
Раздзел першы. МАЛАДЫЯ
ЖОНКІ ЛЮБЯЦЬ УШЫВАЦЬ

ГУЗІКІ

Хто тэлефанаваў ёй цяпер, у сем гадзін
вечара, Жэрмэн не сумнявалася: Марсэль
павінен быў пазваніць ёй з рэдакцыі.
Дзяўчына толькі прыйшла ў «Французска-
італійскую» рэстарацыю на бульвары
Клішы, дзе яны звычайна вячэралі і
сустракаліся пасля працы, калі не
дамаўляліся на якое іншае месца. У іх і
столік быў ужо свой, заўсёды свабодны ў
гэты час, каля акна. Месца гэтае было ім па-
хатняму ўтульнае.

Яна якраз толькі села і была падумала,
што да трох гадзін засталося ўсяго тры
хвіліны, як да яе падышла Лізэта,
гардэробшчыца. Гэтая маленькая жанчына з
відавочным задавальненнем называла яе
пасля замужжа мадам і ўвесь час пазірала на
прыемную ёй наведніцу з цікаўнасцю і
хваляваннем.

— Пані Блан... Пан просіць вас да
тэлефона...

Яна сказала толькі «п а н», не дадаючы



«Марсэль», і выгляд у яе быў такі змоўніцкі,
што можна было падумаць, быццам гэты пан
належаў ім абедзвюм.

Напэўна, у яго планах нешта змянілася.
З Марсэлем заўсёды трэба быць гатовай да
гэтага. Мусіць, скажа зараз:

— Ідзі хутчэй пераадзенься і падрыхтуй
мой смокінг... Пойдзем на такую прэм'еру ці
на такое рэвю...

Колькі вечароў правялі яны дома з таго
часу, як ажаніліся? Два, ёй няцяжка было
палічыць.

— Гэта ты, Марсэль?
Не, гэта быў не ён. Сакратарка з

рэдакцыі газеты, у якой працаваў Марсэль.
Жанчыны ўжо добра ведалі адна адну па
голасе.

— Перадаю слухаўку вашаму мужу, пані
Блан.

Значыць, ён быў у рэдакцыі. І нічога
яшчэ не піў. Бо варта было яму выпіць два-
тры глыткі аперытыву, і яна прыкмячала
гэта па тым, як ён гаварыў: язык у яго ўжо
тады трохі заплятаўся. Ёй, дарэчы,
падабалася слухаць Марсэля, калі ён быў
крышачку на падпітку: ён быў тады такі
добры, лагодны — бы дзіця. Яму яна пра гэта



не казала, але заўсёды слухала яго ў такія
моманты прыязна.

— Гэта ты, зайчык? Калі ласка, не
крыўдзіся, павячэрай без мяне. У мяне ў
кабінеце Джон Дзіксан... Ага, Тэрнераў
мэнэджэр... Настойвае, каб я павячэраў з ім
перад матчам, ну, ніяк нельга адмовіцца...

Жэрмэн успомніла, што Марсэль мусіў
пайсці на матч па боксе. Гэтага спорту яна
не любіла. Апроч таго, адразу ж зразумела,
што сёння ў яго рабочы вечар, а ў такія яна
старалася не замінаць яму.

— Ведаеш, гэтыя баксёрскія заўзятары
не дужа пакутуюць ад залішняга выхавання,
дык я баюся, што пацапаюся з імі.

— Што ты будзеш рабіць, зайчык? У
кіно пойдзеш?

— Не ведаю яшчэ. Відаць, пайду дамоў.
— Я вярнуся недзе ў адзінаццаць

трыццаць. Пасядзім трохі, гарбаты вып'ем...
Я напішу матэрыял, занясём яго разам у
рэдакцыю. А можа, хочаш пасядзець, як
закончу, у шынку?..

— Не, пабудзем дома.
Ёй не стала сумна. Вядома, яна і не

павесялела, але трэба было прывыкаць.
Такая ўжо ў яго работа. Павячэрала адна.



Два ці тры разы ледзь не загаварыла сама з
сабою, нахіліўшыся над талеркаю, так
прывыкла ўжо думаць уголас.

— Дэсэрту не будзеце? А мо кавы, пані
Блан?

— Дзякуй... Не хачу болей...
Праходзячы каля рэкламных агнёў

кінатэатра, падумала: дарма сказала, што
адразу вернецца дамоў. Але потым
заспяшалася. Настрой у яе быў цудоўны,
быццам гэта свята — чакаць мужа, пакуль ён
вернецца. Дагэтуль яна чакала яго зазвычай
ці ў барах, ці ў шынках, дзе ён назначаў ёй
спатканне. Такім чынам, яны, па сутнасці, і
да кватэры сваёй як след не прывыклі.

Яна прайшла пехам па вуліцы Каленкур,
якая спакваля аціхала і ўсё больш выдавала
на правінцыйную — па меры таго, як
аддаляліся Манмартрскія бульвары. Вечар
быў мяккі, даволі цёплы як на снежань, але
дажджлівы. Лёгкі туман ахутаў вулічныя
агні пяшчотнай смугою.

Іх дом быў на рагу вуліц Каленкур і
Ламарк, каля плошчы Канстанціна Пэкэра.
Яна ўбачыла яго здалёк, разгледзела на
сёмым паверсе доўгі рад балконаў з
жалезнымі парэнчамі, адзін з якіх быў іхні.



Праходзячы па калідоры, павіталася з
брамніцай, якая мыла на ноч ногі свайму
маленькаму сыну. Ліфт стаяў. Адзінае, што
крышачку пагоршыла настрой.
Падымаючыся па лесвіцы, бачыла вузкія
палоскі святла пад дзвярыма, чула радыё,
людскую гамонку, пахі шматкватэрнага
жытла.

«А ў вас ёсць кватэра, га?» — спытаўся
ён у яе чатыры месяцы назад сваім
непаўторным голасам, ні кропелькі не
падобным на чый-небудзь іншы, — ніколі
нельга было ўгадаць, ці жартуе ён, ці
гаворыць сур'ёзна.

Гэта было ў Марсанзе, на беразе Сены,
дзе яны пазнаёміліся ў канцы лета. Жэрмэн
каторы ўжо год ездзіла туды адпачываць па
выхадных са сваімі прыяцелямі. Адзін
хлопец неяк прывёў у іх кампанію Марсэля, і
той пачаў заходзіць у катэдж, дзе яны
спыняліся.

«Я здымаю мэбляваны пакой».
«Я таксама. Вам гэта даспадобы?»
«А што зробіш, калі нічога лепшага

няма?»
«Дык вось, я знайшоў на днях кватэру...»
Свая кватэра! Цуд з цудаў! Мара



паўмілёна парыжан!
«Чакайце! Гэта на Манмартры. З усіх

вокнаў — гарадская панарама. І балкончык
ёсць. Не большы, праўда, за тры насоўкі, але
паснедаць на ім у сонечнае надвор'е можна.
Калі яно сонечнае... Я ўжо заплаціў. Цяпер
шукаю жонку. Гэта тэрмінова, пятнаццатага
кастрычніка перабіраюся».

Памаўчаўшы, дадаў:
«Кухня, сталоўка, спальня, балкон,

ванная — як вам усё гэта?..»
Ёй гэта была ўсё яшчэ вялікая радасць:

выйшаўшы на сваю лесвічную пляцоўку,
апусціць руку ў сумку, пашукаць там ключ,
адчыніць дзверы, запаліць святло, кінуць
позірк на Марсэлевы паліто, люльку,
пантофлі ў спальні...

— Шкада, дарагі, што цябе няма дома,
— сказала яна сама сабе. — Прабавілі б разам
цудоўны вечар...

Размаўляючы ўголас, яна пачувала сябе
весялей. Усё-такі надта часта заставалася
дома адна. Марсэль жартаваў:

«Разумееш, я яшчэ не зусім
прызвычаіўся быць мужам, але гэта прыйдзе,
пазней, калі мне будзе... калі мне будзе, як
ты думаеш, колькі?.. Пяцьдзесят?



Шэсцьдзесят?»
Яна пачала была чытаць. Пасля

вырашыла навесці парадак у гардэробе: дзе
перашыць гузік, дзе паглядзець, ці не
распаролася што. У дзевяць гадзін зірнула,
колькі часу, і падумала, што матч у зале
«Ваграм», пэўна, пачаўся. Уявіла заліты
святлом рынг, запоўненыя балельшчыкамі
трыбуны, баксёраў, Марсэля за
журналісцкім столікам.

А палове адзінаццатай — яна ўсё яшчэ
аглядвала адзенне — зазваніў тэлефон.
Апарат у іх паставілі толькі тыдзень назад,
яна яшчэ не прывыкла да яго — і таму
адразу ж ускочыла.

— Гэта ты, зайчык?
Пачуўшы мужаў голас, Жэрмэн

падумала, што Марсэль тэлефанаваў ёй
дадому ўпершыню. На тыдні ён званіў ёй у
краму сясцёр Каро, дзе яна працавала, і
рабіў гэта крыху часцей, чым хацелі б
патранэсы.

— Ну, што робіш?
— Гузікі перашываю...
Нешта не спадабалася ёй у Марсэлевым

голасе, а што, пакуль зразумець не магла. Ён
яшчэ не піў, яна гэта адчувала, аднак голас у



яго быў нейкі незвычайны. Нібыта няёмка
яму было, акурат як тады, калі спрабаваў
маніць.

— Не ўмееш ты хлусіць! — сказала яна,
пасля паўтарыла гэта яшчэ і яшчэ.

— Проста хацеў сказаць табе: «Добры
вечар», — прамармытаў ён у адказ. — Ну і
матч зараз пачнецца!.. Людзей — яблыку
няма дзе ўпасці... Чуеш, мусіць, як тут?..

Але колькі яна ні напружвала слых, не
чула ніякага шуму ўсхваляванай залы.

— Думаю, што да апоўначы вярнуся...
Алё!.. Чаму ты маўчыш?..

— Я цябе слухаю...
— Ты не ў гуморы?
— Ды не...
— Сумна?..
— Не, мілы... Не разумею, чаму ты

турбуешся...
— Не турбуюся я... Слухай... Калі я...
Жэрмэн вырашыла, што зараз усё-такі

дапытаецца, чаму ён ёй пазваніў.
— ...калі я трохі спазнюся...
— Ты думаеш, прыйдзецца? —

перапыніла яна.
— Не... Але ж ты сама ведаеш, як усё ў

нас... Можа, мне трэба будзе прапусціць з



арганізатарамі шкляначку...
— Надоўга затрымаешся?
— Ды не... Да сустрэчы... Цалую...
Ён зымітаваў пяшчотны пацалунак.
— Марсэль, я... — пачала была яна, але

ён паклаў слухаўку.
Жэрмэн з сумам глядзела на бялізну і

адзежу вакол сябе.
Калі яна была абсалютна ўпэўнена, што

першы званок і праўда быў з рэдакцыі, бо
пазнала сакратарчын голас, дык гэтым разам
нішто ўжо не пацвярджала таго, што
Марсэль званіў з залы «Ваграм», —
наадварот, яна была перакананая:
тэлефанаваў ён не адтуль.

У адзінаццаць Жэрмэн расклала ўсё па
шуфлядах. Што ж рабіць далей? Збіралася
ўжо зноў узяць у рукі кнігу. Але ўбачыла
выпадкова на крэсле Марсэлева паліто з
вярблюджай воўны і ўспомніла, што колькі
дзён таму прыкмеціла на ім гузік, які вось-
вось павінен быў адарвацца. Было тое ў
горадзе, а вярнуўшыся дамоў, яна пра гузік
забылася. І вось цяпер, кінуўшы позірк на
паліто, усміхнулася, бо згадала іх колішнюю
размову.

Марсэль быў вельмі какетлівы, іншы раз



аж занадта. У адзенні любіў светлыя колеры,
гальштукі падбіраў яркія.

Неяк раніцаю ў Марсанзе, яшчэ да таго,
як загаварылі пра кватэру, яна сказала яму:

«Вы згубілі гузік з вашага світэра...»
«Не, не згубіў, ён у мяне ў кішэні».
«Тады дайце яго мне, я прышыю...»
«Уяўляю, што з вамі будзе, калі

выйдзеце замуж!» — засмяяўся Марсэль.
«Што?»
«Я так заўсёды кажу, калі хто з сяброў

жэніцца. Маладыя жонкі так любяць
прышываць мужам гузікі, што я падазраю,
быццам яны адрываюць іх наўмысна: каб
зноў прышыць. Калі ў вас гэтая звычка
з'явілася да таго...»

Гледзячы на паліто, якое яна паклала
ўжо сабе на калені, Жэрмэн засмяялася.
Прасунула нітку ў іголку — і раптам
намацала рукою ў кішэні ў мужавым паліто
нешта нязвыкла вялікае.

Яна і не думала ніколі корпацца ў
Марсэлевых кішэнях. Раўніваю яшчэ не
стала. І, магчыма, не будзе ёю ніколі, гэтак
верыла яму, такому ласкаваму і
пяшчотнаму.

Прадмет быў цвёрды. Ён не быў



падобны ні на адну рэч, якія Марсэль клаў
звычайна ў кішэню, і не з цікаўнасці, а з
любові да парадку дастала.

Калі яна ўбачыла, што гэта было, аж
змянілася ў твары. Нейкі час яна была
абсалютна нерухомая, разгубленыя вочы
напаўняліся жахам.

У руцэ ў яе быў маленькі фарфоравы
парсючок.

 
* * *
 
Яна паглядзела на гадзіннік: палова

дванаццатай. Ружовы парсючок ляжаў на
стале перад ёю. Паліто спаўзло на падлогу.
Жэрмэн набірала нумар на тэлефонным
дыску — рука ў яе дрыжала, — але кожны
раз абанент быў заняты.

Яна сціснула пальцы і раз за разам зноў
набірала нумар, быццам гэта было пытанне
жыцця і смерці і секунды вырашалі ўсё. Зноў
няўдача. Жэрмэн устала, пагартала
тэлефонны даведнік і ўпэўнілася, што
нумар яна не пераблытала.

Калі Марсэль пазваніў а палове
адзінаццатай, матч толькі пачынаўся. Колькі
часу ідзе бой у лёгкай вазе? Раз на раз,



відаць, не прыходзіцца. А пасля што магло
здарыцца? Ці хутка разышліся балельшчыкі?
Ці пайшлі дамоў арганізатары адразу ж
пасля іх?

— Алё! Зала «Ваграм»?
— Яна самая, пані.
— Скажыце, пане, калі ласка, матч ужо

закончыўся?..
— З паўгадзіны назад...
— Усе разышліся?.. А з кім я гавару?
— З дзяжурным электрыкам... Тут яшчэ

багата людзей...
— Зрабіце ласку, спытайцеся, ці ёсць там

пан Марсэль Блан... Але, Блан... Ну,
журналіст... Дык спытайцеся, ці там ён
яшчэ... Ён павінен быць з арганізатарамі...
Гэта вельмі важна... Я вас прашу, зрабіце ўсё,
што можаце, каб знайсці яго... Алё!.. Так,
калі ён яшчэ там, паклічце яго да тэлефона...

Чакаючы, яна пашкадавала, што была
такая нястрыманая і цяпер вось уткнулася,
мусіць, Марсэлю сваім недарэчным званком.
Што яна яму скажа?..

Можа, ён вернецца, пакуль яна будзе
чакаць яго каля тэлефона. На лесвіцы
пачуліся чыесьці крокі. Не, гэта на
чацвёртым паверсе. А што, калі ён узяў таксі


