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А ЛА ТОЕ ліс це пад на га мі і 
яго ці хі шор гат у ап'я няль-
най ці шы ні. Я іду, на бі ра ю-

чы поў ныя гру дзі ляс но га па вет ра. 
За ўва жаю неш та кра ем во ка і кар-
шу ном кі да ю ся ту ды. Ёсць! З-пад 
ліс та вы гля дае пры га жун-мас ляк, 
а на во кал — цэ лы рос сып яго сяб-
роў, не за ўва жа ных да гэ туль. І ўсе 
моц ныя, чыс тыя. Пад рэ за ўшы нож-
ку апош ня га, з аса ло дай раз гі наю 
спі ну і глы бо ка ды хаю. Як жа доб-
ра! Вель мі доб ра. За над та доб ра.

На ля це лы ве цер жорст ка вы ры-
вае з ру кі ко шык. Бяс сіль на на зі-
раю за па ла ма ны мі гры ба мі, што 
рас сы па лі ся па па ля не. Ве цер мац-
нее, і ва кол мя не ўзды ма ец ца ру-
дое пад гні лае ліс це, ша лё ны скры-
гат га лін раз дзі рае ву шы. По бач 
зры вае з дрэ ва вя ліз ны сук. Адзін, 
дру гі. Ста рая бя ро за ва ліц ца амаль 
на мя не, аб дзі ра ю чы прут ка мі ру ку 
і бок да кры ві. Я ба чу, што ствол 
толь кі вы гля дае зда ро вым і даў но 
струх леў знут ры. Ве цер не сці хае, 
і дрэ вы з пад ман лі вай ма руд нас цю 
кла дуц ца на зям лю, па куль мі на ю-
чы мя не. Аслу пя неў шы, гля джу ў 
гу шчар, што з кож ным ім гнен нем 
ро біц ца цям ней шы. І ў ім за паль-
ва юц ца во чы.

* * *
Абу джа ны ўлас ным кры кам, я 

па чуў толь кі сіп лы стогн. Са прэ лы 
сян нік пад спі най уз мок ад ліп ка-
га по ту. Цяж ка і хут ка ды ха ю чы, я 
намацаў віль гот ны ка мень сця ны і 
сеў, скры віў шы ся ад бо лю. Ру ка і 
бок. Глы бо кія дра пі ны яшчэ кры-
ва ві лі.

Ліх тар за кра та мі ва рух нуў ся.
— Гля джу, та бе спа да ба ла ся, — 

твар на гляд чы ка рас плыў ся ў агід-
най усмеш цы. Ён па воль на аб лі заў 
вус ны доў гім, як у ка ро вы, язы ком, 
праг на на зі ра ю чы за кроп ля мі ма-
ёй кры ві. Я сам ледзь ве ба чыў 
улас ныя ру кі ў гэ тым паў змро ку, 
але яго вя ліз ныя зрэн кі гля дзе лі 
скрозь цем ру. Ліх тар тут быў па-
трэб ны толь кі мне. Каб ба чыў. — 
Што трэ ба ска заць, ёлу пень?

— Шчы ра дзя кую па ну ка ту за 
на ву ку, — за ву ча на пра хры пеў я.

— Ой, ну што ты, не трэ ба па-
дзя кі! — не на ту раль на за са ро меў-
ся кат. — Не тур буй ся, Вы ра дак, я 
яшчэ зраб лю з ця бе доб ра га ра ба. 
Яшчэ з паў го да на ву чан ня — і дур-
ныя дум кі цал кам ця бе па кі нуць. 
Бу деш яшчэ па слух мя ным пад да-
ным. Ну, што та кое доб ра?

Я па спя шаў ся ўзняц ца на но-
гі, не тры ма ю чы ся (нель га! А так 
хо чац ца!) за сця ну. На мой жах, 
боль усё ад но за ма ру дзіў ру хі. На 
шчас це, сён ня ў ка та быў доб ры 
на строй, і ён не па ка раў мя не. 
Я хут чэй схі ліў га ла ву ў знак па-
ко ры, па клаў ру кі на па ты лі цу ў 
знак доб ра ах вот на га па слу шэн-
ства і ад ка заў:

— Доб ра — зна чыць у ад па вед-
нас ці з па жа дан нем гас па да ра.

— Што та кое бла га?

— Бла га — зна чыць не вы ка-
наць па жа дан не гас па да ра.

— Што та кое шчас це?

— Шчас це — зна чыць пры нес ці 
за да валь нен не гас па да ру.

Пы тан няў бы ло шмат, яны паў-
та ра лі ся ў роз ных ва ры ян тах і 
вяр та лі да ад ной дум кі: ма ры аб 
доб рым для ся бе пры но сяць толь-

кі боль. Ка лі та бе за над та доб ра, 

боль бу дзе най боль шы — у пры-

кла дах кат быў май страм. І толь кі 

ма ры аб доб рым для гас па да ра ро-

бяць шчас лі вы мі абод вух. Я доб ра 

вы ву чыў што дзён ны аб рад і да зва-

ляў дум кам кры ху па быць у спа коі, 

ад каз ва ю чы хут ка, бяс страс на і, 

га лоў нае, пра віль на.

За да во ле на хмык нуў шы, на-

гляд чык браз нуў міс кай, пра су ну-

тай праз пру ты, і пай шоў да лей. 

Я хут чэй кі нуў ся да крат, па куль 

ліх тар не сха ваў ся за вы гі бам ка-

лі до ра. Па спеў! Міс ка бы ла ў ма іх 

да ло нях, і, ка лі аб ры ну ла ся цем ра, 

па цу кі толь кі не за да во ле на за ска-
вы та лі з ку тоў.

У ка ме ры на су праць нех та за-
ва ро чаў ся на сен ні ку і за стаг наў. 
Яшчэ адзін вы ха ва нец. Ча мусь ці 
мой су сед ні ко лі не пра чы наў ся, і я 
ба чыў у свят ле ліх та ра толь кі доў-

гія зблы та ныя ва ла сы, ці то цём-
на-ру сыя, ці то чор ныя. Спа чат ку 
зда ва ла ся, што ён не пра цяг не і 
тыд ня, але мі нуў ужо доб ры ме сяц, 

а на су праць ні чо га не змя ні ла ся. 

Кат на ват не за хо дзіў ту ды, ні бы та 

ча каў, ка лі су сед пра чнец ца сам.

На ма цаў шы ў цем ры свой нік-

чэм ны ло жак, я асця рож на лёг на 

зда ро вы бок і хут чэй вы цяг нуў паў-

раз мок лы су хар з ледзь ве цёп лай 

раз маз ні. Лыж кі не бы ло, і я вы ма-

чаў ка шу гэ тым ка вал кам. Мо жа, і 

доб ра, што свят ла не па кі да лі: ка-

лі б яшчэ і ба чыў гэ тую агі ду, страў-

нік пэў на б уз бу рыў ся.
— Як жа я ста мі ла ся ад уся го 

гэ та га... Мо жа, пай сці да ле ка-
ра? — ці хі жа но чы го лас у ма ёй 
га ла ве пра гу чаў вы раз на, быц цам 
яго ўла даль ні ца бы ла зу сім по бач. 
Сэр ца за ка ла ці ла ся. Но вая па ку-
та? Не па доб на, тыя па чы на лі ся ў 
са мых роз ных мес цах, але заў сё-
ды пры го жых і шчас лі вых. Не тут. 
Ба ю чы ся вы даць ся бе, я стры маў 

ды хан не і вяр нуў міс ку на мес ца — 
у яе ад ра зу ўлез са мы шуст ры па-
цук. Не звяр та ю чы на яго ўва гі, я 
ад поўз да лож ка і сеў, па каз ва ю чы 
маг чы мым на зі раль ні кам, што не 
сплю. Пры слу хаў ся да ся бе.

— Але ці ж я вар' ят ка? Жы ву, 
пра цую, пла чу па да ткі. А ўсё гэ-
та прос та на краі зро ку. За го няць 
яшчэ ў дур ку, ім абы план вы ка-
наць.

Я на браў ся ду ху і па спра ба ваў 
да слаць не вя до май жан чы не сваю 
дум ку:

— Ты не вар' ят ка. Ты ба чыш 
ін шы су свет кра ем во ка. Не ўгля-
дай ся! Ні ў якім ра зе не ўгля дай-
ся! Не вы да вай ся бе! Або ён і ця бе 
за цяг не!

Го лас спу джа на сціх. Але я ад чу-

ваў, што су вязь за ха ва ла ся, і пра-

цяг ваў:

— Не шу кай мя не по бач. Ты чу-

еш не го лас, а дум кі.

— Х-хто ты?

— Па доб ны на ця бе, я так са ма 

ба чыў неш та ін шае на краі зро ку. 

Але я не як вы даў ся бе і тра піў у 

тур му. Ця пер мя не тут пе ра вы хоў-

ва юць, каб я мог зра біц ца жы ха ром 

іх су све ту. Іх ра бом.

Яна са праў ды бы ла па доб ная 

на мя не. Не ад ме жа ва ла ся, пе ра-

адо ле ла жах ці каў нас цю, за сы па-

ла пы тан ня мі і дум ка мі. Пра су свет 
на краі зро ку і тых не шчас лі вых 
лю дзей, што звяр та юць на яго за-
над та шмат ува гі. Пра на ву чан не 
па ку та мі. Пра на шу не звы чай ную 
су вязь...

* * *
Кво лая, ня ўме лая на дзея па ды-

ма ец ца ў ма ім сэр цы. І яна спраў-

джва ец ца! Ра зам мы ства ра ем 
скла да ны, але хіт ры план — і вось, 

кат ля жыць не пры том ны ў ма ёй ка-

ме ры, а я кра ду ся па ка лі до рах тур-

мы. За яе ме жа мі мне ра біць ня ма 

ча го, трэ ба вяр нуц ца ў свой су свет. 

Та му я не іду да вы ха да, а шу каю — 

і зна хо джу! — пар тал, праз які мя не 

і вы цяг ну лі сю ды. Кі да ю ся ў яго пад 

ту пат вар та вых, за мной пра ля тае 

не на віс ны кат — і ка лі толь кі апры-

том неў! — і пар тал за кры ва ец ца 

ўжо ў на шым су све це.

Я ўця каю з усіх ног, а кат стра-

ляе з піс то лі. На маё шчас це, тут 

ін ша свет ная ку ля ля ціць зу сім па 

ін шых за ко нах і ў мя не не трап ляе. 

Ка ту ха пае ро зу му пры звы ча іц ца 

да но вай тра ек то рыі, і ця пер ён цэ-

ліць зу сім у ін шы бок, а ку лі ля туць 

у мой. Я ледзь ве ра ту ю ся раз, дру-

гі, і рап там пе ра след нік на кі роў вае 

ру лю на ся бе. Ён усё доб ра раз лі-

чыў: па но вых за ко нах ку ля па ля-
це ла б у мя не; але на яго, як на жы-
ха ра та го ж су све ту, дзей ні ча юць 
ста рыя за ко ны. Гу чыць стрэл — і 
кат за валь ва ец ца на бок з чор най 
дзір кай у лбе. Усё. Ня ўжо ж усё?!

Ці хі за ву лак ста рой Пра гі. Ма-
лень кая ка вяр ня з адзі ным сто-
лі кам ка ля ўва хо да. Мы ся дзім з 
ма ёй чор на ва ло сай зба ві цель кай 
і праг на раз гля да ем адзін ад на го 
і на ва кол ле. Ні вод на га ча ла ве-
ка. Чыс цют кі брук. Ста рыя да мы. 
Шы коў нае пі ва з улас най пі ва вар-
ні і брум ба ра кі — чэш скія дра ні кі. 
Сма ка та! Аж не ве рыц ца, што ўсё 
так доб ра. Вель мі доб ра. За над та 
доб ра.

З абод вух ба коў ву лі цы вы бя-
га юць агід ныя іс то ты з не ча ла ве-
чы мі ры ла мі і зрэн ка мі амаль на 
ўсё во ка. Бліж ні ўмо мант да ля тае 
да дзяў чы ны і па ла суе ёй па гор-
ле жу дас ным вы шчарб ле ным ля-
зом. Мой крык аб ры ва ец ца ра зам 
з дру гім ля зом, што ўва хо дзіць у 
маё сэр ца.

* * *
У вус нах за стаў ся толь кі сіп лы 

стогн. У гру дзях буль ка та ла, па рэ-
брах сця ка ла кроў.

— О, сён ня я пе ра ўзы шоў са-
мо га ся бе! — шчас лі ва да не сла ся 
ад ліх та ра. — Дзе твая па дзя ка, 
Вы ра дак?

— Шчы ра дзя кую па ну ка ту за 
на ву ку, — я ад ка заў са мым гуч-
ным шэп там, на які быў здоль ны 
мой го лас.

— Вось і цу доў нень ка. Што та-

кое доб ра, раб?

* * *
— Я ўсё чу ла. Ён пе ра ха піў тваю 

ўва гу, ка лі я па спра ба ва ла знай сці 

сэнс у на шай су вя зі.

— Знік ні, здань! Доб ра — зна-

чыць у ад па вед нас ці... Бла га — 

зна чыць не вы ка наць... Шчас це — 

зна чыць пры нес ці...

— Маў чы! Слу хай! Па куль... па-

куль яно ад бы ва ла ся, я шу ка ла 

звест кі пра на шу хва ро бу ці што 

гэ та там яшчэ. І знай шла! Гэ та сін-
дром Стэ фа на. Хво рыя на яго ба-
чаць неш та не зра зу ме лае кра ем 
во ка, по тым па чы на юць угля дац ца 
і цал кам трап ля юць у су свет сва ёй 
хва ро бы, каб па ку та ваць ад каш-
ма раў да ско ну. Хва ро ба рэд кая, 
ёй пра фе сій на зай ма юц ца толь кі ў 
ад ным шпі та лі ў Гаў ліч ку вым Бро-
дзе ў Чэ хіі. І я знай шла ця бе ў спі се 
хво рых, Да нік.

Да нік. Да ні іл Ве рас. Я за ра біў 
на ля чэн не, зволь ніў ся, атры маў 
ві зу і па ехаў у Чэ хію. І ў пер шую ж 
ноч апры том неў у ка ме ры. Я па-
мя таю!

— Ча му я тут? Я звар' я цеў ад 
ле каў?

— Горш. Ты вы даў ся бе. Зра-
біў тое, што за ба ра ніў ра біць мне. 
Угле дзеў ся ў ін шы су свет, ка лі вы-
ра шыў, што ў шпі та лі ця бе аба ро-
няць. Там гэ та лі чаць хва ро бай, 
кла по цяц ца аб тва ім це ле, але 
больш ні чо га зра біць не мо гуць. Та-
бе трэ ба ра та вац ца са ма стой на.

— Здзе ку еш ся? Я больш не ры-
зык ну ні чо га ра біць! Прэч, дур ныя 
дум кі! Доб ра — зна чыць у ад па-
вед нас ці...

— Во ля твая, Да нік. Я толь кі 
рас тлу ма чу, што ка жуць на фо-
ру ме та кіх, як мы. Тых, хто не па-
жа даў ехаць у дур ку. Пры пад кі 
зна хо дзяць, ка лі за ці ка віц ца. Тое, 
што бы ло на краі зро ку, па сту по ва 
па шы ра ец ца і зай мае ўсё жыц цё. 
Та му трэ ба стрым лі ваць ся бе і не 
ўгля дац ца.

Я хрып ла за смя яў ся, амаль ад-
ра зу за хар каў і ад чуў у пад не се-
най да ро та ру цэ неш та цёп лае і 
віль гот нае.

— Мне ўжо поз на пра гэ та рас-
каз ваць, дзяў чо.

— Ган на. Маё імя — Ган на, — 
я не чуў го ла су, але на ват дум кі 

здоль ныя быць ці хі мі і са мот ны мі. 
Мой су сед на су праць із ноў за стаг-
наў і за ва ро чаў ся, упер шы ню пе-
ра кру ціў шы ся ў мой бок. Па сця не 
ка лі до ра чыр ка нуў вод бліск свят-
ла. — Хут чэй, ён вяр та ец ца. Каб 
із ноў змя ніць су свет, трэ ба зра біць 
тое са мае! Гэ та ця жэй, бо ў на шым 
све це та бе бы ло нуд на і не ці ка ва, 
а ін шы пры цяг ваў ува гу, па куль не 
ава ло даў ёй. Але ты па-ра ней ша-
му мо жаш гля дзець кра ем во ка! 
І ад даць ува гу род на му су све ту, 
ра зу ме еш?

Я змаў чаў, ба ю чы ся, што кат 
мо жа зблі зу па чуць і дум кі. Не тое 
што кра ем во ка, я і цэ лым во кам 
даў но ні чо га дак лад на не ба чыў. 
Але... Бе лы рос чырк па ка мен ні 
сця ны. Яшчэ адзін. Так, ка лі гля-
дзець кра ем во ка, сце ны бе лыя, 
быц цам тут ёсць ін шая кры ні ца 
свят ла, акра мя кля та га ліх та ра. 
Край лож ка — чыс та га! Лям па. Тут 
ёсць столь!

Кро кі на блі жа лі ся, і я за ся ро-
дзіў ся на но вых ад чу ван нях, за клі-
на ю чы ся бе не слу хаць шар кан ня ў 
ка лі до ры. Кро пель ні ца ў ру цэ. Ней-
кая бры до та ў но се. Я па чуў ша лё-
ны роў з-за вуг ла, і свят ло ліх та ра 
за лі ло ка лі дор, кры ху асвят ліў шы 
абедз ве ка ме ры. Кра ем во ка я па-
спеў за ўва жыць, што на су праць 
ля жаў не су сед. Су сед ка. Чор на-
ва ло сая дзяў чы на.

Я вы цяг нуў з но са праз рыс тую 
труб ку і сеў на лож ку. Звы чай ны 
па кой шпі та ля. Неш та ня зруч нае 
пад аза дкам. Пад гу зак?!

Ні ко лі. Ні ко лі яшчэ я так не ра-
га таў.

* * *
— Ве да еш, яны збег лі ся на мой 

го лас усім ад дзя лен нем. Ла па та лі 

«Нэ-нэ» ды «Ё-Ё!», пы та лі пра ней-

кія па тра ві ны. По тым знай шоў ся ле-

кар, які раз маў ляў па-анг лій ску, і мы 

на рэш це зра зу ме лі адзін ад на го. 

Я па дзя ка ваў за доб рае ле ка ван не 

і рас тлу ма чыў, што вель мі доб ра 

ся бе ад чу ваю. Ні сло ва пра тур му. 

Яшчэ два тыд ні — і я быў на столь-

кі зда ро вы і ра зум ны з пунк ту гле-

джан ня лю бо га ме ды ка, што мя не 

з па лёг кай вы пус ці лі. Да апош ня га 

ча каў пад во ху, жу дас на бы ло вы хо-

дзіць. Дзя куй, што су стрэ ла!

Ці хі за ву лак ста рой Пра гі. Не-

вя ліч кая ка вяр ня з па рай сто лі каў 

ка ля ўва хо да. За ад ным ужо за се-

ла сям'я з мур за тым дзі цем, і мы 

хут чэй за ня лі дру гі. Ган на ад мо-

ві ла ся ад брум ба ра каў і за ка за ла 

веп ра ва ка ле на. А я аб раў сыр нае 

асар ці (з гер ме лі нам!) і вы ра шыў 

на рэш це па каш та ваць бе хе раў ку. 

Даў но збі раў ся.

Ве цер нёс па бру ку не пры бра-

ныя па пер кі, на сця не ста ро га до ма 

чар неў не зра зу ме лы (зда ец ца, не 

над та пры стой ны) над піс. Нас раз-

по раз мі на лі ту рыс ты — за ву лак 

хоць і ці хі, але не бяз люд ны, та кіх 
не бы вае ў ста рым го ра дзе. Бы ло 
доб ра. Вель мі доб ра.

На краі зро ку лу па ты кат зня сі-
ле на лу піў ку ла ка мі па кра тах. На-
шы двай ні кі за да во ле на пры цмок-
ва лі праз сон і шчас лі ва ўсмі ха лі ся 
ў ад каз.

У сва ім ліс це, да сла ным у «Звяз-
ду», Ма рыя пры зна ла ся: «Пі шу з 
12 га доў. Шмат чы таю з дзя цін-
ства, кні гі на тхня лі пі саць сваё, 
апош нім штурш ком ста ла пра па но-
ва школь на га псі хо ла га пра цяг нуць 

пер шы ра док вер ша. Пі шу вер шы, 
паэ мы, пра за іч ныя за ма лёў кі і апа вя-

дан ні, раб лю пе ра кла ды. У пла нах на пі сан не ра ма на».

Што ж, мо жа, як раз сён няш няя пуб лі ка цыя апа вя дан ня 
«Кра ем во ка» ў «Звяз дзе» і ста не «апош нім штурш ком», каб 
па чаць гэ ты са мы ра ман? Па куль жа ў твор чым ася род дзі Ма-
рыя больш вя до мая як па эт ка. Ле тась у яе вый шла дэ бют ная 
кні га вер шаў «Та ям ні ца». Праў да, на вок лад цы проз ві шча аў-
та ра — Бель ская, ме на ві та ім Ма рыя да ня даў ня га ча су пад піс-
ва ла свае тво ры. Зме на проз ві шча — як па ча так но ва га эта пу, 
у да дзе ным вы пад ку, вя до ма, га вор ка ідзе пра за няц це лі та ра-
тур най спра вай. І вер шы Ма рыі Бель скай сва ім све та ба чан нем, 
мяк кай лі рыч нас цю, са праў ды, вель мі не па доб ныя на фан тас-
тыч ную, сю жэт на на пру жа ную про зу Ма рыі Шэ ба нец. За ста ец-
ца па жа даць ма ла дой пісь мен ні цы, каб гэ ты этап для яе стаў 
плён ным.

Алесь БА ДАК.

Ма рыя ШЭ БА НЕЦ

КРА ЕМ КРА ЕМ 
ВО КАВО КА


