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ДРУКУЕЦЦА Ў «МАЛАДОСЦІ»

Уры вак
— Трэ ба гэ та... заўт ра ка на-

лі за цый ныя лю кі аб ла зіць, — 

пра па на ваў Паў се ка кій для 

па чат ку.

Ака кій кіў нуў, уз ня ўся з ка-

на пы, ру шыў вон кі і вяр нуў ся з 

вя лі кім ван ту зам.

— Каб на крыў кі ям чэй зды-

маць? — зра зу меў Паў се ка кій.

— Ме на ві та, — ухва ліў яго 

дум ку Ака кій. — Толь кі ле пей гэ-

та ра біць уно чы. На ро ду ме ней.

І так глы бо каю ноч чу ў нач-

ную Чы жоў ку вый шлі двое ў 

ідэа льных гар ні ту рах і чор ных 

аку ля рах, адзін з якіх тры маў 

ван туз, а дру гі — ноў тбук, та-

му што ліх та рык яны ў до ме не 

знай шлі. Двое па шу ка лі ва чы ма 

і су ну лі ся ў бок пер ша га лю ка.

Ран кам на ступ на га дня Лі за-

ве та Паў лаў на іш ла ў бок ста-

ян кі, ду ма ю чы пра сваё, і рап-

там ад чу ла пад на га мі ней кую 

ня роў насць. Яна зір ну ла ўніз і 

зра зу ме ла, што ледзь не пра ва-

лі ла ся ў ка на лі за цый ны люк!

Лі за ве та Паў лаў на, крэк-

чу чы і сці ша на ма цю ка ю чы ся, 

за ва лак ла на мес ца лю ка вую 

на крыў ку (яна ля жа ла стро га 

по бач), з жа лем па гля дзе ла на 

ма ні кюр, кры ху па ду ма ла, ці не 

вяр нуц ца ёй пад на віць яго, і ця-

гам роз ду му за ўва жы ла, што 

су сед ні люк так са ма ад кры ты. 

Лі за ве та Паў лаў на на бра ла на-

чаль ні цу, прад бач лі ва ад пра сі-

ла ся да абе да і ра шу ча пай шла 

да дру го га лю ка.

Праз га дзі ны тры, аб ла зіў шы 

ўсю Чы жоў ку ледзь не да ву лі-

цы Ка буш кі на, Лі за ве та ўва лі-

ла ся ў ква тэ ру і перш-на перш 

пры ня ла душ. Сак рэт ныя аген-

ты ўжо пра чну лі ся.

— Слу хай це, што я сён ня ба-

чы ла, — ска за ла яна хлоп цам, 

спрыт на ва ра чы са бе ка ву. — 

Вы хо джу з до ма, іду да ма шы-

ны, глядзь — ка на лі за цый ны 

люк ад кры ты!

«Гэ та пра вал», — па ду маў 

Паў се ка кій, а Ака кій плаў на і аку-

рат на сха ваў ван туз за спі най і 

вель мі на ту раль на здзі віў ся:

— Да вы шо!

— Гэ та яшчэ што! — пра цяг-

ва ла Лі за ве та Паў лаў на. — Вы 

да лей слу хай це.

— А што бы ло да лей? — 

асця рож на спы таў Паў се ка кій, і 

Лі за ве та пад ра бяз на рас ка за ла 

пра ўсе пры го ды апош ніх трох 

га дзін, пры чым на столь кі за ха-

пі ла ся, што пе на з тур кі ледзь 

не за ту шы ла газ. Су пер аген ты 

слу ха лі ўваж лі ва, па га джа лі ся, 

спа чу ва лі жы ха рам Чы жоў кі 

і пы та лі ся, а хто гэ та зра біў. 

На рэш це Лі за ве та Паў лаў на 

ўба чы ла га дзін нік, вой кну ла, 

пад фар ба ва ла па зног ці, па су-

шы ла іх фе нам і па бег ла. Ака кій 

і Паў се ка кій па бег лі сле дам, бо 

яна пра па на ва ла пад кі нуць іх 

да Ака дэ міі. Ван туз яны пры ха-

пі лі з са бой.

Ма лень кі чор ны джы пік вы-

ехаў са ста ян кі і сме ла ру шыў 

на су страч не вя до мас ці.

* * *

Тым ча сам шэф зла чын цаў 

ся дзеў у не аб сяж ным змроч ным 

ка бі не це і па ліў цы га ру, вя лі кую 

і тоў стую, як каў бас ка з хот-до га 

«Вяс ко вы». Пе рад ім па ста ві лі 

ма зам бік скую ка ву, адзін на пар-

стак якой каш туе трыс та до ла-

раў, і ра зет ку ікор на га асар ці. 

Шэф з'еў тры бя лу жы ныя ік рын-

кі і ад ну ік рын ку бес це ра, але 

да ка вы не да кра нуў ся. Та ды 

ча ты ры стрып ты зё ры ў кас цю-

мах гла ды я та раў знес лі ка ву і 

па ста ві лі яму но вую.

— Пры ня сі це яго, — пра мо-

віў шэф у цём ную пра ха ло ду.

Пе рад ім з'я віў ся двух мет ро-

вы дзядзь ка рэд ка га ця пер ты-

па жу: ма лі на вы пін жак, за ла тыя 

ўтул кі, шта ны «Абі бас», пун со-

вы ка рак і г. д. Гэ та быў зна-

ка мі ты ў мі ну лым Ва ван Сіп лы, 

рэ лікт пра мі ну лай эпо хі, яко га 

тры ма лі ў жы вых па вод ле аса-

біс та га за га ду шэ фа — вя лі ка га 

ама та ра му зе яў і кунс тка мер.

Ва ван Сіп лы афі цы янц кім 

ру хам па ста віў у цэнтр бяс-

край ня га ста ла неш та, па кры-

тае чор ным ак са мі там.

— Зды мі, — пра мо віў шэф 

ад ны мі толь кі пя рэд ні мі зу ба мі. 

Ва ван Сіп лы сцяг нуў ак са міт.

На па лі ра ва най па лі сан дра-

вай роў ня дзі ста я ла круг лая 

па за ло ча ная клет ка, у якой за-

ві хаў ся джун гар скі ха мяк ся рэд-

ніх га доў.

Ве ча рам, пас ля пра цы, лю дзі спя-

ша юц ца да моў. Каб па ес ці? Не! Стом-

ле ныя ад вась мі га дзін на га пра цоў на га 

дня (ці — як ка му па шчас ціць аль бо 

не), яны ім чаць у свае спаль ныя ра ё ны, 

за трач ва юць ка ля га дзі ны на транс-

парт, які зран ку іх зноў за вя зе на тую ж 

пра цу, бя гуць з пры пын ку, ім чаць да 

пад' ез да, хут ка за бя га юць на кух ню, 

каб уклю чыць тэ ле ві зар...

Усё, мож на пе рад ых нуць і не спя-

шац ца так.

І па куль лю дзі кор па юц ца ў ма ра зіл-

ках і ха ла дзіль ні ках, да ста юць ка вал кі 

мя са ці фар шу, па тэ ле ві за ры па чы на-

юць за пус каць пра гра мы, ада рва ныя 

ад рэ ча іс нас ці.

Усё пра ду ма на ўжо за лю дзей. Стра-

тэ гіч ны ход: за слу ха еш ся і за снеш пад 

ка лы хан ку а 21 га дзі не — менш ес ці 

бу дзеш, а то і зу сім га лод ны за хра піш. 

Дый на вош та ес ці на ноч. Змар ну еш 

толь кі пра дук ты. Мож на і на сня да нак 

іх пра глы нуць, а так да вя дзец ца і за-

раз па ес ці, і на заўт ра неш та шу каць. 

Та му лю дзі ста ра юц ца зга та ваць уве-

ча ры, ка лі не на сён ня, дык каб хоць 

на заўт ра бы ло.

Лю дзям ці ка ва гля дзець на ўсё, што 

не як звя за на са смер цю. Пра га да кры ві 

іс на ва ла заў сё ды. Ці то ў вы гля дзе па-

ля ван ня на звя роў, ці то ў на зі ран нях за 

ба я мі гла ды я та раў. Ця пер жа яшчэ да-

да лі ся баі без пра ві лаў і бокс. Вось та му 

лю дзі і ча ка юць ча гось ці та ко га кры мі-

наль на га, за ба ро не на га. Яно, без умоў-

на, і ў ба е ві ку та кое мож на ўба чыць, але 

пад свя до ма ча ла век ра зу мее, што ні я-

кай кры ві там ня ма: або тан ная фар ба, 

або кет чуп, які не з'е лі ў абед. І ча ла век 

вы бі рае блок пра грам на ве чар.

Тэ ле ві зар уклю ча ны, па трэб ны ка-

нал зной дзе ны. Па чы на ец ца за стаў ка, 

сло вы «Zона Х» на пост ма дэр но вым 

ма люн ку чыр во на га і чор на га ко ле раў. 

Вось толь кі ча му ў гэ тым спа лу чэн ні Х 

чы та ец ца як «ікс», а не «хэ» і не «ха»? 

Зра зу ме ла, ні я ка га «ха-ха» там ня ма...

Ча му ўсё ж та кі вы ка рыс тоў ва юць 

у наз ве пра гра мы гэ тыя лі та ры ла цін-

ска га ал фа ві та: ZХ? Ча му прос та не 

на пі саць ікс? Што гэ та за та ем ны па-

сыл та кі з дзвюх лі тар? Ка лі б бы ло 

ХZ, то акру жэн не ама та раў ін тэр нэт-

ных ска ра чэн няў ад ра зу б рас чы та ла 

гэ тае «хз».

— Якое сён ня на двор'е?

— Я хз.

— Якія пла ны на ве чар?

— Я хз.

Ін шым ра зам хо чац ца за пы тац ца 

пра адэ кват насць ча ла ве ка, але ба-

іш ся па чуць:

— Я хз.

Гэ ты пе ра лік хэ зэш ных мож на пра-

цяг ваць бяс кон ца. Лю дзі ця пер не толь-

кі так пі шуць, але і ка жуць: «хэ зэ».

Ну, яшчэ мож на на пі саць ці ска заць 

«у сэн се?», але гэ та тро хі ін шая гіс-

то рыя.

Ка лі Муж пра чнуў ся, по бач ні ко-

га не бы ло. Не ра зу ме ю чы, коль кі 

прай шло ча су з та го мо ман ту, як 

ад клю чыў ся, ён устаў, на ма цаў 

мыш ку кам п'ю та ра. Чор ны ма ні-

тор «ажыў», не пры ем на пырс нуў-

шы свят лом у во чы. Муж згар нуў 

фільм, па гля дзеў у пра вы ніж ні кут 

дыс плэя. Трэ цяя га дзі на но чы. Зра-

зу меў, што пра спаў за над та шмат. 

А дзе ж Жон ка?

Пер шая дум ка — яна вый шла 

ў пры бі раль ню, ван ны па кой або 

на кух ню. Ад ра зу па ду ма ла ся, што 

тым са мым, маг чы ма, яна яго і па-

бу дзі ла. Але неш та бы ло не тое. 

Уця міць штось ці спра сон ку бы ло 

вель мі цяж ка, ад нак шас цер ні ў 

га ла ве па ча лі ва ру шыц ца. «Ка лі б 

Жон ка прый шла і ўба чы ла, што я 

сплю, ня ўжо яна мя не ад ра зу бы 

не раз бу дзі ла? Ча му яна не вы-

клю чы ла кам п'ю тар? Кі но не да-

гля дзе ла...» Ста ла тры вож на. 

Муж, за спа ны, жму ра чы ся, ту піў у 

ма ні тор і пры слу хоў ваў ся. Але бы-

ло ці ха, і гэ тая ці шы ня раз дзьму-

ва ла тры во гу.

Кры ху па ся дзеў шы, устаў з лож-

ка, уклю чыў свят ло. Ці ха. Асця рож-

на, хоць ві да воч ных пры чын для 

та го не бы ло, пай шоў у ка лі дор, 

дзе так са ма ўклю чыў асвят лен не. 

Ці шы ня. Зір нуў на вы клю чаль ні-

кі для пры бі раль ні, ван на га па-

коя, кух ні — усе ў ста но ві шчы оff. 

Крад ком пай шоў у бок кух ні. Мозг 

ма ля ваў уся кія жу дас ныя кар ці-

ны: на прык лад, пра сліз ну ла дум-

ка, быц цам Жон ка зай шла ту ды 

па што-не будзь, спе цы яль на не за-

паль ва ю чы свят ло, і рап тоў на па-

мер ла. Ін сульт, тромб, сэр ца, яшчэ 

якая трас ца — уклю чаць свят ло ў 

кух ні бы ло вель мі страш на. Ад нак 

Муж пстрык нуў вы клю чаль ні кам і 

за зір нуў у па кой. Ні Жон кі, ні яе 

тру па ў кух ні не бы ло, як не бы ло 

і ні чо га па да зро на га ці не звы чай-

на га. Муж вы дых нуў з па лёг кай і 

ад ра зу ж глы бо ка ўздых нуў — сам 

не за ўва жыў, як да гэ та га, яшчэ 

сто я чы ў ка лі до ры, за та іў ды хан-

не. Зня нац ку дзесь ці зу сім по бач 

па чуў ся гуч ны рык. Ад не ча ка нас-

ці і на пру жа нас ці Муж спу джа на 

ўздрыг нуў. Ад нак гэ та ўся го толь кі 

«ажыў» ста ры ха ла дзіль нік. «Цьфу 

ты, чорт! Ты яшчэ тут...»

Па чуц цё тры во гі змя ні ла ся на 

ней кае ін шае. Ця пер Муж ад чу ваў у 

пер шую чар гу не звы чай ную ірэ аль-

насць сі ту а цыі. Ну, доб ра — кух ня: 

гас па ды ня, якая ве дае яе як свае 

пяць паль цаў, мо жа абы сці ся без 

уклю ча на га свят ла, каб, на прык лад, 

узяць неш та з ха ла дзіль ні ка. Урэш-

це, тут ёсць акно, якое дае пэў нае 

асвят лен не. Але Жон ка заў сё ды 

ўклю ча ла люст ру, на ват не за ду м-

ва ю чы ся пра гэ та... У той жа час у 

пры бі раль ні і ў ван ным па коі вок наў 

ня ма, і ноч чу там амаль апра мет ная 

цем ра — на ўрад ці яна су ну ла ся б 

ту ды без свят ла. Маг чы ма, неш та 

стрэ лі ла ў га ла ву і Жон ка вы ра шы-

ла абы сці ся свят лом ма біль на га тэ-

ле фо на?.. Але на вош та?..

Муж уклю чыў свят ло ад на ча со-

ва і ў пры бі раль ні, і ў ван ным па коі. 

Ця пер лям пач кі га рэ лі ва ўсёй ква-

тэ ры, за вы клю чэн нем бал ко на. 

Пры слу хаў ся. Зноў ці шы ня. І зноў 

мозг па чаў ма ля ваць уся кія жу дас-

ці. Гэ тым ра зам ча мусь ці пры га да-

ла ся смерць Эл ві са Прэс лі, дак-

лад ней ад на з яе вер сій, згод на з 

якой му зы ка па мёр на ўні та зе.

Ці хень ка па сту каў у пры бі-

раль ню. На хі ліў га ла ву да дзвя-

рэй, імк ну чы ся ўла віць гу кі па той 

бок. Бы ло страш на, што дзве ры 

рап тоў на ад чы няц ца і з вя лі кай сі-

лай уда раць у скронь, та му Муж 

моц на сціс нуў руч ку, спра бу ю чы 

пры гэ тым па кі нуць яе не ру хо май. 

Але на ват так бы ло страш на: зда-

ва ла ся, што за раз неш та вост рае 

ім гнен на пра б'е дзве ры на вы лёт і 

тра піць у га ла ву... На пэў на, свя-

до масць, спра бу ю чы па да гнаць 

па дзеі пад вя до мую ма дэль, су па-

стаў ля ла сі ту а цыю з усі мі хо ра ра-

мі, якія Муж толь кі ба чыў, і пра па-

ноў ва ла маг чы мыя ва ры ян ты...

Ска жо ная але го рыя 
рэ флек сіі

ПА ПСО ВЫЯ 
ПРА ГРА МЫ 
ДЛЯ ВУ ШЭЙ

Ака кій і Паў се ка кій 
ра ту юць ха мяч ка

Алесь Яфі маў не лю біць па ста ра льныя 
ма ты вы, «сац рэ а лізм» і ві да воч ны 
па фас. Лі чыць, што ў наш час не вар та 
ары ен та вац ца вы ключ на на тра ды цыю 
і па тры яр хаў — сёе-тое не за ган на 
пад гле дзець і ў та кіх твор цаў, 
як Дэ від Лінч. Яго но вы твор 
ад пер ша га да апош ня га рад ка
тры мае ўва гу — чы таць не кі неш.

Алесь ЯФІ МАЎ

Уры вак

Эмі лія Сліх рыц кая са ма пра ся бе 

на пі са ла: «Жы ла, га да ва ла ся, 

раз ві ва ла ся. Бы ла ма лая, пас ля 

пад рас ла (праў да, ро зу му не на жы ла). 

Ад да лі ў шко лу, рас ча ра ва ла ся ў шко ле, 

пай шла ў тэх ні кум, рас ча ра ва ла ся 

і ў ім, пай шла ў ВНУ... Ця пер зноў 

у шко ле. Ка ра цей, усю ды ней кае ко ла. 

Та му вар та атрым лі ваць аса ло ду 

ад кож на га мо ман ту — 

і бу дзе вам шчас це!» Мае ра цыю.

Эмі лія СЛІХ РЫЦ КАЯ

Уры вак

Вік тар Лу па сін доў гі 

час ма рыў стаць 

кла сі кам бе ла рус кай 

лі та ра ту ры, пра што 

на пі саў паэ му «Ку па ла, 

Ко лас і Лу па сін». 

Ця пер зай ма ец ца 

рок-му зы кай (гурт 

«Зе ле нах вос тыя»). Дэ тэк тыў ная апо весць «Ака кій 

і Паў се ка кій ра ту юць ха мяч ка» пла на ва ла ся як 

пер шая ў цык ле ма лень кіх апо вес цяў пра двух 

су пер аген таў, але ж на пі са на бы ло толь кі дзве. 

Ад на з іх дру ку ец ца ў «Ма ла до сці».

Вік тар ЛУ ПА СІН


