
МА МІН твар пом ніў ся кеп-

ска. За ста лі ся асоб ныя 

штры хі, асоб ныя ры сы — мяк-

кія кол цы за ла ціс тых ва ла соў, 

бляк лыя зя лё ныя во чы, кво-

лая ўсмеш ка, тон кія ха лод ныя 

паль цы. Па мяць ад бі ва ла яе 

воб раз як бы праз раз бі тае 

люс тэр ка. Мут на ўсплы ваў 

пе рад ва чы ма шэ ры дзень, 

вас ко выя квет кі ў не ру хо мых 

ма мі ных ру ках, мок ры снег, 

што сы паў ся з не ба на чор-

ныя пла шчы, на жоў ты жвір, 

на ма гіль ныя ка мя ні.

Дом стаў да дзіў на га вя лі-

кі і ха лод ны. Пус ты. Ма лень-

кі Мар ка ха дзіў па па ко ях на 

ды бач ках, ува браў шы за ла ціс-

тую га ла ву ў пле чы. Ці шы ня 

ў па ко ях гус це ла, а дзве ры 

баць ка ва га ка бі не та бы лі мя-

жою, якую па ру шаць бы ло за-

ба ро не на.

Біб лі я тэ ка так са ма бы ла 

за ба ро не най — пры нам сі, для 

Мар кі. Але баць ка, вяр нуў шы-

ся да моў ве ча рам, за мы каў ся 

ў ся бе, шур га цеў па пе ра мі, па-

ліў труб ку з моц ным ты ту нём. 

Ста рая Хан на адзі на ўлад на 

ца ра ва ла на кух ні і па каз ва-

ла ся ў дзі ця чым па коі хі ба што 

ра ні цай, бур чэ ла пад нос і рас-

плёск ва ла ва ду з умы валь на га 

та за. Рас чэс ва ла Мар ка вы ва-

ла сы і па праў ля ла ка рун ка вы 

каў не рык.

Каў не ры кі і кур тач кі з чор-

на га ак са мі ту — гэ та бы ло ўсё 

яшчэ ма мі на. Але час ішоў, 

Мар ка па тро ху вы цяг ваў ся 

ўверх, тон кія ру кі вы тыр ка лі 

з ру ка воў, а па між бо та мі ды 

вуз кі мі што ні ка мі па каз ва лі ся 

за цы ра ва ныя Хан най пан чо хі. 

Зрэш ты, так бы ло лац вей блу-

каць па га ры шчы і па са дзе, ці 

лез ці да са мых верх ніх і пыль-

ных па ліц у біб лі я тэ цы, ці ся-

дзець на цёп лай кух ні по бач з 

ма лод шы мі служ ка мі, слу ха ю-

чы Хан ні ны каз кі — пра даў нія 

ча сы, пра пя рэ ва рат няў, пра 

ад веч ныя і страш ныя ча ры, 

пра Тых, аг ня во кіх, што ўсё 

яшчэ жы вуць між кур га ноў.

У гарш ках на аг ні штось 

ва ро ча ла ся, сы хо дзі ла па-

рай. Хан на, увіш на сту ка ю чы 

на жом, цяг ну ла доў гую ніць 

свай го апо ве ду. У яе каз ках 

бы лі жа хі і цу ды, і ў кож ным цу-

дзе бы ло тро хі жах лі ва га, а ў 

кож ным стра ху тро хі цу доў на-

га. Ма ра зы ма ля ва лі ле дзя-

ныя пу шчы на пад сле па ва тых 

акен цах кух ні, за ча ра ва ныя 

кня зёў ны пе лі над азё ра мі, 

апра ну тыя ва ўбо ры з ле бя-

дзі на га пер'я.

— ...а на па ва ро це ме ся ца 

з'я віц ца там бя лют кі, мае дзе-

тач кі, воўк. І па клі ча за са бою, 

і па вя дзе, і веч ныя та ям ні цы 

ад крые.

Снег па даў з ніз ка га не ба, 

быц цам бе лае мяк кае пер'е, 

за ця руш ваў сля ды, звя ры ныя 

і ча ла ве чыя, су па кой ваў ба лю-

чую па мяць.

Ві зі ты на кух ню і Хан ні ны 

каз кі баць ку не асаб лі ва па-

да ба лі ся — і ён паў та раў, што 

дзе цям на ніж нім па вер се ра-

біць ня ма ча го, што слу хаць 

дзі кія про ста на род ныя бай-

кі — гань ба, што трэ ба па мя-

таць пра сваё па хо джан не ды 

па во дзіць ся бе ад па вед на.

З за мглё ных ча сам парт рэ-

таў на сце нах гля дзе лі дзед, 

і пра дзед, і ін шыя пра-пра. 

Парт рэт ма ці — ма ла дой, у 

бла кіт най су кен цы — ві сеў 

асоб на ў ма лень кай за ле, заў-

сё ды змроч най, бо ні хто не ад-

шорг ваў цяж кіх парць е раў на 

вок нах. Пад по зір ка мі са сцен 

Мар ка ні я ка веў і зму ша на кру-

ціў ся на крэс ле, і ні як не мог 

ус пом ніць год біт вы ці даў жы-

ню ра кі, ці коль касць вёрс таў 

ад го ра да да го ра да.

Сам-на сам з кні га мі бы ло 

пра сцей. Мар ка глы наў ста-

рон ку за ста рон кай, раз-по раз 

ско са па гля да ю чы на дзве ры. 

Тро хі асмя леў шы, стаў браць 

кні гі з са бою і чы таў у лож ку 

пад коў драй, у сва ёй схо ван цы 

на ха лод ным га ры шчы, на ват 

у кух ні, на ват за абе дам — 

з-пад ста ла. Чы таў паў сюль, 

амаль не па ды ма ю чы ва чэй ад 

ста ро нак.

Баць ка абе даў до ма рэд-

ка, та му ін шай кам па ніі, апроч 

кніж най, час ця ком і не за ста-

ва ла ся. А на мя жы мро яў 

ча сам пра мі на лі по бач тыя, 

вы ду ма ныя, губ ля лі ра доч кі 

з сва іх кніг і рад кі зу сім но-

выя — не чыя, не вя до мыя, але 

поў ныя звон кай сі лы. Ча сам 

кро чыў за кніж ны мі це ня мі бе-

лы як снег воўк, за зі раў у твар 

зыр кі мі ва чы ма. Ма быць, клі-

каў за са бой. І Мар ка што ноч 

па ды маў ся і ішоў па ваў чы ных 

сля дах, па тон кім ля зе ме ся ца, 

што пра рэз ва ла на сто е ную на 

го ры ці шы ню.

Хан на ла ві ла яго, паў пры-

том на га, у ка лі до ры, вя ла на-

зад у спаль ню, кла ла ў ло жак, 

гла дзі ла па га ла ве і шап та ла, 

шап та ла. Над дзвя ры ма, над 

вок на мі на воск пры ма цоў ва-

ла га лін кі ра бі ны, пуч кі па хкіх 

траў, зрэ за ных тон кім ся рэб-

ра ным сяр пом. Да кор лі ва 

гля дзе ла на ве ра со выя пуст-

кі, за цяг ну тыя ра ніш нім ту-

ма нам, — і сплёў ва ла це раз 

ле вае пля чо:

— Каб толь кі не за бра лі дзі-

ця, каб не звя лі!

А ўдзень пры ваб на ша па-

це лі ста рон кі. Ста рыя ма пы і 

зор ныя ат ла сы ў саф' я на вых 

пе ра плё тах, дзіў ныя, пры-

ўкрас ныя — амаль спрэс ня-

ба ча ныя звя ры ці па чва ры. 

У кні гах ажы ва лі ім ёны, за 

які мі ў пад руч ні ках бы ла па ра 

сціс лых ска заў і якія на бы ва лі 

рэ чыў насць на біб лі я тэч ных 

па лі цах.

ТА ГО дня Мар ка ся дзеў на 

лес віч цы пад кніж най ша-

фай з кні гаю на ка лен ках. Кні га 

тон ка пах ла пы лам, і ў ёй бы лі 

гра вю ры, дзі вос ныя, вус ціш на-

пры го жыя. На ад ной верш нік 

ехаў у за мак, які вы рас таў на 

па гор ку. А за верш ні кам схі ля-

лі ся жах лі выя по ста ці: шкі лет, 

за гор ну ты ў са ван, ды ней кае 

стра шыд ла. Верш нік зва жаў на 

іх ма ла, цвёр да сціс нуў шы ў ру-

цэ дзі ду, пад га няў на сця ро жа-

на га ка ня. Ве даў: хут ка ад кры-

ец ца рач ная да лі на, над якою 

ўзвыш аюц ца стром кія ве жы.

І ўсё гэ та бы ло так жах лі-

ва-цу доў на, так да сціс кан ня 

сэр ца бліз ка, быц цам Хан ні-

ны каз кі, быц цам ве ра сы і ве-

цер над пуст ка мі. Та му Мар ка 

раз гля даў кож ную дро бач ку 

ма люн ка, ад зор кі-шпо ры ад-

важ на га верш ні ка да іні цы я лаў 

май стры, які здо леў уплес ці лі-

та ры ў зві вы ка ра нёў. Та му не 

па чуў, як у біб лі я тэ ку ўвай шоў 

баць ка — і за стыў на па ро зе, 

здзіў ле ны. Баць ка па клі каў па 

іме ні, Мар ка здры га нуў ся, і кні-

га ўпа ла на пад ло гу.

Баць ка не стаў сва рыц ца, 

але Мар ка пад яго по зір кам 

пе ра мі наў ся з на гі на на гу і не 

ве даў, ку ды па дзець ру кі. Маў-

чан не па віс ла між імі — звык-

лае, што дзён нае. Баць ка каш-

ля нуў і за га ва рыў, што Мар ка 

вель мі вы рас, што прай шло, 

аказ ва ец ца, аж но тры га ды, 

што абод ва яны — баць ка і 

Мар ка — па тро ху спра ві лі ся са 

сва ёю стра тай. Як муж чы ны.

— Та кія ра ны, вя до ма, не 

за гой ва юц ца, — за ўва жыў 

баць ка, тор га ю чы чор ны бант 

галь шту ка. — Ні ко лі не за го-

яц ца кан чат ко ва, але...

Тут ён па гля дзеў на Мар-

ку і зноў за моўк, пад бі ра ю чы 

фра зы. А Мар ка пад няў во чы 

і за ўва жыў, што ў баць кі сі віз-

на пра бі ла ся на скро нях, што 

па вы со кім ло бе прай шлі глы-

бо кія зморш чкі, а пад шэ ры мі 

ва чы ма ляг лі це ні. Мар ка дзі-

віў ся, як уся го гэ та га не заўва-

жаў ра ней, а баць ка знай шоў-

ся-та кі:

— Я ха чу зноў ажа ніц ца.

Мар ка рап там па ду маў ад-

на час на пра ўсё: пра за мкнё-

ную за лу з ма мі ным парт рэ-

там, пра лю таў скі снег, які 

так упар та за ця руш ваў па-

мяць, пра свае ўро кі з баць-

кам пад су ро вы мі по зір ка мі 

ўсіх «пра-пра», пра ці шы ню ў 

до ме, зноў пра снег. Спра ба-

ваў уя віць, як маг ло б быць 

іна чай — і не мог. І ні я ка веў, 

зу сім як та ды, ка лі блы таў ся 

ў ліч бах і ім ёнах.

Баць ка ж рас каз ваў пра 

«яе» — за мож ную і доб ра га 

вы ха ван ня, но ра ву мяк ка га 

і пры яз на га. Уда ва — га доў 

пяць та му стра ці ла му жа. Па 

му жу за стаў ся сын, яко му за-

раз дзе сяць:

— Амаль твай го уз рос ту, 

ра зу ме еш? Бу дзеш ста рэй-

шым бра там.

Мар ка змроч на соп. За гад-

ка вая «яна» тры во жы ла, але 

рас пыт ваць не вы па да ла: ад-

чу ва ла ся, што гэ та — та кая ж 

за ба ро не ная тэ ры то рыя, як 

баць каў ка бі нет. Мар ка зноў 

па ду маў пра снег, які так гус та 

за сы паў яго ную па мяць. З ха-

лод най яс нас цю зра зу меў, 

што і баць ка па чы нае ўсё за-

бы ваць. І змоў чаў.

«Яна» з'я ві ла ся ме ся цаў 

праз шэсць пас ля той раз мо-

вы, але, па вя лі кім ра хун ку, 

«яе» цень за стаў ся по бач з 

та го са ма га дня. І гэ ты цень 

быў пры чы наю мно гіх змен у 

до ме — на прык лад, пры чы-

наю бур най хва лі пры бор кі, 

якая аха пі ла ўвесь бу ды нак, 

ада мкну ла ўсе дзве ры, куф ры 

і ша фы. Тая хва ля ўзне сла на 

га ры шча, пад бе лае по кры ва 

за быц ця ма мін парт рэт з ма-

лен ькай за лы, ку фэ рак з ніт-

ка мі ды гол ка мі, ма мі ны фран-

та ва тыя сук ні.

ЯЕ» цень з'я віў ся паў-

сюль, на ват на кух ні 

по бач з Хан най — бо за раз 

на абед па да ва лі да лі кат ныя 

і тон кія стра вы. Дзе ля гэ тай 

ку хон най да лі кат нас ці баць-

ка на ват вы пі саў са ста лі цы 

но ва га ку ха ра — куль га ва га, 

з доў гім гар ба ва тым но сам. 

Гэ ты нос па тро ху, але ўпэў не-

на вы жы ваў Хан ну з кух ні, і 

ста рая, пры хо дзя чы ў Мар ка ву 

спаль ню што ра ні цы, абу ра ла-

ся на паў го ла са.

Мі тус лі вы рух вы нес Мар ку, 

быц цам трэ сач ку, у сад. Там 

яшчэ мож на бы ло за біц ца ў 

са мы даль ні кут, за рос лы бэ-

зам і яз мі нам, упа сці ўпрост на 

тра ву і чы таць. На арэ лях на 

га лі не ста рой та по лі гуш каў-

ся ве цер, а за цём ным ліс цем 

жы вой ага ро джы ўзды ха лі ве-

ра со выя пуст кі, не аб сяж ныя, 

ста ра жыт ныя, поў ныя жа хаў 

і цу даў. І тут, блі жэй да цу даў, 

бы ло не як больш спа кой на, 

чым у до ме, на які лёг «яе» 

цень.

А са ма «яна» ака за ла ся 

ма лень кай жва вай жан чы най, 

з круг лым бе лым тва ры кам, з 

аку рат на пад ко ла ты мі цём ны-

мі ко са мі, якія кі да лі цень на 

шыю, аб кру ча ную ў не каль кі 

ра доў пер лі на мі. То нень кі 

смех, і шор гат су кен кі на фіж-

мах, і ту пат аб ца саў, і та роп кія 

сло вы, што так і сы па лі з пад-

ру мя не на га ро та. «Яна» пры-

ціх ла ад но та ды, ка лі баць ка 

з ёю пад ру ку на блі зіў ся да 

Мар кі, яко га Хан на вы цяг ну ла 

з чар го вай схо ван кі, і ска заў:

— А вось гэ та мой сын.

«Яна» зме ры ла Мар ку ка лю-

чы мі ва чы ма, чап ля ю чы ся по зір-

кам за рас тра па ныя ва ла сы да 

плеч, за кур тач ку і ка рат ка ва тыя 

што ні кі, мя тыя і вы па цка ныя ў 

тра ве, за па но ша ныя бо ты. І 

маў ча ла ўся го ад но ім гнен не — 

а пас ля зноў за шча бя та ла, за бі-

ла ве е рам, за зві не ла сме хам і, 

быц цам да рос ла му, пра цяг ну ла 

ру ку ў шаў ко вай паль чат цы для 

па ца лун ку.

— А гэ та — твая но вая ма-

ці, Мар ка.

«Яе» трэ ба бы ло на зы ваць 

не «ма ці», а «па ні Со каль», і 

вы ха ва на кла няц ца, і, ка лі 

да зво ляць, кра таць вус на мі 

шаў ко вую паль чат ку. Сын па-

ні Со каль, блед ны хлоп чык на 

тон кіх кры вых нож ках, ця пер 

быў «мі лым бра там». Мі лы 

брат пе ра сту паў нож ка мі ў 

туф лі ках з бан та мі і з-за мат-

чы на га пля ча вы валь ваў язык, 

ад рас ую чы гры ма сы Мар ку. 

Мі лы брат за вёў звыч ку пад-

гля даць і пад слу хоў ваць, а за 

абе дам з ра дас най па спеш лі-

вас цю вы валь ваць па ба ча нае і 

па чу тае. Па ні Со каль за кот ва-

ла круг лыя воч кі і на смеш лі ва 

ка за ла пра ўпрост дры му чае 

вы ха ван не, бо — «...пра він-

цыя!». За ўсе вя лі кія і дроб-

ныя ма лыя пра ві ны за гад ва ла 

вый сці з-за ста ла.

— ...па ся дзі це ў ся бе, 

mоnsіеur, па ду май це над 

сваімі па во дзі на мі.

Баць ка, ка лі і да лу чаў ся да 

ся мей ных абе даў, ёй не пя рэ-

чыў, та му Мар ка моўч кі сы хо-

дзіў «па ду маць». Ча сам дум кі 

ця жэ лі, на ніз ва лі ся сло ва мі, 

а сло вы му чы лі і вы ма га лі вы-

ха ду. Мар ка, скур чыў шы ся на 

пад ло зе ля лож ка, спра ба ваў 

гэ тыя сло вы за піс ваць. Атрым-

лі ва ла ся бла га: тая му зы ка, 

што гу ча ла ўнут ры, што так 

му чы ла, аб рас та ю чы сло ва мі, 

на па пе ры губ ля ла ся, зні ка ла. 

Мар ка хму рыў ся і спі са ныя 

ліст кі ў ад чаі драў. Му зы ка, 

што жы ла ў ім, не зна хо дзі ла 

вы ха ду, глух ла, зга са ла.

Бе лы воўк усё час цей пры-

хо дзіў уно чы, асаб лі ва ка лі 

поў ня за зі ра ла ў вок ны. Мар-

ка кро чыў за ім над ве ра со вы мі 

пуст ка мі, над ту ма на мі. Ра ні-

цай ба ле ла га ла ва, а ў ва ла-

сах аказ ва лі ся за блы та ны су хія 

тра він кі. Мар ка ішоў у свой за-

па вет ны ку ток у са дзе, гля дзеў 

на пуст кі праз рэд кія пра рэ хі 

ў жы вой ага ро джы. Раз-по раз 

там міль га ла штось бе лае і тут 

жа зні ка ла. А ка лі пры хі нуц ца 

да ага ро джы і пры крыць во чы, 

мож на бы ло па чуць, як ве ра-

со выя пуст кі гу чаць. Ша па це лі 

пад вет рам вы со кія тра вы, пе-

ра звонь ва лі ся ня бач ныя птуш-

кі, ад бі ва лі му зыч ныя так ты 

дроб ныя ко ні кі.

Яго ная му зы ка жы ла, бруі-

ла ся, ра дас ная і звон кая, — 

там.

ЛЕ ТА скон чы ла ся, у вок ны 

ка шэ чай лап кай скроб ся 

дроб ны дождж. Баць ку вы-

клі ка лі ў ста лі цу, да лё ка за 

пу шча мі, за рэ ка мі. Ста неш 

ад мер ваць па дзе да вай ма пе 

паль ца мі ад лег ласць — вёрс-

ты, вёрс ты — і сто міш ся.

Ужо на ган ку баць ка кра-

нуў ся вя лі кай да лон ню Мар-

ка вай за ла ціс тай ма каў кі, 

якая ад гэ тай ру кі асця рож-

на ўхі ля ла ся ўбок, і зму ша на 

ўсміх нуў ся. Чор ная ка рэ та з 

чац вёр каю сі вых ко ней даў но 

ча ка ла, ко ні не па ко і лі ся, бі лі 

ка пы та мі, і з-над пус так па-

воль на, але ня ўхіль на па ўзла 

лі ло вая хма ра.

Па ні Со каль ста я ла тут жа, 

круг лень кая, бе лень кая, з ка-

рун ка вай хус тач кай ля ва чэй. 

Мар ка маў чаў, і толь кі ка лі 

баць ка, азір нуў шы ся коль кі 

ра зоў, знік у чэ ра ве ка рэ ты, 

а фур ман кра нуў лей цы, ка лі 

ўсё прый шло ў рух, Мар ка вы 

вус ны дроб нень ка за дры-

жалі.

За раз Мар ка ўсё ра біў не 

так: не так кла няў ся, не так 

браў ві дэ лец і нож за ста лом, 

не так га ва рыў, не так гля-

дзеў. Ад заў сёд на га ча кан ня 

злос на га паў шэп ту сціс ка ла-

ся гор ла, а во чы быц цам ту-

ма нам за сці ла ла. І Мар ка не 

ба чыў ні чо га ва кол, як за гна-

ны звер, і сле па на тыр каў ся 

на сце ны, скід ваў ва зо ны з 

квет ка мі і да ра гія пар ца ля на-

выя фі гур кі з кво лых шкля-

ных сто лі каў. Мар ку вы сы ла лі 

з-за ста ла, Мар ку і абе ду, і 

вя чэ ры па збаў ля лі, Мар ку 

ста ві лі ў кут — ка лен ка мі на 

су хі га рох. Та кая га ро ха вая 

тэ ра пія, па вод ле мер ка ван ня 

па ні Со каль, спры я ла рас ка-

ян ню і ста ві ла на шлях вы-

праў лення.

Мар ка, праў да, не вы праў-

ляў ся.

— І як ён на мя не гля-

дзіць! — шум на абу ра ла ся па-

ні Со каль. — Гэ та ж не дзі ця, 

гэ та ваў ча ня, па чва ра!

Як ваў ча ня, Мар ка ха ваў ся 

ад яе піль на га па гля ду, ад мі-

ла га бра та ў сва іх даў ніх схо-

ван ках. Ста ры дом быў вя лі кі, з 

доў гі мі за блы та ны мі ка лі до ра-

мі. На га ры шчы чу ваць бы ло, 

як дождж тан чыць па да ху, і ад-

рэ зы тка ні ны на ста рой мэб лі 

ва ру шы лі ся ад до ты каў скраз-

ня ку, і ў гэ тых шэп тах і шо ла-

хах бы ла свая не пры кмет ная, 

ці хая му зы ка. З пад сле па ва тых 

акен цаў мож на бы ло гля дзець 

на ве ра со выя пуст кі ў шы зай 

дым цы, на спі ны не вы со кіх 

па гор каў з бе лы мі пля мін ка мі 

ста рых ка мя нёў. Уно чы ка мя-

ні па да ва лі га ла сы, цяг ну лі да 

ся бе, аб кру жа лі за ча ра ва ным 

ко лам, і Мар ка кро чыў па ля-

зе ме ся ца, аб рас таў мяк каю 

снеж най поў сцю.

Хан на ўве ча ры ўса джва ла 

яго на па рог і, тры ма ю чы над 

Мар ка вай га ла вою поў ны ку-

бак, лі ла ў ва ду воск з тоў стай 

свеч кі. Воск за сты ваў, аг ні зга-

са лі, у ва дзе пуж лі ва дры жа ла 

ме ся цо вае свят ло.

ХУТ КА біб лі я тэ ку за мкну лі, 

а мед ны клю чык без да-

па мож на па віс на по ясе ў па-

ні Со каль. У доб ра на дзей ных 

кніж ках, якія слух мя на гар таў 

мі лы брат, не бы ло ані жа хаў, 

ані цу даў, не бы ло му зы кі, не 

бы ло — жыц ця. Ча роў ныя рад-

кі бы лі пры ча са ныя і пра рэ джа-

ныя, так што Мар ка ад на час на 

па зна ваў і не па зна ваў іх і му-

чыў ся — за іх, ска ле ча ных.

Ста рую Хан ну па ні Со каль 

за ста ла за раз веш ван нем 

тра ваў ды абя рэ гаў у дзі ця-

чых спаль нях. Раз' юшы ла ся, і 

за ту па ла нож кай і — упер шы-

ню — за кры ча ла, зры ва ю чы ся 

на віс кат.

— Дур ная, пас куд ная за ба-

бон ная ба ба!

У той жа дзень Хан не за га-

да лі збі раць рэ чы. Ста рая ста-

я ла пад лес ві цай з клят час тым 

вуз лом, з ад чы не ных дзвя рэй 

сы паў ся і рас та ваў на плі тах 

пад ло гі мок ры снег — пер шы 

ў ліс та па дзе. Хан на, згорб-

ле ная і сум ная, па да ва ла ся 

ма лень кай і без да па мож най. 

За мір га ла доб ры мі бла кіт ны мі 

ва чы ма, усу ну ла Мар ку ў ру ку 

са лод кі пер нік са свай го вуз-

ла. Аб ня ла, сту пі ла за па рог — 

і знік ла ў за ме ці, быц цам не 

бы ло ні ко лі.

А ноч чу Мар ка із ноў пай-

шоў па тон кай ні тач цы ме ся-

цо ва га свят ла. Чуў, як са лод ка 

са піць мі лы брат на сва іх пя ры-

нах, як цяж ка ва ро ча ец ца па ні 

Со каль у баць коў скай спаль ні, 

як уз ды хае ста ры пра дзе даў-

скі дом.

Крок за кро кам, паўз бяс-

сіль ныя пуч кі траў ды ссох-

лыя га лін кі ра бі ны, на су страч 

ме ся цу, на су страч ад веч на му 

спе ву, што плыў ра зам з ту ма-

нам, што ка рас каў ся па ве ра-

сах ра зам з ігол ка мі інею.

МАР КА ўпаў у пер шы снег, 

па ка ціў ся па ім, аб рас та-

ю чы бе лай поў сцю. І пад ско-

чыў ваў ком, і па бег на ча ты рох 

моц ных на гах ту ды, дзе над 

спі на мі па гор каў пра рэз ва лі ся 

кас ма тыя зор кі.

Брам ка ў сця не жы вой ага-

ро джы ад чы ні ла ся са ма са-

бою, це ні ста рых вя заў рас сту-

пі лі ся, да ючы да ро гу. Му зы ка 

ўнут ры ажы ва ла, рас праў ля-

ла кры лы, тры ва ла зві ва ла ся 

з той спра даў няй пес няй, што 

па на ва ла ва кол.

Ка ля ад на го з ка мя нёў ча-

ка лі — і пра цяг ну лі да яго ру кі, і 

да па маг лі ўзняц ца, вы лу зац ца 

з ваў чы на га фут ра. Га ра чыя 

ко ні, бе лыя, як ту ман, стрыг лі 

ву ша мі, за кід ва лі га ло вы.

А на па гор ку за пу шчай 

паў зрас та лі ве жы.

І Мар ка ўсміх нуў ся.
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Апа вя дан нем Мар га ры ты 

Ла тыш ке віч «Звяз да» па-

чы нае свой но вы кон курс-

ны ма ра фон, вы ні кі яко га 

бу дуць пад ве дзе ны роў на 

праз год і агу ча ны пад час 

пра вя дзен ня на ступ на га 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. Та му ў кож на га, хто 

хо ча па спра ба ваць свае сі лы ў гэ тым твор чым спа-

бор ніц тве, ча су ў за па се яшчэ шмат, хоць час, як 

вя до ма, бя жыць вель мі хутка.

Прось ба да аў та раў, чыё імя яшчэ ма ла ці зу сім не-

вя до мае шы ро кай пуб лі цы, не за бы ваць рас каз ваць 

хоць бы не каль кі слоў пра ся бе. Ну, і на гад ваю ўсім 

без вы клю чэн ня аў та рам: ад бі ра ю чы для ўдзе лу ў 

кон кур се апа вя дан не, звяр тай це ўва гу на яго аб' ём. 

Пры нам сі, твор, які зай мае больш чым га зет ную па-

ла су, на ўрад ці змо жа па ба чыць свет на ста рон ках 

«Звяз ды».

Алесь БА ДАК.

Мар га ры та ЛА ТЫШ КЕ ВІЧ

КАЗ КА ПРА ВАЎ КА

«


