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ВЕТ РАЗЬ
Яны сплы ва лі на ка раб лях. Збя га лі.

Су тар га ва ха па лі квіт кі на кру із ныя лай не ры і па ро мы, 

цяг ну лі з са бой гру васт кія ча ма да ны. На вост ра ве па ча-

ла ся па ні ка. Эка ла гіч ная ка та стро фа за ста ла лю дзей, як 

звы чай на та кое бы вае, зня нац ку. Гру за выя суд ны, вы вяр-

га ю чы клу бы ды му, плы лі да лей і да лей.

— Толь кі б усё на жы тае да бро не пра па ла!

Ся род лю дзей быў адзін дзі вак. У той час, ка лі ўсе па-

ка ва лі ва ліз кі, на бі ва лі аў та ма бі лі сва ім хат нім на чын нем, 

ён узяў толь кі за плеч нік з са мым не аб ход ным. І ся дзеў на 

бе ра зе ды май стра ваў чо вен з ад ным толь кі вет ра зем. 

Усе смя я лі ся з яго. Ра зум ні кі ка за лі: «Ну ку ды ў сва ім 

ня шчас ным па рус ні ку сплы веш? У мо ры мо жа зда рыц ца 

страш ны шторм, ды і на огул, як ве даць, ку ды ця бе па ня се 

ве цер?» Лю дзі ра бі лі стаў кі, які ве цер мац ней шы: ве цер у 

яго га ла ве, ці той, што за гу біць яго лод ку?

Але ён не слу хаў.

На ды шоў час, чо вен быў га то вы. Наш дзі вак вый шаў у 

ад кры тае мо ра. Яго на сі ла, мат ля ла па бяз меж ных вод ных 

пра сто рах. Як і лю бо га з нас, яго па ста ян на на вед ва лі сум-

нен ні, але вет разь нёс усё да лей і да лей у су праць лег лым 

на прам ку ад ас тат ніх ка раб лёў.

І вось, зда ец ца, ён зу сім адзін, і над зеі не за ста ло ся... 

Але рап там пе рад ім з'я віў ся аст ра вок, зя лё ны, чыс ты і 

пус тэль ны. А по бач з ім гой даў ся на хва лях яшчэ адзін 

чо вен, чымсь ці па доб ны да яго ўлас на га. І ста я ла дзяў чы-

на — хут чэй за ўсё, яшчэ ад на та кая ж дзі вач ка.

Там, ку ды збег лі ўсе лю дзі, зда ры ла ся но вая эка ла гіч-

ная ка та стро фа. А той ма лень кі вост раў, дзе за ста лі ся 

гэ тыя двое, за стаў ся та кім са мым, зя лё ным і чыс тым. 

Ней кая не зра зу ме лая ло гі ка, так?

Дзі ва кі, што з іх узяць.

ЗЛА ЧЫН СТВА
Вы даў ся цяж кі, па хмур ны дзень. Ста міў шы ся пас ля 

пра цы, я зай шоў у ма лень кую, але ўтуль ную кра му, каб 

ку піць са бе ча го-не будзь па ес ці. Ста яў каля ка сы, а пра-

да вач ка і ка жа:

— З вас дзве ўсмеш кі, ка лі лас ка.

Я па кор лі ва ўсміх нуў ся. Яна ўваж лі ва па гля дзе ла і ад-

ка за ла мне лёг кай усмеш кай. Уба чыў шы сваю рэш ту, я, 

па-ра ней ша му хмур ны, пай шоў да до му.

Ка лі неш та здзі ві ла, рас тлу ма чу. Прай шло ўжо з сот ню 

га доў, як эмо цыі і па чуц ці ста лі «на ва гу зо ла та». Лі та-

раль на. Ча ла вец тва ру ха ец ца на пе рад, га джэ ты, дэ вай сы, 

ро ба ты, урба ні за цыя, звыш хут кас ныя аў та ма бі лі, ін тэр нэт, 

са цы яль ныя сет кі. Усе за ма та лі ся на столь кі, што амаль 

раз ву чы лі ся пра яў ляць эмо цыі, ра да вац ца дро бя зям.

Лю дзі за бы лі ся, як гэ та — лю біць ды ка хаць. Паз ней 

аў та ры тэт ныя на ву коў цы кан чат ко ва да вя лі, што ка хан ня 

не іс нуе, і лю дзі зу сім пе ра ста лі ўлюб ляц ца.

І та ды бы ло вы ра ша на пе рай сці на но вую ва лю ту. Быў 

рас пра ца ва ны ме тад, у ад па вед насць з якім зар пла ту вы-

да ва лі моц ны мі аб дым ка мі, а за вы дат ную пра цу ча сам 

гла дзі лі па жы во ці ку. Гэ та га за ра да ха па ла, каб рас плач-

вац ца за та ва ры, па слу гі і на огул каб жыць.

На два рэ 29 жніў ня 2500 го да, на ма ім тва ры под ых во-

се ні. Я за шпі ліў па лі то, якое, да рэ чы, ку піў за два по ціс кі 

ру кі і адзін па ца лу нак у шчоч ку. На мі на лаў гэ тай цу доў-

най ва лю ты ха па ла: жуй ку мож на ку піць за пад мірг ван не, 

пра дук ты абы дуц ца ў асноў ным у па рач ку усме шак, но вую 

ма шы ну на быць мож на за дзя ся так моц ных аб ды маш каў, 

а ква тэ ра абы дзец ца, вя до ма, у тры сот ні па ца лун каў у 

шчоч ку, не менш.

Сут насць у тым, што ў су час на га ча ла ве ка шмат з ся бе 

вы ду шыць не атры ма ец ца. Вя до ма, у та кім гра мад стве не 

абы хо дзіц ца без фаль шы ва ма нет чы каў і жу лі каў — яны 

кры ва душ на ўсмі ха юц ца. Ёсць і ра баў ні кі, якія га то выя вы-

трас ці з бан ка па чуц цяў усю пя шчо ту. Іс нуе і спе цы яль ная 

эма цы я наль ная па лі цыя, якая пра ду хі ліць усе не за кон ныя 

пра явы эмо цый.

А я іду па сцеж цы і па да зро на азі ра ю ся. Ча му?

Бо я — зла чы нец.

Спра ва ў тым, што на су пе рак мер ка ван ням аў та ры тэт ных 

на ву коў цаў, на су пе рак мо дзе і звыч кам, я за ка хаў ся. А зна-

чыць, я ка зач на ба га ты. Лі чы це, пад поль ны міль я нер.

ПА ЛА ВІН КІ
Дзіў на гэ та.

Зда ра ец ца, мы аб ды ма ем ад но ад на го так моц на, што 

скла да на ад ліп нуць, быц цам кле ем за пэц ка ныя. Нам скла-

да на раз ві тац ца, быц цам ба чым ся апош ні раз, су му ем і 

ра ду ем ся ра зам, быц цам част ка ча гось ці цэ ла га.

Не ве даю, як улад ка ва ны гэ ты свет, але вось нам у 

дзя цін стве тлу ма чы лі за дач кі на яб лы ках там уся ля кіх, 

гру шах і апель сі нах. Дык вось, уя ві це. У па на Бо га кі ла-

грам апель сі наў. І ён бя рэ адзін, раз ра зае на па ла він кі і 

кі дае ў гэ ты свет, каб яны знай шлі ад на ад ну і ста лі ад ным 

паў на вар тас ным, са ка ві тым, смач ным апель сі нам. І так 

ад бы ва ец ца з усім кі ла гра мам.

Пан Бог як быц цам пра вя рае нас, ста віць свае экс-

пе ры мен ты, ства рае ла бі рынт, у які кі дае дзвюх мы шак, 

каб да ве дац ца, ці вар тыя яны шчас ця, ка лі зной дуць ад но 

ад на го?

А ка лі ба гоў шмат? Та ды, на пэў на, гэ та па доб на на 

бук ме кер скую кан то ру, у якой ба гі ста вяць свае стаў кі, 

«зной дуць — не зной дуць». Ім у не бе так са ма хо чац ца 

за баў ляц ца. А ўя ві це, як ім па цеш на, ка лі па ла він кі зна-

хо дзяц ца, але не свае... Ска жам, бы ло шмат кі ла гра маў 

роз най са да ві ны і ага род ні ны, ён па рэ заў і пе ра мя шаў усё 

гэ та ў са ла ту. І як тут знай сці ся?

А лю дзі, па сут нас ці, іс то ты дур ныя, ім хо чац ца па ла-

він ку і не важ на, што ты, на прык лад — ана нас, а яна — 

ава ка да. І што гэ та атры ма ец ца? Ана на ка да? Ава ка нас? 

На ват гу чыць не да рэ чна. А ў жыц ці так бы вае, ёсць па ры 

зу сім ад но ад на му не па ды хо дзя чыя, і ўсё ў іх не тое, і 

ўсё ў іх не так. А по тым жэ няц ца і ўсё жыц цё ад но ад на го 

пра клі на юць.

Яны, хут чэй за ўсё, абое доб рыя, толь кі вы бра лі не 

сваю па ла він ку.

А вы што за фрукт? Або яга да? А, мо жа, га род ні на? 

Ці... пя чэнь ка?

Л
А НА доў га вы бі ра ла бу-

кет для гэ тай не зна ё май 

дзяў чы ны. Ня зграб ная 

ў сло вах, яна імк ну ла ся звя заць 

тка ні ну ад но сін пад на шэн ня мі — 

ста ра даў няя мо ва па ва гі бы ла 

больш зра зу ме лая і менш ба лю-

чая за пра мо вы, якія пе ра ся ка лі ся 

ў па вет ры, ні бы на жы.

Ла на па кі да ла лю дзям столь-

кі, коль кі вы ма га ла сі ту а цыя. Яна 

лі чы ла ха бар са май на ту раль най 

фор май афі цый ных ста сун каў, 

спа кой ным і муд рым шля хам да 

па жа да на га. Па да ру нак быў яе ві-

таль ным сло вам, яе па дзя кай, яе 

цвёр дай лю боўю, яе не ра шу чай 

на дзе яй на бліз касць.

Ста рыя ба гі па тра ба ва лі па да-

рун каў і ха ба раў, каб пе ра ка нац-

ца ў ад да на сці мэ це, у чыс ці не 

ма літ вы. Рэч па трэб ная для та го, 

каб за зір нуць у сэр ца і ўпэў ніц ца: 

ча ла век ве дае, што жыц цё — гэ та 

бяс кон цы аб мен. Рэч па трэб ная 

для та го, каб пра ве рыць, ці ад роз-

ні вае ча ла век сут насць па да рун ка 

і ха ба ру.

Сям'я Ка хоц кіх мно га пе ра-

яз джа ла: Ла на на ра дзі ла ся ў 

Гер ма ніі, праз ча ты ры га ды яны 

пе ра еха лі ў Із ра іль, праз тры вяр-

ну лі ся ў Бе ла русь — і мо вы ў ёй 

змя ша лі ся і за блы та лі ся, чу жая і 

смеш ная для дзя цей Франк фур-

та і Хай фы, на но вым мес цы яна 

не ха це ла зноў цяр пець на сця ро-

жа ную грэб лі васць. У Брэс це да 

Ка хоц кіх, да рэ чы, ста ві лі ся з па-

ва гай — па мяць пра «жа лез ную 

за сло ну» на дае сва бод ным ванд-

роў кам знач нас ці. Але Ла на бо лей 

не спра ба ва ла раз маў ляць — яна 

ве да ла, як лёг ка нес ці па чуц цё ў 

па да рун ках, жэс тах, по зір ках, 

рыт ме ру хаў і на блі жэн няў. Дзе-

ці лі чы лі Ла ну не ці ка вай дач кой 

ба га тых баць коў, якой ня ма ча го 

па ка заць, акра мя сва іх гро шай. 

Толь кі не ка то рыя ра зу ме лі, ча му 

яна маўк лі ва цяг не ру кі са скрын-

кай у хрумс ткай пры го жай па пе-

ры. Звы чай на ў іх не бы ло ча го 

даць ёй, акра мя сва ёй пры сут нас-

ці, до ты ку, гар ма ніч на га рыт му 

ха ды, бе лай да ро гі па ся род ру дых 

дрэ ваў. Але гэ та быў пра віль ны 

ад каз — яны да ва лі тое, што маг-

лі, тое, ча го ў Ла ны не бы ло.

З ты мі, хто ру жа веў і пры маў 

па да рун кі ў хва ля ван ні, хто абя-

цаў ва чы ма пом ніць яе і ла шчыць 

гэ тую рэч, та кую пры го жую, па-

трэб ную, — з ты мі Ла на бы ла 

шчас лі вая.

«Іг нат, што з ёй ра біць? Яна на-

бы вае сяб роў за гро шы, дзі чыц-

ца, сло ва не вы цяг нуць. Што з яе 

бу дзе, ка лі пра цяг не так тыр каць 

усім бан ці кі і ка ро бач кі?» — ма ці 

кла па ці ла ся пра Ла ну, як кла по-

цяц ца ўсё жан чы ны, рас ча ра ва-

ныя знеш нас цю ці здоль нас ця мі 

лю бі мых дзя цей.

«Ні чо га, усё зра зу мее», — Ка-

хоц кі па ціс нуў пля чы ма. Біз нес 

без лёг кіх сты му ля цый і сі му ля-

цый не пра цуе, та му Ла на, мо жа, 

і не дур ні ца. Ён раз ві ваў у да чцэ 

ін шыя на вы кі за бяс пе ча на га жыц-

ця: за меж ныя мо вы, усмеш ку без 

жа дан ня ўсміх нуц ца, ма тэ ма тыч-

ны пад лік ка рыс нас ці зна ём ства... 

А яна маў ча ла, яна шу ка ла стуж кі 

для па да рун каў, ды ха ла пле бей-

скім па вет рам кух няў ба бу лі ных 

сяб ро вак і ха ва ла паш тоў кі, якія 

па куль ня ма ка му пад пі саць.

Ка хоц кія не як «убі лі» ў яе кеп-

ска ва тую поль скую і вы пра ві лі 

ву чыц ца ў Вар ша ву.

Ка лі Ла на кі ну ла там гіст фак, 

баць кі па ра і лі ёй знай сці пра цу 

(і па жа да на ў ста лі цы, каб яна 

гля дзе ла на шчас лі вых мін скіх 

сту дэн таў — і ад чу ва ла со рам, і 

рых та ва ла ся да іс пы таў, і сні ла 

ся бе пер ша курс ні цай, па жа да на 

фа куль тэ та між на род ных ад но-

сін).

Але Ла на ўлад ка ва ла ся фла-

рыст кай, пра ца ва ла ноч чу, па ло ву 

дзён тыд ня спа ла, а дру гую па ло-

ву ба ві ла без шчас лі вых сту дэн-

таў і ін шых ге ро яў чу жых фан та-

зій. Спа чат ку яна жы ла ў ква тэ ры 

баць коў скіх сяб роў — ся мей най 

па ры на ву коў цаў, якія ў той час 

па еха лі неш та вы ву чаць у Шве-

цыі. Ка лі тыя вяр ну лі ся, Ла ні на 

адзі но та як раз пе ра лі ва ла ся це-

раз край усіх куб каў, і ру кі ста мі-

лі ся ад до ты каў да не жы вых не па-

трэб ных па да рун каў, і пах кве так, 

якія пой дуць да чу жых ка ха нак, 

па збаў ляў пры том нас ці.

Ла на па ча ла шу каць но вы 

дом.

Зна ё мы даў Ла не ну мар дзяў-

чы ны, ад якой з'е ха ла су сед ка. 

Яны да мо ві лі ся на су стрэ чу праз 

«Фэй сбук» і, зда ец ца, па ра зу ме-

лі ся, але ўсё роў на бы ло страш на, 

і сэр ца кож ную ноч атрым лі ва ла 

на зад не рас кры тыя па кун кі, і сны 

поў ні лі ся ша па цен нем па пе ры для 

па да рун каў, і гэ ты шум злі ваў ся ў 

сло вы без сэн су — яна пра чы на-

ла ся ў жа ху ад та го, што стра ці ла 

ра зу мен не ча ла ве чай мо вы і на-

заў сё ды за ста нец ца ад на.

Ла на аб ра ла сціп лыя свет ла-

фі я ле та выя квет кі.

Бы ла ран няя вяс на. Снег па чаў 

сы хо дзіць, але па куль ля нот на. Ён 

гул лі ва па кі даў сваю бя ліз ну пад 

вок на мі і дрэ ва мі, ці ха па даў ра-

ні цай, каб ад ра зу рас таць — на 

тва рах (бе лых-бе лых), на каў ня-

рах (мяк кіх, мёрт вых), на вей ках 

(цвёр дых, сон ных, жы вых).

У дум ках Ла на ад ра зу па ча ла 

зваць яе Су сед кай. Ла на па спе ла 

столь кі ска заць гэ тым фі я ле та вым 

квет кам, так вы кштал цо на вы лі-

чы ла бу ду чы ню па па да бен стве 

яе ва чэй і пя лёст каў, што зда ва-

ла ся: яны ўжо даў но зна ё мыя.

Су сед ка ўзя ла бу кет. Пе рад 

тым як ад вес ці ру ку на зад да це-

ла, дзяў чы на па тры ма ла яе ў па-

вет ры, быц цам спра ба ва ла пры-

звы ча іц ца да ва гі фі я ле та вых кве-

так, вы ву чыць пе ра хрыст сцяб лін. 

А пас ля ру ка з бу ке там пры ціс ну-

ла ся да гру дзей, і гэ ты па ры віс ты 

жэст азна чаў ці хае «дзя куй».

Ла на на сі ла квет кі што ты-

дзень.

Ста ві ла бу ке ты ў вы со кую 

крыш таль ную ва зу з краю ста ла, 

і пах пра ха лод ных ліс цяў і пя лёст-

каў аб во дзіў за плю шча ныя во чы, 

сціс ну тыя вус ны, рас кі да ныя ў 

снах ва ла сы. Праз рыс тасць ва-

ды і крыш та лю пры цяг ва ла пер-

шыя ра ніш нія пром ні, якія ад бі-

ва лі ся на су сед чы най шча цэ. Тая 

пра чы на ла ся ад до ты ку свят ла, 

ба чы ла бу кет з бе лай ат лас най 

стуж кай — і ён быў для яе кні гай, 

раз мо вай, па жа дан нем, бу то нам 

но ва га дня, што рас пус каў ся дзе-

ля яе ад ной.

Аляк сей 
КУ ЛА КОЎ

Аляк сей 

пра цуе 

гу ка рэ жы сё рам. 

А яшчэ ён 

кры ху пра за ік, 

тро хі па эт, 

у мен шай 

сту пе ні 

дра ма тург, 

ка ра цей — 

ле ту цен нік. 

Заў сё ды лю біў каз кі, та му спра буе пе ра тва раць 

усё рэ аль нае ў ка зач нае. Ча сам па спя хо ва.

НЯ МАЯ ЛА НА

Да р'я ТРАЙ ДЭН
«Апа вя дан ні, на ні за ныя 

на ад ну ніт ку, як 

па цер кі, — так на пі са на 

ў прад мо ве да трох тво раў 

гэ тай ма ла дой аў та ркі, 

зме шча ных у ад ным 

ну ма ры. І да лей: «....

ад чу ван не крох кас ці 

шчас ця, ад чу ван не са мой 

ся бе ў све це, ад чу ван не 

све ту — у са бе». Та кія 

яны, тво ры Да р'і, та кая ў іх 

мэ та. Чы та чам «Чыр вон кі. 

Чыр во най зме ны» 

пра па ну ец ца адзін з гэ тых 

тво раў.


