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НОЧ ПЕ РАД КУ ПАЛ ЛЕМ
Нас, не раз луч ных сяб ро вак, бы ло 

чац вё ра. І жы лі мы амаль па су сед-

стве, і ву чы лі ся ў ад ным кла се, хоць 

уз рост быў роз ны: у пас ля ва ен ным 

1946-м у пер шы клас пай шлі і тыя, 

ка му сем, і тыя, ка му дзе сяць, а то і 

адзі нац цаць...

Та кой вось друж най чац вёр кай мы 

па ма лу і рас лі, не ад чу ва лі, мож на 

ска заць, роз ні цы, але ж по тым са мая 

ста рэй шая з нас, Зі на, ста ла па кры се 

ад да ля цца. У клу бе яна ўжо тан ца ва-

ла з хлоп ца мі (нас, ма лых, яшчэ ні хто 

не за пра шаў), і по тым аж да са май 

ха ты яе стаў пра во дзіць Іван. Ну, доб-

ра б адзін раз ці два, а то ўжо ка то-

ры ме сяц... «Ці ка ва, а пра што яны 

га во раць?» — пра мо ві ла не як ад на з 

сяб ро вак. «А да вай це сле дам за імі 

пой дзем ды па слу ха ем», — тут жа 

пад ха пі ла дру гая. «Не, — за пя рэ чы-

ла трэ цяя, — най ле пей за та іц ца ды 

па ча каць, ка лі яны спы няц ца, ка лі на 

ла вач ку ся дуць...»

Як пры ду ма лі, так і зра бі лі: пас ля 

кі но за ста лі ся на тан цах, але да кан ца 

не да бы лі: збег лі за га дзя, асця рож на 

пра кра лі ся ў Зі нін га род. Там, ка ля са-

ма га пло та, за ней кі, мо жа, метр-дру гі 

ад ла вач кі аб тап та лі кра пі ву ды ма ла-

ды сліў няк і за се лі.

Даў га ва та прый шло ся ча каць, але ж 

на рэш це па чу лі ся га ла сы, з'ві ла ся па-

рач ка і спы ні ла ся ка ля лаў кі. Сто я чы 

там, Зі на з Іва нам аб мяр коў ва лі кі но, 

якое сён ня пры во зі ла кі на пе ра соў ка, 

по тым Ва ня рас каз ваў пра кні гу, што 

брат пры вёз яму з го ра да, по тым за-

га ва ры лі пра тое, што заўт ра доб ра 

бы ло б пад' ехаць на стан цыю і пра-

даць тро хі чар ніц... «Іх жа на збі раць 

яшчэ трэ ба», — уз дых ну ла Зі на і ста ла 

рвац ца да моў. Іван не ад пус каў... Та ды 

яна ска за ла, што ёй па ра, што яна ўжо 

змерз ла... Ён, ві даць, ад даў ёй пін жак, 

бо Зі на па дзя ка ва ла за цёп лую рэч... 

Пас ля гэ та га па між імі па ча ла ся ней-

кая вал туз ня: хло пец, му сіць, рваў ся 

аб няць яе, але Зі на ўсё вы ры ва ла ся і 

на рэш це ўцяк ла, бо з два ра па чу ла ся 

яе: «Бы вай!.. Да заўт ра!»

Ад нак Іван сы хо дзіць не спя шаў ся. 

Ён тро хі па ста яў ля ла вач кі, по тым па-

ся дзеў на ёй (мо жа, ча каў, што сяб роў-

ка вер нец ца?), по тым устаў...

Мы, за пло там, «урас лі», зда ец ца, 

у зям лю, бо по бач, мож на ска заць, ка-

ля на шых ву шэй па чу лі ся кро кі (адзін, 

дру гі, трэ ці...) і амаль тут жа сціх лі. 

Ва ня, ві даць, спы ніў ся? І рап там... Па 

кра пі ве, па сліў ня ку ўда рыў моц ны 

стру мень, з шу мам па лі ло ся неш та 

цёп лае...

— Фу-у, — грэб лі ва гук ну ла Ева і, 

пад ха піў шы ся, віх рам па не сла ся ў бок 

га ро да. Мы што сі лы па бег лі за ёй.

Не за ўва жы лі, як апы ну лі ся ў су сед-

нім два ры. Ад яго ўжо ру кою па даць 

да ву лі цы... І тут... «Гэй, вы хто?», — з 

ган ка сва ёй ха ты на пе ра рэз нам спус-

каў ся дзед Алесь. Шлях наш быў кан-

чат ко ва ад рэ за ны.

Прый шло ся рэз ка раз вяр нуц ца 

і да цца ў бок хля ва, по тым, не чу ю чы 

ног, па буль бе, вы бег чы на по плаў і 

толь кі там ужо даць во лю па чуц цям — 

дзі ка за ра га таць...

Гэ та бы ло пе рад са мым Ку пал лем 

і поз на ўве ча ры, а на ра ні цу кал гас ні-

цы вый шлі аб ся каць ка пус ту, і Але сі ха 

(жон ка дзе да) ад ра зу ж ста ла ўсім рас-

каз ваць, як яе ча ла век ноч чу вый шаў 

на пад во рак па ку рыць, як на свае во чы 

ўба чыў там трох... вядзь ма рак. З'я ві лі-

ся яны рап там, не ма ве да ма ад куль... 

Усе тры бы лі з доў гі мі рас пу шча ны мі 

ва ла са мі, аб са лют на... го лыя... Іш лі, 

маў ляў, на ву лі цу, на вёс ку, а вар та 

бы ло дзе ду азвац ца — іх ні бы вет рам 

са дзьму ла, — рас тва ры лі ся!

Гэ ту на ві ну жан чы ны аб мяр коў ва лі 

ўвесь дзень. Га ва ры лі, што пе рад Ку-

пал лем час та, маў ляў, вы ла зіць роз-

ная не чысць, каб шко ды 

на ра біць, каб на ска ці ну 

псо ту на вес ці...

Мы, юныя кам са-

молкі, слу ха лі ўсё гэ та 

ды ці хень ка смя я лі ся: 

праў ды ані ко му не ска-

за лі. Хі ба што Зі не... 

І га доў праз двац цаць, 

але та ды ўжо — ва ўсіх 

пад ра бяз нас цях!

— Ну мал пы, ну клоў ны! — ус клік ну-

ла яна, за ра га таў шы. — Ва ня пра віль-

на зра біў, што вам «душ» на ла дзіў.

...Прай шлі дзе ся ці год дзі, і з той 

слаў най чац вёр кі сяб ро вак за ста ло ся 

толь кі двое. Абедз ве яны, хоць жы вуць 

вель мі да лё ка ад на ад ад ной, цу доў на 

пом няць той ве чар і, да рэ чы, кі на стуж-

ку, якую «кру ці лі» пе рад тан ца мі. На-

зы ва ла ся яна «Дзі кая Ба ра». Зда ец ца, 

чэш ская? Па гля дзець бы яе за раз.

Н. К., 

г. Пет ры каў.

НЕ ВУ ЧЫ ВУ ЧО НА ГА...
Гэ та тра гі ка міч ная гіс то рыя ад бы ла-

ся не ка лі з на шым су пра цоў ні кам.

Ра ні цай, зна чыць, за хо дзіць ён у 

ка бі нет, зды мае шап ку, і мы, мож на 

ска заць, ня ме ем ад здзіў лен ня: ве ча-

рам з ра бо ты сы хо дзіў ча ла век жы вы-

зда ро вы, а тут — га ла ва плас ты рам 

за леп ле на, во ка пад бі тае... Па чы на ем 

рас пыт ваць, што ж ад бы ло ся, а ён...

Не ха цеў ус па мі наць, але ж мы не 

ад сту пі лі ся і па чу лі, што на пя рэ дад-

ні ве ча рам вый шаў ён у парк са бач ку 

вы гу ляць, і да іх, як гэ та зда ра ец ца, 

па ды шлі трое пад шы ван цаў, па пра сі лі 

за ку рыць. «Вы ж ве да е це, — рас каз-

ваў Пят ро віч, — я не ку рэц, ін шым так-

са ма ру кі па ад бі ваў бы... Тым бо лей — 

дзе цям... Пра гэ та ім і ка жу... Са мы 

цы ба ты з хлоп цаў у крыў ду: маў ляў, 

па ву чы ву чо на га... І ў ву ха мне... Ледзь 

на на гах уста яў. А тыя за смя я лі ся ды 

да лей пай шлі — мо жа, да ін шых чап-

ляц ца...

І з-за гэ та га мя не та кая злосць 

узя ла... Па ба ках ва чы ма стрэ ліў, ба-

чу — аб рэ зак ней кай тру бы ля жыць. 

Ну, ду маю, па ча кай це: я вам дам за-

ку рыць — ды так, што аж дым з ву шэй 

ва шых пой дзе! Не, біць той жа ля зя кай 

я іх не збі раў ся, толь кі па пу жаць. Вось і 

крык нуў услед: «Эй, пар шыў цы, ідзі це 

сю ды!». Яны — ба чу — раз вяр ну лі ся, 

па ма лу ідуць... Я на хі ліў ся жа ля зя ку 

тую пад няць, а яна да зям лі пры мерз-

ла. Я на гой па ёй — тыц, тыц... Ды дзе 

там? На ват з мес ца не скра нуў. Ну і 

атры маў...

Як той ка заў: ку рыць, зна чыць, зда-

роўю шко дзіць.

Не ку рыць, зда ра ец ца, так са ма.

Ві таль Жу раў скі,

г. Жо дзі на.

А КУФРЫК ПРОС ТА 
АДЧЫНЯЎСЯ

Быў у мя не доб ры ся бар — Анд рэ-

е віч. Стар шы нёй сель ска га Са ве та 

слу жыў. Ото ж ча ла век! Заў сё ды вет-

лі вы, заў сё ды ўваж лі вы. Хоць бы ка го 

па крыў дзіў ка лі, хоць бы ка му на ха міў! 

Не, ні ра зу! А ўжо што за гас па дар: 

до ма ўсё чыс та мог па ра біць! Ін шым 

так са ма ад ду шы па ма гаў, пры чым за-

дар ма... І з гу ма рам быў, шмат гіс то-

рый роз ных ве даў (да рэ чы, для «Про-

ва да...» не адзін сю жэт мне «пад кі нуў», 

бо сам жа вы піс ваў «Звяз ду»), лю біў 

па чы таць, па жар та ваць — і з ся бе так-

са ма. Ка лі хто дзі віў ся, на прык лад, як 

доб ра ў яго ла дзіц ца ней кая спра ва, 

заў сё ды ка заў: «Ну што ж: хоць х...кі, 

ды му жы чок». А сам быў від ны муж чы-

на: ка лі з вой ска вяр нуў ся (на фло це 

слу жыў), дык за яго бес ка зыр кай дзеў-

кі та бу на мі на сі лі ся...

Хоць у гэ тым яго ным жар це наконт 

мужычка, мож на ска заць, і жар ту ня-

ма — чыс тая праў да, бо без яго ды 

яшчэ і на вёс цы — ну ні як. Вось бе гае 

ней кая ка бе та ды ра зум ні чае, ды фар-

сіць — я ды я... Па куль за му жам. А 

за ста нец ца ад на — і, як той ка заў, на 

са ба ку не вар тая. Бо «му жы чок» — ён 

жа ней ка га жа лез зя ў двор на цяг не, 

роз на га рыш тун ку на ро біць, мо жа, 

на ват трак та рок «звар га ніць», дроў 

дар ма вых на рых туе, плот па ста віць ці 

па пра віць, га род уза рэ... Гэ та ўсё — 

як быц цам так і трэ ба: зра біў і зра біў. 

Жон ка, мож на ска заць, «не ба чыць», 

а та му і не цэ ніць, па куль...

У Та ні, сяб роў кі (яна, праў да, у го-

ра дзе, у Жло бі не жы ве), му жа ўво сень 

не ста ла. Лю бі мы быў, па ва жа ны. Па 

спра вах гас па дар кі, праў да, не та кі, як 

Анд рэ е віч, але ж муж чы на. Та му стра-

та для сям'і бы ла го рам вя лі кім.

А пас ля яе — прос та «па рад» роз-

ных не пры ем нас цяў: то ў хут кім ча се 

кар ніз ад сця ны ад ва ліў ся, то кран у 

кух ні са рва ла, то з ра зет кі іск ра мі аб-

сы па ла...

Ін шы мі сло ва мі — поў ная без аба-

рон насць! Гэ та зна чыць, хо чаш неш та 

зра біць, — шу кай спе цы я ліс та. І ўжо ён 

спа чат ку рас ка жа та бе, як гэ та цяж ка 

і скла да на, по тым пла ты про сіць, як 

цы ган за баць ку, а на рэш це зро біць — 

абы з рук: не так, як муж, на яко га, да-

рэ чы, і па кры чаць яшчэ мож на...

Але ж гэ та — пры каз ка, «каз ка» — 

на пе ра дзе.

Да ўсіх ін шых не пры ем нас цяў у Та ні 

да да ла ся яшчэ ад на. Яна ў пад вал не 

маг ла па тра піць: ключ у за мок устаў-

ля ец ца, але не пра круч ва ец ца і ўсё тут: 

неш та, ві даць, са ржа ве ла.

Та ня пра гэ та зя цю рас ка за ла. Ве-

да ла: той вель мі ра зум ны (пра гра міс-

там пра цуе), а зна чыць, пры е дзе і тыя 

дзве ры аба вяз ко ва ада мкне!

Госць і са праў ды пры ехаў, пры чым 

за га дзя пад рых та ваў шы ся: ней кіх на ва-

ро ча ных ін стру мен таў з са бою пры вёз, 

ней кіх зма зак у кра ме пры дбаў, але...

Што ні ра біў ён з тым зам ком і тым 

клю чом, што це шча ўру чы ла, — усё 

бы ло мар на!..

А ў іх жа, у пра гра міс таў, лю бі мае 

сло ва — «уз ла маць». Вось ён і вы даў, 

што трэ ба, маў ляў: без гэ та га дзве ры 

не ад чы ніш...

«Ну доб ра, — са ма са бе ду мае це-

шча, — уз ло мім, а хто по тым па ста-

віць? І ў што гэ та ўрэш це вы льец ца?»

Вы ра шы ла не спя шац ца. Па зва ні ла 

мне. Спы та ла: «Мо жа б твой Ва лян цін 

за мок па гля дзеў?»

Што ёсць, тое ёсць. Ва лян цін (гэ-

та пля мен нік мой) і са праў ды, як той 

Анд рэ е віч, усё ўмее і ўсё ве дае. (Мне, 

бы вае, рап там дум ка ней кая прый-

дзе... І гэ так жа рап там пой дзе... То я і 

пы та ю ся: ты, маў ляў, не ве да еш, што я 

ду ма ла? А ён, як вы свят ля ец ца, ве дае! 

Прос та дзі ва ней кае!)

Так што се лі мы не як раз у ма шы ну і 

па еха лі да сяб роў кі. Яны з Ва лян ці нам 

ад ра зу ж за спра ву, то-бок за ключ і ў 

пад вал, а я — на шо пінг, у кра му, што 

це раз ву лі цу.

Не па спе ла там тол кам раз гле дзец-

ца ды пры ца ніц ца, як по бач з'яў ля ец-

ца... пля мен нік. Пы та ю ся: ну як там 

праб ле ма з зам ком?

— Ды ня ма, — ка жа, — ні я кай праб-

ле мы: ін шы ключ са звяз кі ўзяў ды  

ада мкнуў.

Ну хі ба ж гэ та — не цырк?! Да яго 

на ват пра гра міст не да ду маў ся, што 

ўжо ка заць пра сяб роў ку. Яна — пры 

му жу — у той пад вал, мо жа, і не ха дзі-

ла ні ра зу. А ка лі прый шло ся, раз ва жы-

ла цал кам ла гіч на: за мок на дзвя рах 

вя лі кі, — зна чыць і ключ па трэ бен та-

кі ж, най боль шы са звяз кі (а трэ бы-

ло — тро хі мен шы)...

Ка ра цей, мы не да рэм на з'ез дзі лі — 

ад чы ні лі дзве ры, без ні я ка га ўзло му. 

А Ва лян цін дык яшчэ і Анд рэ е ві ча 

ўспом ніў: «Ну што ж, маў ляў, хоць х...

кі, ды му жы чок»...

Дай бог ім усім зда роўя!

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж і яшчэ раз: «Ка лі ней кая з 

гіс то рый вам спа да ба ла ся, пры му сі ла 

ўсміх нуц ца ці на ват за смя яц ца, не ску-

пі це ся — па дзя лі це ся гэ тай усмеш кай 

з ін шы мі: пе ра дай це га зе ту су се ду, су-

пра цоў ні ку, зна ём цу, і та ды «Звяз да» 

(чым чорт не жар туе...) зной дзе но вых 

пад піс чы каў, а то і аў та раў.

Не хо ча це пе ра да ваць? Што ж — 

гэ та па-на ша му. Та ды па кла дзі це ну-

мар у ней кую шуф ля ду. По тым, ка лі 

рап там ста не мар кот на, да ста не це і 

па чы та е це: сло вы — гэ та пра ве ра на — 

па-ра ней ша му ле чаць. Ад ну ды — га-

ран тыя.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

Па рог цяр пен ня
Да зво ліць са бе пе ра сту піць яго вель мі прос та, 
але як пас ля вяр нуц ца на зад?

П
ЕР ШЫ май скі вы хад ны для пя ці дзе ся ці га до вай жан-

чы ны з Бя ро заў кі, што ў Лід скім ра ё не, стаў апош-

нім у жыц ці. Пры чым смерць бы ла на столь кі не да рэ чнай 

і дур ной, што, ка лі да зна еш ся пад ра бяз нас ці, за ста ец ца 

толь кі раз вес ці ру ка мі. На агуль най кух ні ін тэр на та на трэ-

цім па вер се са бра лі ся тры ка бе ты. Мі лі цыя ка жа, бы лі тро хі 

на пад піт ку, але ал ка го лем па жыц ці не зло ўжы ва лі. Кож ная 

зай ма ла ся сва і мі спра ва мі, раз маў ля лі мір на, не сва ры лі ся. 

Ад на з іх ве ша ла на вя роў кі па мы тыя рэ чы. Бал ко на на кух ні 

ня ма, але — ты по вая ін тэр на цкая за бу до ва — у акне ёсць 

«дзвяр ны» пра ём, у якім прак тыч на ў па вет ры на цяг ну тыя 

вя роў кі для бя ліз ны. Дык вось, ад на з удзель ніц дра мы, вы-

су нуў шы ся ў гэ тыя са мыя дзве ры, ве ша ла рэ чы, а дру гая 

скар дзі ла ся на жыц цё: маў ляў, на да ку чы ла ўсё, пра сцей 

бы ло б па мер ці. Тая, што ве ша ла бя ліз ну, гэ тыя скар гі слу-

ха ла ня доў га, а по тым штурх ну ла су сед ку ў ад кры ты пра ём. 

Праў да, тут жа зра зу ме ла, што ра біць гэ та га бы ло не вар-

та, па спе ла сха піць сваю ах вя ру за на гу, але не ўтры ма ла. 

У ру цэ за ста ла ся толь кі шкар пэт ка, а ня шчас ная спі кі ра-

ва ла га ла вой уніз на бе тон ную па верх ню і праз ней кі час 

ска на ла ў баль ні цы. На тую, што яе штурх ну ла, за ве дзе на 

кры мі наль ная спра ва па ар ты ку ле «За бой ства». Пер шая 

май ская ра ні ца, якая су стрэ ла лас ка вы мі пром ня мі і прад-

чу ван нем пры ем на га ад па чын ку, для не каль кіх ча ла век за 

ней кія дзве хві лі ны пе ра тва ры ла ся ў не па праў ны каш мар.

К
А ЛІ я чы та ла ў звод цы аб лас ной мі лі цыі пад ра бяз нас ці 

гэ тай тра ге дыі, ад чу ван не бы ло пры бліз на гэт кае ж 

са мае, якое апа ноў вае кож ны раз, ка лі пе ра чыт ва еш пер-

шыя раз дзе лы бул га каў ска га «Май стра і Мар га ры ты». Асу-

джа насць, на ка на ва насць, не па збеж насць. І гэ та фа таль нае 

«Ан нуш ка ўжо раз лі ла алей». Так і тут — дзве ры ад чы не ны, 

дыя лог рас па ча ты, і на ват рэ аль ная спро ба вы ра та ваць ча-

ла ве ка, які ля ціць у без дань (а ў кі но ж час цей за ўсё і вы ра-

тоў ва юць, ча му ж не мо жа зда рыц ца і ў жыц ці?), ужо ні чо га 

не зме ніць. Бо так лё сіць, так бы ло не ка му трэ ба. Але, ка лі 

пе ра чы таць Бул га ка ва ра зоў пяць, на шос ты рап там зра-

зу ме еш, што пісь мен нік усё ж меў на ўва зе і ін шы ва ры янт 

раз віц ця па дзей. Па мя та е це, як на зы ва ец ца са мы пер шы 

раз дзел, у якім усё і за вя за ла ся, а пас ля Ан нуш ка раз лі ла 

алей, га ла ва ня шчас на га Бер лі ё за па ка ці ла ся з-пад ко лаў 

трам вая, а па эт Іван Бяз до мны па чаў свой га рот ны шлях 

да шы за фрэ ніі? «Ні ко лі не раз маў ляй це з не зна ём ца мі». Як 

па пя рэ джан не ўсім нам, што ўсе на шы бе ды і ня шчас ці па чы-

на юц ца з не асця рож ных слоў і не аб ду ма ных дзе ян няў.

У кан крэт ным вы пад ку, што зда рыў ся ў Бя ро заў цы, у 

пры чы нах і на ступ ствах ня хай раз бі ра ец ца след ства. Але 

ўжо сён ня без экс пер тыз і да знан няў мож на ска заць дак-

лад на, што як мі ні мум два жыц ці ма ла дых яшчэ жан чын 

за губ ле ныя. Ад но хут ка і лі та раль на, дру гое — доў га і па-

кут лі ва. Бо на ват ка лі ўчы не нае пры зна юць за бой ствам па 

не асця рож нас ці, той, што штур ха ла, а по тым бес па спя хо ва 

ла ві ла, на ўрад ці ста не ад гэ та га ляг чэй. А яшчэ мож на 

ска заць, што і ах вя ра, і яе не спа дзя ва ная за бой ца ад на ча-

со ва пе ра сту пі лі па рог цяр пен ня. І для ад ной, і для дру гой 

за па ро гам ака за ла ся без дань.

Ё
Н, гэ ты па рог ёсць у кож на га з нас. Па га дзі це ся, 

ча сам усё так апры крае, на да ку чыць, да ста не, што 

хо чац ца або за выць уго лас, або на ка гось ці на кі нуц ца. Ка-

та лі за та рам мо жа быць што за ўгод на: і ка лі штурх нуць у 

аў то бу се, і вы пі ты ке ліх (тут шмат не трэ ба) ві на. І ўжо не 

стрым лі ва еш ся бе, па чы на еш скар дзіц ца на жыц цё, а то і 

пра клі наць яго, ча сам пе рад аб са лют на ка лі не вы пад ко-

вы мі, дык абы яка вы мі да тва іх праб лем су раз моў ні ка мі. 

Ці, на ад ва рот, раз драж ня еш ся ад скар гаў або ныц ця ін-

ша га ча ла ве ка, так і хо чац ца ад ка заць яму гру ба ці на ват 

даць доб ра га ля па са, каб ве даў, ча го скар дзіц ца і ные, бо 

яго праб ле мы — хі ба ж гэ та праб ле мы? Гэ та на хо дзіць не-

ча ка на, і ты прос та не каль кі хві лін не мо жаш ся бе стрым-

лі ваць. Час цей за ўсё да ста ец ца на шым бліз кім, асаб лі ва 

дзе цям, але бы вае, што «пад раз да чу» трап ля юць і зу сім 

не зна ё мыя лю дзі. Пас ля, ка лі «стан афек ту» пра хо дзіць, 

ляг чэй не ста но віц ца. Со рам на, прык ра, ня ём ка, лю дзі па-

крыў джа ныя. Ду ма еш: вось ні я кай бы гэ тай га дас ці ў жыц ці 

не бы ло, ка лі б у ад ну асоб на ўзя тую хві лі ну за мест та го, 

каб да ваць во лю эмо цы ям, пе ра сту паць той са мы па рог, 

удых нуў, вы дых нуў і сам са бе ўсміх нуў ся.

Г
А ДОЎ трыц цаць на зад па доб ны на бя ро заў скі не па 

сту пе ні тра гіч нас ці, але па не па праў нас ці на ступ стваў 

ім пуль сіў на га ўчын ку вы па дак зда рыў ся на ма іх ва чах на 

вя сел лі ў да лё кіх сва я коў. Ма ці ўда ры ла сваю два нац ца ці га-

до вую дач ку па вус нах. Ня моц на, да лон ню, але са злос цю. 

(Пас ля рас каз ва лі, што жан чы на з са май ра ні цы бы ла на 

ўзво дзе: то пры чос ка не атрым лі ва ла ся, то яшчэ неш та, дый 

у рэ ста ран ледзь не спаз ні лі ся. А ма лая ўвесь час пад на га-

мі.) Што дзяў чын ка зра бі ла або ска за ла не так ужо ў гас цях, 

ні хто і не зра зу меў. Зрэш ты, ня важ на, тут пра на ступ ствы. 

Той ня моц ны ўдар па тва ры спра ва ка ваў у ма лой эпі леп сію, 

якая толь кі пра грэ са ва ла. Пры го жая ра зум ная дзяў чын ка 

ста ла ін ва лі дам, яе ма ла дая ма ці за не каль кі га доў пе ра-

тва ры ла ся ў ста рую з веч ным па чуц цём ві на ва тас ці ў ва чах. 

Пра му чы лі ся яны так га доў пят нац цаць, пад час чар го ва га 

пры сту пу дач ка ўда ры ла ся га ла вой аб пры ступ кі і па мер ла. 

Ма ці пе ра жы ла яе на два тыд ні. Прос та згас ла, бо не бы ло 

больш ні ві ны, ні сэн су жыц ця, якім (і сэн сам, і жыц цём) гэ та 

ві на ў ад ну хві лі ну ста ла.

Ца на ад ной хві лі ны, па но ве. Ца на ад ной хві лі ны...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


