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— Донь ка, мне га рэл кі і 

хле ба, прос та га, чор на га. 

Не, больш ні чо га не трэ ба. 

Толь кі хлеб па рэж, — ста-

лы муж чы на ў па рад най 

ва ен най фор ме збян тэ жа-

на ўсміх нуў ся. — Я б і сам 

з ра дас цю, ды вось... — Ён 

пры ўзняў з-за бар най стой-

кі на па ло ву пус ты ру каў. — 

І яшчэ... дзве чар кі.

Ма ла дзень кая афі цы янт-

ка з за ву ча най усмеш кай 

кіў ну ла га ла вой муж чы ну і 

ады шла. Ва ен ны па воль на 

акі нуў по зір кам пус тое ка фэ, 

вы браў са мы да лё кі сто лік і 

гэ так жа па воль на на кі ра ваў-

ся ту ды. Зняў шы фу раж ку і 

аб тру сіў шы з яе снег, ён раз-

мяс ціў ся за сто лі кам, раз гле-

дзеў сце ны. Усё як і ўсю ды: 

яр кія пла ка ты ў рам ках, роз-

на ка ля ро вае пад свят лен не, 

люст ра ныя ша ры пад стол-

лю. Пра ма на су праць яго ві-

сеў вя ліз ны плаз мен ны тэ ле-

ві зар ва ўсю сця ну, на эк ра не 

яко га ў бяз гу ка вым рэ жы ме 

вы раб ля ла муд ра ге ліс тыя па 

цем на ску рая па ра.

— Доб ра, донь ка, — па-

дзя ка ваў муж чы на афі цыян-

т цы, якая па ста ві ла пе рад ім 

за па це лы гра фін з га рэл кай, 

дзве чар кі і пле це ны ко шык 

з ахай на скла дзе ны мі ка ва-

лач ка мі чор на га хле ба.

— Што-не будзь яшчэ? — 

з усмеш кай па ці ка ві ла ся вы-

шка ле ная афі цы янт ка.

— Не, дзя куй, мая доб-

рая. Ад пач ні. На вось, вазь-

мі, — ва ен ны рас пла ціў ся і 

змоўк.

Цо ка ю чы аб ца сі ка мі, 

дзяў чы на пай шла. Муж чы-

на, па ся дзеў шы хві лі ну не-

ру хо ма, вы цяг нуў парт ма-

нэ і да стаў ад туль не вя лі кі 

ста ры фо та зды мак. Ба кі яго 

аб тра па лі ся ад пра цяг ла га 

на шэн ня ў цес на це, па пе-

ра па жоў кла, а чар ніль ны 

над піс на ад ва рот ным ба ку 

амаль вы цвіў. Акра мя та го, 

адзін бок фо та здым ка быў 

за пэц ка ны чымсь ці цём ным. 

Ча ла век на ліў у чар ку га рэл-

кі да кра ёў, на крыў ка вал-

кам хле ба і па ста віў пе рад 

са бой. На ім гнен не пры клаў-

шы фо та зды мак да вус наў, 

улад ка ваў яго пе рад чар кай. 

Праз за па це лы крыш таль 

гра фі на пра ма на яго ў адзін 

мо мант на кі ра ваў ся по зірк 

двац ца ці пар ва чэй.

— Ф'ю! Ф'ю-ю-ю! — гэ ты 

Лёш каў свіст, зда ва ла ся, па-

чу ла ўся цяс ні на, на скрозь 

пра па хлая бен зі нам, по ра-

хам і за душ лі вым ды мам. 

Рэд кія хві лі ны аф ган скай 

ці шы ні не бы лі рас цяг ну тыя 

ў пра сто ры і ча се, як гэ та 

бы ло на Вя лі кай зям лі. Праз 

ім гнен не з па лі ня лых, пра-

дзі раў ле ных аскол ка мі бры-

зен та вых на мё таў вы сы па лі 

за га рэ лыя ма ла дыя хлоп цы 

і на кі ну лі ся на свіс ту на.

— Гэй, што там?

— Ну ча го сві шчаш? Зар-

пла ту пры вез лі?

— Зу сім ачму рэў ад спё кі, 

ці што? — ду жы хлап чы на 

лі нуў ва ды Лёш ку ў твар.

— Гля дзі це, хлоп цы! 

Ды вунь, па ру цэ гля дзі це! 

Што ж цяг не?

Сал да ты па вяр ну лі ся ту-

ды, ку ды па каз ваў Лёш ка, і 

за ўва жы лі вя лі кую дра пеж-

ную птуш ку, якая па воль на 

лу на ла ў па вет ры дак лад на 

над на мё та мі на бры ю чым 

па лё це. У кіп цю рах яе вы гі-

на ла ся буй ная змяя.

Ця пер хлоп цы за свіс це лі 

ўжо ў дзя ся так ра тоў, за шу-

ме лі, за кры ча лі і за ма ха лі 

ру ка мі. Хтось ці пад ха піў ка-

мень і кі нуў у птуш ку. Лёш-

ка з аў та ма там на пе ра вес 

па су нуў ся на пе рад, але тут 

не ча ка на птуш ка вы пус ці-

ла зда бы чу, злос на зра бі ла 

яшчэ адзін круг і ўзля це ла 

ўверх. Лёш ка ру шыў бы ло 

ту ды, ку ды, маг чы ма, упа ла 

змяя, але, зра біў шы не каль-

кі кро каў, су пы ніў ся.

— Хлоп цы, ха дзем це, па-

гля дзім га да!

— Ты за паў го да на змей 

не на гля дзеў ся, ці што? Вунь 

за кож ным ка ме нем та кія ж 

па пяць штук у за са дзе ся-

дзяць. Пра ва ро ніш — мац-

ней за душ ма на ўку сіць!

Усе як адзін бай цы мах-

ну лі ру ка мі і сха ва лі ся ў на-

мё тах, па кі нуў шы Лёш ку ў 

адзі но це пе рад ды ле май: 

сха дзіць па гля дзець змяю 

ці пай сці за імі ў вы ра та-

валь ны цень. Лёш ка вы браў 

пер шае.

Змяя таў шчы нёю ў ру ку 

ду жа га муж чы ны ля жа ла на 

го лых ру дых ка мен нях, за-

ця ру ша ных плас там по пе лу, 

пяс ку і на га ру. Чар нё ным 

срэб рам ад лі ва ла спі на, рас-

па ла са ва ная кіп цю ра мі дра-

пеж ні ка. Кро пель кі пун со вай 

кры ві сця ка лі на ка мен не і 

тут жа за пя ка лі ся на пя ці-

дзе ся ці гра дус най спя ко це. 

Скі ра ва ныя ў ад ну кроп ку 

шкля ныя во чы яе цьмя не лі, 

і зда ва ла ся, што апош нія сі-

лы вы ця ка лі з яе ра зам з гэ-

ты мі кроп ля мі. Лёш ка ста яў 

не ру хо ма, ска мя неў шы ад 

жа ху і жа лю, якія яго раз-

дзі ра лі, але ўсё ж та кі жаль 

адо леў, і ён, вы ста віў шы аў-

та мат, па воль на пай шоў да 

змяі, пры га вор ва ю чы:

— Доб рая... Не па ло хай-

ся... Не ку сай...

На блі зіў шы ся, Лёш ка 

кра нуў га дзі ну ства лом аў-

та ма та. Змяя толь кі тро хі 

па вяр ну ла га ла ву і больш 

не ру ха ла ся. Кры ху асмя-

леў шы, хло пец стаў пад соў-

ваць яе да вя лі ка га ва лу на, 

які ад кід ваў хоць які-не будзь 

цень. Пад штурх нуў шы змяю 

за ка мень, Лёш ка пад су нуў 

хвост блі жэй да га ла вы, 

імк ну чы ся скру ціць яе ў ко-

ла. Не пад ні ма ю чы га ла вы, 

змяя сла ба за сы ка ла, і сал-

дат ад ско чыў да лей, ужо 

здзіў ля ю чы ся аб сурд нас ці 

сва іх дзе ян няў.

Вяр нуў шы ся да на мё таў, 

Лёш ка ада рваў ка ва лак ад 

за па сно га на мё та ва га бры-

зен ту, на ліў у гіль зу ва ды. 

По тым па кор паў ся ў ап тэч-

цы, знай шоў па ра шок, якім 

іх ва е ну рач за сы паў не вя лі-

кія ра ны, і ад сы паў са бе на 

да лонь. Зноў пай шоў ту ды, 

за ка мя ні, пад друж нае цю га-

кан не і не па хваль ныя эпі тэ ты 

та ва ры шаў па служ бе. Змяя 

за ста ва ла ся там. Зга ра дзіў-

шы ва кол яе з ма лых ка мя-

нёў неш та кштал ту сце нак, ён 

на крыў дзіў нае збу да ван не 

бры зен там, по тым асця рож-

на па ліў змяю ва дой. Ці хень-

ка на блі жа ю чы ру ку, Алёш ка 

па сы паў ра ны ад кіп цю роў 

ап тэч ным па раш ком. Доў гае 

це ла ту за ну ла ся, вы гну ла ся 

і ні бы за ціх ла...

А по тым бы ло пек ла. 

На ўскрай ку Ге ра та, дзе за-

ма ца ва ла ся Лёш ка ва мо та-

страл ко вая ды ві зія, ха па ла 

кры ва вых драм. З кож ным 

днём мес ца ў на мё тах ста-

на ві ла ся ўсё больш, а бруд-

ных ка цял коў пас ля ежы ўсё 

менш. Спа чат ку з ба я вой 

апе ра цыі не вяр нуў ся Лёш-

каў бліз кі ся бар, укра і нец 

Пят ро. Цяж ка па ра не ны, па-

мёр на ру ках сяб роў ар мя нін 

Сей ран... А змяя, выд ра ная з 

кіп цю рыс тых дра пеж ных лап, 

жы ла. Праз не каль кі дзён 

пас ля свай го вы ра та ван ня 

яна ўсё ж та кі скру ці ла ся, але 

ўсё роў на ля жа ла не ру хо ма. 

Лёш ка ўжо не баяў  ся быць 

уку ша ным і час ад ча су па сы-

паў ле ка мі ра ны ды па лі ваў 

яе ва дой. Доб ра, што рэчка 

Ка ру бар у ра ё не ста рой крэ-

пас ці, што за Кан да гар скім 

ба за рам, у гэ тым мес цы 

амаль не пра стрэль ва ла ся. 

Ён на ват па ру ра зоў па кі даў 

ва ду і сёе-тое з ежы по бач са 

змя і най га ла вой.

На пя ты дзень пры на-

блі жэн ні Лёш кі змяя ўзня ла 

га ла ву і ўта ро пі ла ся на яго, 

не мір га ю чы. Аша лом ле ны 

сал дат за мёр у не каль кіх 

кро ках ад яе хо ван кі, не ад-

важ ва ю чы ся па ды сці блі жэй. 

Яна ж сла ба за ва ру шы ла ся і 

па спра ба ва ла паўз ці да яго. 

Лёш ка не ру хаў ся і пры жму-

рыў вочы: нех та рас каз ваў, 

што ка лі не ру хац ца, то змяя 

не ўку сіць. Ні хто яго не ўку-

сіў, і ён рас плю шчыў во чы. 

Змяя ўсё ж та кі на блі зі ла ся 

да яго, але ця пер ля жа ла, 

па клаў шы га ла ву на вя ліз ны 

Лёш каў бот...

Спя ко та ста я ла гра ду саў 

за со рак у це ні. Пад бяз лі-

тас ным сон цам сал да ты 

нер во ва мор шчы лі тва ры, 

пе ра сох лы мі глот ка мі праг на 

ха па лі рас па ле нае па вет ра, 

на поў не нае па ра мі бен зі ну, 

дыз па лі ва і па ра ха вой га ры. 

Ужо амаль во сем га дзін цяг-

нуў ся бес пе ра пын ны бой, які 

час ад ча су то ўзмац няў ся, 

то сла беў. Бой, кан ца яко му 

не бы ло ві даць, а та му і вы-

клі каў ён ту пую абы яка васць 

да ўлас на га лё су, на вяз лі вае 

ад чу ван не рэ аль нас ці та го, 

што ад бы ва ец ца, і ра зам з 

тым жа дан не кан ца. Яко га 

кан ца — гэ та бы ло ўжо для 

Лёш кі не так важ на, толькі б 

спы ніў ся ўвесь гэ ты жах. 

Лёш ка па мя таў толь кі, што 

бяс кон ца на бі ваў па трон нік 

і пе ра соў ваў за твор аў та ма-

та, стра ля ю чы па ба е ві ках, 

якія імк ну лі ся пра су нуц ца 

блі жэй... Сваё ўма ца ван не 

та ды яны ўтры ма лі.

За га да лі ра ні цай зноў 

вый сці на па зі цыі, якія зай-

ма лі ра ней, і за ха піць пер-

шыя ду ва лы. Але ка ман дзір 

пал ка пры гэ тым бруд на 

ла яў ся ў ад рас ней ка га аб-

ця жа ра на га вя лі кай ула дай 

аста ло па, та му што ён, ка-

ман дзір, доб ра ра зу меў, 

што азна чае гэ ты за гад. 

За гад, які па мен шыў за мі-

ну лы дзень Лёш ка ву ды ві-

зію дак лад на ўтрая за бі ты мі 

і па ра не ны мі. Ра зу ме лі гэ та 

і афі цэ ры шта ба, якія маўк-

лі ва ста я лі по бач, і заў сё ды 

па мяр коў ны ка ман дзір трэ-

ця га ба таль ё на, але пра ві-

лы ва ен най суб ар ды на цыі 

па тра ба ва лі ска заць ад но 

толь кі сло ва «Ёсць!» І гэ тае 

сло ва бы ло ска за на...

Тра піў шы ў на мё ты ўжо 

глы бо кай ноч чу, хлоп цы, 

якія за ста лі ся ў жы вых, на пі-

лі ся ва ды і, не рас пра на ючы-

ся, як не жы выя, па па да лі 

на на сці лы з до шак. Лёш ка, 

спе хам пе ра вя заў шы за кра-

ну ты аскол кам рас пух лы па-

лец, як і звы чай на, за чарп-

нуў шы ва ды, на кі ра ваў ся да 

змяі. Па ліў шы яе ва дой, ён 

асу джа на пры сеў на ка мен-

не по бач, аб ха піў га ла ву ру-

ка мі і за ціх у ней кім за быц ці. 

У тое ж ім гнен не аду жэ лая 

змяя раз ві тай спру жы най кі-

ну ла ся да яго на шыю і сцяг-

ну ла ся ў ту гі ву зел, не па кі-

да ю чы зня сі ле на му сал да ту 

ні най мен шай маг чы мас ці 

на ват зва рух нуц ца з мес ца. 

Ха па ю чы ро там ні на гра дус 

не асты лае па вет ра, Лёш ка 

сха піў змяю дзвю ма ру ка-

мі, але яна ста лё вай пят-

лёй сціс ка ла ся ўсё мац ней. 

У Лёш кі па цям не ла ў ва чах, 

у скро нях за сту каў пульс, 

ру кі са слаб лі, і ён стра ціў 

пры том насць.

Ка лі Лёш ка апры том неў, 

ён зра зу меў, што прай шло 

зу сім ня шмат ча су, та му што 

ва кол ста я ла ўсё тая ж не-

пра гляд ная цем ра но чы, уз-

моц не ная за душ лі вым чор-

ным ды мам. Змяя, ві даць, 

па па ўзла, бо ні пад ка ме нем, 

ні па блі зу яе не бы ло. Па мат-

ляў шы га ла вой, ён пад ня ўся і, 

па хіст ва ю чы ся, па брыў да на-

мё таў. Тое, што ён па ба чыў, 

увя ло яго ў ня мое ату пен не. 

Увесь яго на мёт быў за лі ты 

кры вёю. Кроў бы ла ўсю ды: 

на бры зен та вых дзі ра вых 

сцен ках, на рас кі да ных рэ-

чах і на ват у бач ку з ва дой. 

Трое хлоп цаў, якія дзя лі лі з 

ім на мёт увесь ар мей скі час, 

ва ля лі ся на пад ло зе з пе ра-

рэ за ным гор лам.

Лёш ка, за ціс ка ю чы ру ка мі 

рот у ня мым кры ку і стрым-

лі ва ю чы на ды хо дзя чую 

млос насць, вы паў з на мё ту, 

у адзін мо мант пе ра адо леў 

не каль кі кро каў і ту за нуў кры-

ло су сед ня га. Тое ж са мае... 

Усіх... Усіх хлоп цаў вы ра за лі 

душ ма ны... Усіх... Яму зда ва-

ла ся, што ён яшчэ чуе шар-

ган не па дэшваў бандытаў, 

якія ўцяка лі, ад чу вае іх жы-

вёль ны пах і ба чыць, як рас-

тва ра юц ца ў апра мет най 

цем ры це ні...

Па дзеі на ступ на га тыд-

ня Лёш ка па мя таў урыў ка-

мі.Трое су так у адзі но це ён 

да га няў цэ лую бан ду ўзбро-

е ных да зу боў ма джа хе даў. 

У зу сім не зна ё май яму цяс-

ні не. Ішоў за зда бы чай, як 

воўк. Не еў і не піў ні чо га. 

Ча мусь ці ён ад чу ваў ме на ві-

та сваю ві ну за тое, што за гі-

ну лі ЯГО хлоп цы, і ён ха цеў 

ад помс ціць, ча го б гэ та яму 

не каш та ва ла. І за ся бе, і за 

іх. Ён вы са чыў за бой цаў і ця-

пер ішоў за імі след у след, 

жа да ю чы за спець па трэб-

ны мо мант і на па сці. Але ці 

спра віц ца, ён не ве даў і быў 

га то вы за гі нуць.

На чац вёр тую ноч Лёш ка 

ад чуў, што сі лы па кі да юць 

яго зму ча нае це ла. Бан ды ты 

ду ма лі, што ў тую ноч за гі ну-

лі ўсе, і не над та сце раг лі ся 

па го ні. І ка лі ён па-ка ці на му 

бяс шум на пад поўз да вог-

ні шча ка ля не вя лі кай, ужо 

ба ча най ім ка лісь ці пя чор кі, 

ва кол якой вар та ва лі су па-

кой два аф ган цы, у ад ным 

скач ку — ад чай нам, злым 

і амаль без на дзей ным — 

адзі най збро яй, якая бы ла, 

штык-на жом, за ка лоў іх. 

За тым кі нуў ся ў пя чо ру. Каб 

сон ныя бан ды ты не кры ча лі, 

ён за ціс каў ім ра ты да лон ню 

і толь кі по тым рэ заў гор лы. 

У апош ня га з во ра гаў на шыі 

ён за ўва жыў пад вес ку — па-

лоў ку сэр ца. Гэ тая пад вес ка 

бы ла на шыі Лёш ка ва га сяб-

ра з іх на мё та. Па ла су ю чы 

па гор ле ма джа хе да, Лёш-

ка па-дзі ця ча му за пла каў, з 

азвя рэн нем утыр ка ю чы ўжо 

ту пую зброю ў яшчэ цёп лае 

аб мяк лае це ла. Ён каў таў 

слё зы, ус хліп ваў і шап таў:

— Ну што, узя лі, га ды? 

Узя лі, а?

Ча тыр нац цать тру паў за-

ста ло ся за яго спі най, ка лі 

ён зноў вый шаў да вог ні-

шча...

Праз ты дзень на паў жы-

вы, аба рва ны і схуд не лы 

Лёш ка аб' явіў ся ў раз мя-

шчэн ні ней кай ін шай вай-

ско вай час ці. Яго ад ра зу ж 

ад пра ві лі ў шпі таль. Не толь-

кі та му, што ён меў жу дас-

ны вы гляд і вель мі асла беў, 

а ле вая ру ка па чар не ла і 

бы ла па доб ная на па ле на. 

А яшчэ і та му, што ён па пра-

сіў ад ра зу ад даць яго пад 

тры бу нал.

Лёш ка цал кам апры то-

мнеў толь кі ў вер та лё це, які 

вёз яго на Вя лі кую зям лю. 

Па ра не ны аскол кам па лец 

даў за ра жэн не, і ру ку да лок-

ця прый шло ся ам пу та ваць. 

У шпі та лі яму да во дзі ла ся 

бяс кон ца ад каз ваць на рос-

пы ты па важ ных вай скоў цаў 

з пал коў ніц кі мі і ге не раль-

скі мі па го на мі, пад піс ваць 

не злі чо ную коль касць ней-

кіх па пер і бяс кон ца пі саць 

дак ла ды, ра пар ты і тлу ма-

чаль ныя... Пад ля чыў шы ся, 

ён доў га і бес па спя хо ва 

пра сіў ся на зад, у Аф ган, але 

ня ўмоль ны ва ен кам, ад зна-

чыў шы неш та ў яго ва ен ным 

бі ле це, су ха па ціс нуў яму 

аца ле лую ру ку і ад пус ціў на 

ўсе ча ты ры ба кі...

Гуч ным «Раз ві тан нем 

сла вян кі» за трэнь каў ма-

біль ны тэ ле фон адзі на га 

на вед валь ні ка ка фэ. Ста лы 

ва ен ны, які да гэ та га не каль-

кі га дзін ся дзеў не ру хо ма, не 

ад ра зу ўзяў труб ку.

— Так, сы нок, пад' яз джай. 

Доб ра, і ма ці за бя ром.

Муж чы на па воль на пад-

ня ўся, за браў са ста ла фо-

та зды мак і зноў па клаў яго 

на звык лае мес ца, у парт-

ма нэ. Зал пам вы піў з крыш-

таль на га гра фі на ас тат нюю 

вад касць і на кі ра ваў ся да 

вы ха ду.

Так як ні ко га, акра мя яго, 

у ка фэ не бы ло, «плаз ма» 

пе ра да ва ла на ві ны. Су хі 

дык тар скі го лас вя шчаў з 

глы бі ні эк ра на:

— За 10 гадоў страш-

най і кро ва пра літ най вай ны 

СССР стра ціў амаль пят нац-

цаць ты сяч сал дат. Па вод ле 

афі цый ных звес так, ра нен-

ні, кан ту зіі і роз ныя па шко-

джан ні атры ма лі больш за 

пяць дзя сят тры ты ся чы ча-

ла век, ка ля трох сот ча ла век 

пра па лі без вес так. І сён ня, 

у га да ві ну вы ва ду са вец кіх 

войск з Дэ ма кра тыч най Рэс-

пуб лі кі Аф га ні стан...

Не да слу хаў шы, ва ен ны 

па вяр нуў га ла ву і рыў ком 

ту за нуў каў нер па рад на га 

кі це ля, ада рваў шы ад бе-

ла снеж най ка шу лі не каль кі 

гу зі каў. Ага лі ла ся доў гая за-

га рэ лая шыя, на якой сі няй 

пят лёй аб ві ла ся та ту і ра ва-

ная змяя.

Мая Га ліц кая на ра дзі ла ся 

і жы ве ў Бу да-Ка ша лё ве. 

20 га доў пра цуе на стаў ні-

цай рус кай мо вы і лі та ра-

ту ры ў Не дай скай ба за вай 

шко ле, якая зна хо дзіц ца за 

18 кі ла мет раў ад яе род на га 

рай цэнт ра. Мая Аляк санд раў на даў но пі ша і про зу, 

і вер шы, не раз ста на ві ла ся пе ра мож цай лі та тур ных 

кон кур саў. У тым лі ку і ле таш ня га кон кур су на леп-

шы пе ра клад на бе ла рус кую мо ву ра ней не вя до ма-

га рус ка моў на га вер ша Мак сі ма Баг да но ві ча, што 

ў 2018 го дзе быў зной дзе ны ў ру ка піс ным сшыт ку 

паэта. Кон курс пра хо дзіў па іні цы я ты ве Дзярж сак-

ра та ра Са юз най дзяр жа вы Ры го ра Ра по ты пры пад-

трым цы Па ста ян на га ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы і 

ін фар ма цый на га аген ства Бел ТА.

Хо чац ца па жа даць на шай аў та рцы твор чых пе ра мог 

і ў но вым, 2020 го дзе.
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