
11

777 02 2019 г.

ДРУКУЕЦЦА Ў «МАЛАДОСЦІ»

Н
ОЧ ЧУ па свя жэ ла, ды-

ха ец ца ляг чэй. Праз 

пры ад чы не нае акно 

так сі з ву ліч ных тэ рас рэ-

ста ра цый у са лон пра ры ва-

юц ца па хі ежы ды цы га рэт-

на га ды му, змеш ва юц ца з 

са лод кім мят ным во да рам 

аў та ма біль на га асвя жаль ні-

ка. На га лоў ным пра спек це 

лю дзей яшчэ шмат. Но сяц ца 

ту ды-сю ды ма шы ны, на тра-

ту а рах аб ды ма юц ца і смя-

юц ца за ка ха ныя.

Го рад не спіць. Ён раз ня-

во ле на рас кі нуў на том ле ныя 

за дзень ву лі цы-ру кі і ла-

шчыц ца ў аб дым ках доў га-

ча ка на га лёг ка га вет ру.

Ан тон хі ліць га ла ву на 

бок. Вы хоп лі вае ва чы ма 

ву ліч ныя кар цін кі: віт ры-

ны кра маў, свят ла фо ры, 

транс парт. Свят ло ліх та роў, 

фа сад ных свя ціль ні каў злі-

ва ец ца ў адзі ную яр кую пля-

мі ну, якая цяг нец ца паўз усю 

ву лі цу по бач з аў то. Штось ці 

ці ха мар мы ча так сіст. Ан тон 

ад чу вае, што яго но гі больш 

не ста яць, а ві сяць над без-

дан ню. Пах не ра кой і ле сам. 

Апош няя дум ка пра ця рэб лі-

ва ец ца праз ту ман дры мо ты: 

«Му сіць, Свіс лач і парк».

Х
ЛО ПЕЦ кру жыц ца, 

па дае, уз ля тае пад 

са мыя зо ры, а по-

тым апы на ец ца ў свет лым, 

гон кім гаі. Тут так утуль на і 

бяс печ на, што ад ра зу пры-

гад ва ец ца дзя цін ства. Ан тон 

гля дзіць на свае ру кі. Яны 

ма лень кія, дзі ця чыя, праз 

тон кія паль цы стру ме ніць 

свят ло. Ён не здзіў ля ец ца 

гэ та му, як не здзіў ля ец ца і 

та му, што ста іць бо сы і што 

птуш кі на дрэ вах ма юць тва-

ры яго сяб роў, а ўся па ля на 

скрозь за сы па на квет ка мі. 

Яны жва ва поў за юць па 

тра ве, спрыт на ле зуць на 

дрэ вы, на но гі Ан то на, да-

па ма га ю чы са бе ліс цем і 

пя лёст ка мі. Ан тон не ба іц-

ца. Ён за ва ро жа на на зі рае 

за та кім дзі вам, па куль зня-

чэў ку не ад чу вае ру ку ў ся бе 

на пля чы. Чу ец ца лас ка вы 

жа но чы го лас, так па доб ны 

да Юль чы на га:

— Ска жы мне, лю бы...

— Што ска заць? — рэз ка 

па ва роч ва ец ца Ан тон і ба-

чыць пе рад са бой жан чы ну з 

пар ку. Толь кі твар яе страш-

ны, пе ра ко ша ны вус ціш най 

усмеш кай, па кры ты вос пі на-

мі і змор шчы на мі.

— Ска жы, ча му мае 

квет кі вы кі нуў? — яна жу-

дас на смя ец ца, вы скаль вае 

жоў тыя зу бы, кры чыць на 

яго: — Ча му? Ча му? Ска-

жы! Ска жы! Сво лач, сво лач, 

сво лач...

С
ЭР ЦА гру ко ча, ад да-

ец ца ў ву шах, спі на 

ха ла дзее. Ан тон ска-

ла на ец ца, рас плюшч вае 

во чы, азі ра ец ца. Чыр во нае 

во ка свят ла фо ра, ма шы ны 

на пе ра дзе і па ба ках, кас-

цель ная ве жа над да ха мі 

ста ра свец кіх дам коў, раз-

драж нё ны так сіст. Ён за ўва-

жае, што клі ент пра чнуў ся.

— Сво лач якая, дзі ві ся, — 

фа міль яр на звяр та ец ца ша-

фёр да па са жы ра.

— Што? — раз губ ле на 

пы та ец ца Ан тон, із ноў па-

чуў шы гэ тае сло ва.

— Я ка жу, што ка лі сеў за 

руль, дык вя дзі ся бе па-люд-

ску, а не як ба ран. Вунь, — 

па каз вае ён на ма шы ну пе-

рад са бой. — Ма ла та го што 

пад рэ заў і стаў на пе ра дзе, 

дык яшчэ і ле вы па ва рот 

уру біў у апош ні мо мант. Ця-

пер ча кай, ка лі пра е дзе.

Так сіст нер ву ец ца, ва ру-

шыць ву са мі.

— А-а-а, ну так, — цяг не 

па са жыр, а сам ра зу мее, як 

у сон тра пі ла ла ян ка.

Ан тон больш не спіць. 

Яму туж лі ва і со рам на, слё-

зы па крыў джа най зноў паў-

ста юць пе рад ва чы ма. Толь-

кі дом і прад чу ван не хут ка га 

ад па чын ку на ім гнен не су-

па кой ва юць. Гро шы так сіс-

ту, шум ны сму род ны ліфт, 

пры бі раль ня — і вось ён, на-

рэш це, у лож ку. Ан тон доў га 

гля дзіць у столь, зма га ец ца 

з цяж кі мі дум ка мі, па куль га-

ла ва не ро біц ца пус той, як 

за кі ну тая ха та, у якой праз 

вы бі тыя шы бы гу дзе, гу ляе 

ве цер. Ён ва ліц ца ў сон.

В
Ы ХАД НЫЯ пра хо-

дзяць нуд на і ад на-

стай на. Га дзі на мі ён 

ся дзіць за кам п'ю та рам, 

по тым па воль на су не цца да 

ха ла дзіль ні ка, неш та есць, 

із ноў ута роп лі ва ец ца ў са-

цы яль ныя сет кі, се ры я лы 

ды смеш ныя ві дэа з ін тэр-

нэ ту. А яшчэ злуе, бо ні як 

не мо жа ад біц ца ад згры зот 

сум лен ня.

Ён не ра зу мее, ча му гэ ты 

вы па дак пры му шае ця пер 

ду маць не толь кі пра гіс то-

рыю з ня шчас най жан чы най, 

але і пра ўсе свае не пры го-

жыя ўчын кі, якія толь кі мож-

на ўспом ніць. Ён ду мае пра 

па ку ты май стра і Юлі, у якіх 

ця пер не су мня ва ец ца, пра 

тое, як не ка лі крыў дзіў ад на-

клас ні цу і ўдзель ні чаў у цка-

ван ні ад на клас ні ка, пра па-

бі тых у дзя цін стве ка тоў ды 

га лу боў, пра здра ды дзяў ча-

там. Якой толь кі, аказ ва ец-

ца, дрэ ні не па спеў ён на ра-

біць за ня доў гае жыц цё! Не, 

не за біў, ка неш не, ні ко га, 

не згвал ціў. Ад нак усё ад но 

душ на і цяж ка. І спё ка гэ тая 

за акном, і адзі но та.

Трэ ба на пра цу. Там 

хлоп цы, там мож на за быц-

ца на ўсё.

Н
А ра бо це май стар 

чап ля ец ца. Сяб ры гэ-

та ба чаць і ўсё больш 

пад бух тор ва юць рас па чаць 

вай ну і ад помс ціць. Толь кі 

Ан тон цяг не, не спя ша ец ца. 

Да со ра му пе рад па крыў-

джа най жан чы най да да ла-

ся яшчэ і тры во га. Ва ўзру-

ша ным ста не не зда ро вы 

ча ла век мо жа зра біць з са-

бой уся ля кае. А ста на віц ца 

пры чы най бя ды дак лад на не 

хо чац ца.

Вось Ан то ну і зда ец ца, 

што ка лі зра біць штось-

ці доб рае, не ра біць бо лей 

зла, то па він на стаць ляг-

чэй. Быц цам гэ та за лі чыц-

ца, і стро гі ўнут ра ны суд дзя 

да руе. Асаб лі ва ка лі ад мо ва 

ад помс ты ідзе по руч з не аб-

ход нас цю цяр пець што дзён-

ныя крыў ды. Ан тон кан чат-

ко ва вы ра шае пра ба чыць 

май стру яго ную ду расць, 

а яшчэ не як па ве да міць Юлі, 

што яна яго не ці ка віць. Сяб-

ры на та кое кры вяць вус ны 

ды вы каз ва юць су мнен ні 

на конт на яў нас ці ў Ан то на 

поў на га кам плек та муж чын-

скіх пры кмет. Ан тон цвёр да 

тры вае і гэ та.

П
А ВОЛЬ НА цяг нуц ца 

пар ныя лі пень скія 

дні. Зда ец ца, што ка-

ля го ра да ста іць не ра шу чая 

на валь ніч ная хма ра, якая 

здо ле ла вы гнаць з ву ліц 

све жае па вет ра, але ні як 

не мо жа на ва жыц ца аб ры-

нуць на га ло вы га ра джан 

па то кі ва ды. Ан тон з пры-

крас цю ад зна чае, што яго 

план не пры но сіць па лёг кі. 

Спра буе пе ра клю чыц ца на 

гу лян кі з сяб ра мі, ал ка голь 

і цяж кую пра цу. Ды ўсё мар-

на: як толь кі ён за ста ец ца 

сам-на сам з са бой, тут жа 

пра чы на ец ца сум лен не ды 

вяр та ец ца ту га. Ан тон па чу-

ва ец ца ў ней кай бяс кон цай 

лаз ні, з якой ня ма вы ха ду 

і ў якой пад да юць і пад да-

юць ва ду на ка мен не.

Та му на трэ цім тыд ні 

ён вы ра шае па чаць по шу-

кі не зна ём кі. Ан тон не ве-

дае, што бу дзе ра біць, ка лі 

су стрэ не яе, што бу дзе ёй 

га ва рыць. Ды ён на ват і не 

ўпэў не ны, што су стрэ не яе. 

Ад нак ся дзець і па ку та ваць 

бо лей не мо жа.

Кож ны дзень пас ля пра цы 

ён ба дзя ец ца па на бя рэж-

най, кор міць ка чак і на зі рае 

за тым, як за шэ ра-сі нюю 

дым ку што ве чар ко ціц ца 

аг ніс та-чыр во нае сон ца. Ён 

ад чу вае, што толь кі ця пер, 

пас ля та го як па чаў дзей ні-

чаць, на ду шы ста ла тро хі 

ляг чэй.

Т
АК мі нае амаль ты-

дзень, ад нак по шу кі 

не пры но сяць плё ну. 

У су бо ту пад ве чар Ан тон 

хо дзіць ка ля ва ды і на зі рае, 

як у ча ро це ха ва ец ца выд ра, 

па куль яго по зірк не па дае 

на бе раг. Там між дрэ ваў на 

не вя лі кай па ля не і да во лі 

бліз ка ад ся бе хло пец за ўва-

жае зна ё мую су кен ку і ўсё 

тую ж бе лую хуст ку. Жан чы-

на ся дзіць на ку кіш ках бо кам 

да Ан то на і неш та шу кае пад 

вы со кай хво яй. Ан тон пры-

гля да ец ца і ба чыць, што ад-

ной ру кою яна пры ціс кае да 

ся бе хва ё выя шыш кі. Хло-

пец па чы нае хва ля вац ца, 

з га ла вы ім гнен на вы ля та-

юць пры ду ма ныя сло вы, які-

мі ён пла на ваў вы ба чац ца. 

Ней кі час ён гля дзіць са бе 

пад но гі, па куль не на важ-

ва ец ца па ды сці. Жан чы на 

чуе, як ла ма ец ца гал лё пад 

яго на га мі, вы прост ва ец ца. 

Гля дзіць на Ан то на са здзіў-

лен нем і доб ра зыч лі вас цю, 

быц цам уба чы ла пры го жую 

ляс ную жы вё лу.

А
Н ТОН не ве дае, як 

па чаць гу тар ку, вы-

ціс кае з ся бе толь кі 

ці хае ды фар маль нае «пры-

ві тан не». Яна не ад каз вае, 

усмі ха ец ца.

— Не каль кі тыд няў та-

му, — па чы нае ён, — я вас 

моц на па крыў дзіў. І вось ця-

пер... — го лас Ан то на дры-

жыць, ён сціс кае паль цы, уз-

ды хае, — гэ та са мае, ця пер, 

э-э-э, я вы ра шыў знай сці вас 

і вы ба чыц ца. Бо, шчы ра ка-

жу чы, па чу ва ю ся не як... ну, 

гэ та, не як, гмх, ня ўтуль на. 

Та му пра бач це, ка лі лас ка. 

І ка лі я неш та ма гу зра біць, 

каб вам за быц ца на тыя 

квет кі і на тое, што я на кры-

чаў...

Але тут не ча ка нае пы тан-

не пе ра ры вае яго па ту гі:

— Да руй це, што вам трэ-

ба ад ма ёй сяст ры?

Пе рад хлоп цам паў стае 

так са ма ста лая жан чы на, 

усім сва ім стро гім вы гля дам 

яна на гад вае ці то на стаў ні-

цу, ці то док тар ку. «Яшчэ і 

сяст ра тут як тут. То ні ко га 

знай сці не мог, а то ўсе ра-

зам на мя не як з не ба зва-

лі лі ся».

Ён ві на ва та ўсмі ха ец ца 

но вай зна ё май.

— Я за раз усё рас тлу-

ма чу. Не каль кі тыд няў та-

му так скла лі ся аб ста ві ны, 

што я... Як бы тут пра віль на 

ска заць... Ка ра цей, я на ва-

шу сяст ру на кры чаў. На ха-

міў ёй. В-о-о-сь. Не ве даю, 

што на мя не най шло. Мы з 

сяб ра мі гу та ры лі, а тут яна 

са сва і мі квет ка мі. А ў мя-

не та ды яшчэ як раз праб-

ле мы на пра цы бы лі... Я яе 

па крыў дзіў, яна за пла ка ла 

і ўцяк ла. Та му я вы ра шыў, 

што знай ду ва шу сяст ру і па-

пра шу пра ба чэн ня. Мя не, па 

шчы рас ці, сум лен не гры зе.

По гляд су ро вай жан чы ны 

мяк чэе.

— Як вас за вуць, ма ла ды 

ча ла век? — мір на пы та ец-

ца яна.

— Ан тон.

— Дзя куй вам, Ан тон, за 

вы ба чэн ні. І не хва люй це ся. 

Яна не па мя тае, што вы яе 

па крыў дзі лі.

— Як так? — здзіў ля ец ца 

хло пец.

— Хі ба вы не за ўва жы лі, 

што яна не та кая, як усе?

— За ўва жыў, так.

— Яна — хво ры ча ла век, 

Ан тон. Яна жы ве ў сва ім 

све це, дзе ёй то га доў тры-

нац цаць-ча тыр нац цаць, а то 

і пяць-шэсць, дзе кож ны но-

вы дзень — но вае жыц цё. 

Яна вас па прос ту не па мя-

тае. Та му і не крыў дуе.

Ан тон з жа лем гля дзіць 

на хво рую, а тая, за ўва жыў-

шы та кі сум ны по зірк, усмі-

ха ец ца і пра цяг вае хлоп цу 

не каль кі шы шак. Ён бя рэ іх, 

усмі ха ец ца ў ад каз: «Дзя-

кую. Шчы ра дзя кую!»

Жан чы на смя ец ца, ра-

дас на га во рыць сяст ры:

— Гля дзі, Воль ка, узяў 

мой па да ру нак. Та кі пры го-

жы і ўзяў мой па да ру нак!

— Ба чу я, ба чу, — пры-

твор на ра ду ец ца сяст ра, 

а по тым да дае Ан то ну: — Вы 

доб ры хло пец. Не хва люй-

це ся і бы вай це, мы пой дзем 

да до му.

Яна бя рэ сяст ру за ру ку:

— Але на, раз віт вай ся з 

Ан то нам, нам трэ ба іс ці.

Але на моўч кі ма хае ру-

кой, і жан чы ны сы хо дзяць.

А
Н ТОН па воль на ідзе 

на на бя рэж ную, да 

ла вак. Ён за ну ра ны ў 

дум кі, на ват ці ха мар мы ча 

са бе пад нос.

Ні я кай спра вяд лі вас ці ня-

ма ў гэ тым све це. Адзін жы-

ве ўсё жыц цё мяр зот ні кам і 

ні я кіх праб лем з сум лен нем 

не мае, ні ко лі ні пра што не 

тур бу ец ца. А тут зра біў не 

са мы страш ны ўчы нак, пас-

ля столь кі ду маў пра гэ та, 

хва ля ваў ся. По тым вы ра шыў 

вы пра віць сі ту а цыю. І што з 

та го? Тая ня шчас ная не па-

мя тае, та му і пра ба чыць не 

мо жа. А ты па мя та еш усё. 

І та му са бе пра ба чыць не 

мо жаш, бо не пе рад са бой 

ві на ва ты. І ку ды ад гэ та га 

па дзец ца, хто ця пер дасць 

та бе воль ную?

А ні хто. Ця пер ця гай сваю 

гань бу з са бой.

Ён зай мае пер шую воль-

ную лаў ку і доў га яшчэ ся-

дзіць, асця рож на тры ма ю-

чы ў ру ках коль кі хва ё вых 

шы шак.

Ва дзім КРУК.

КВЕТ КІ 
НА АС ФАЛЬ ЦЕ

Уры вак з апа вя дан ня

Ва дзім КРУК

Ва дзім Крук пра цуе ін жы-

не рам. Лю біць лі та ра ту ру, 

гіс то рыю і рок-му зы ку, ці ка-

віц ца з'яў лен нем і раз віц цём 

су час ных ме дыя. Ма рыць 

знай сці но выя, не ча ка ныя лі-

та ра тур ныя пры ёмы ў ма лой 

про зе, бо лі чыць, што сён ня, 

у час вы со кіх хут ка сцяў, бло-

гаў ды са цы яль ных се так, у 

яе ёсць шанц пе ра жыць но-

вы роск віт.


