
7715 08 2013 г.

ІМЁНЫ

На шы ка ні ку лы па ча лі ся, а 
ў мя не ў га ла ве бы ла толь кі 
ад на рэч, вы ве да е це, якая. 
Уве ча ры я вый шаў у парк, 
каб кры ху пра гу ляц ца. І та-
ды мае во чы па ба чы лі не жа-
да ных гас цей.

— Гэй, за ка ха ны, як ты? — 
спы таў ся ў мя не Пра шант.

Ма нас і Пра шант ся дзе лі 
на лаў цы. Яны кры ху па су ну-
лі ся, каб вы зва ліць мес ца для 
ма ёй га на ро вай зад ні цы.

— Доб ра, за ка ха ны. А вы 
як? — ад ка заў я, улад коў-
ва ю чы ся па між іх ва ро жы мі 
за да мі.

— А як твая «Дзет ка 
Слон»? Вой, я ха цеў ска-
заць, Ка ма на, — смя ец ца 
Пра шант.

— Яна не на столь кі вя лі-
кая, і яна мне па да ба ец ца, 
та му за ткні свой смец цеп ра-
вод, — ска заў я, аба ра ня ю чы 
праў ду.

— Чу вак, і гэ та ж не ўпер-
шы ню. Да пры кла ду, твае 
па пя рэд нія ад но сі ны так са ма 
бы лі з фі гу рай па ме ру «трох-
па ка ё вай ква тэ ры». І маё адзі-
нае пы тан не: ча му? — ці ка віц-
ца Пра шант і па чы нае гуч на 
смя яц ца, шы ро ка ад крыў шы 
рот. А мне ці ка ва, ча му гэ тыя 
чор та вы му хі ў хві лі ну асаб-
лі вай па трэ бы спаз ня юц ца. 
«Чорт! Ча му дзве ці больш 
мух не за ля це лі ў гэ тае шы-
ро ка ад кры тае «ад дзя лен не 
для ежы і брэ ху»?»

— Я ве даю пры чы ну. Ён 
пад свя до ма жа дае мець ад-
но сі ны з таў ста ва ты мі дзяў ча-
та мі, бо сам ху ды. Та му іх дзе ці 
бу дуць атрым лі ваць за да валь-
нен не ад су зі ран ня сва іх зба-
лан са ва ных у ва зе і аб' ёмах 
фі гур, — а гэ та ўжо ўклад Ма-
на са ў «Тэ о рыю эва лю цыі».

— Хі-хі-хі! Ага, доб ры 
жарт! Жарт го да! Спра ва не 
ў тым, як яна вы гля дае. Яна 
мне прос та па да ба ец ца та-
кой, якая ёсць.

Я па гля дзеў у бок ма іх 
«ад да ных вуч няў», і ў той жа 
мо мант праз маё це ла ні бы-
та прай шоў элект рыч ны ток 
на пру жан нем 10 вольт (на-
 са мрэч, маё це ла ў ста не вы-
тры маць толь кі та кі ўзро вень 
на пру жан ня). Дзяў чы на рос-
там пры клад на 170 см, ад но 
з са мых леп шых ства рэн няў 
на зям лі, увай шла ў парк. Яна 
бы ла на столь кі асляп ляль на 
пры го жай, што ка лі б мне ска-
за лі вы браць апош нюю рэч на 
зям лі, якую я жа даю па ба чыць, 
мае во чы без умоў на вы бра лі б 
яе. На ёй бы ла апра ну тая бе-
лая май ка з над пі сам Hot Gіrl 
на гру дзях і рва ныя чор ныя 
джын сы з ніз кай та лі яй. Яе 
цём на-ка рыч не выя ва ла сы з 
не каль кі мі па смач ка мі свет ла-
ка рыч не вых і бліс ку чыя во чы 
на да ва лі ёй вы гляд дзяў чы ны 
з вы шэй ша га гра мад ства.

— Ка лі лас ка, ушчып ні це 
мя не, каб я пра чнуў ся.

— Ого! — Пра шант спра-
буе ўсміх нуц ца, але дзяў чы на 
за ўва жае яго ўсмеш ку ніз ка-
га га тун ку.

— Чу вак! Хто гэ та? Яна 
мо жа лю бо га звес ці з ро зу му 
сі лай сва ёй пры га жос ці. Яна 
прос та не мо жа быць рэ аль-
най! — ка жу я.

— Ды ідзі ты! Гэ та ж Аму-
лія. Яе баць ка міль я нер. Ты 
не мо жаш на ват і ма рыць пра 
яе, — ка жа Ма нас ніз ка час-
тот ным го ла сам, ні бы та нех та 
вы клю чыў рэ гу ля та ры bass і 

treble ў яго ка лон ках і на ліў у 
ды на мі кі тро хі ва ды.

— Вы ве да е це, мне па да-
ба ец ца Ка ма на, та му на ват 
са мая яр кая дзяў чы на на 
зям лі не здо лее змя ніць маю 
сім па тыю да Ка ма ны.

— Гэй, Аму лія — да лё ка 
не твой уз ро вень.

— До сыць! Доб ра, вось 
спрэч ка. Сён ня ня дзе ля. На 
сё мы дзень, па чы на ю чы з 
заўт раш ня га дня, я бу ду па-
пі ваць ка ву з Аму лі яй у The 
Coffee Poіnt, — ска заў я, на-
ват не ду ма ю чы, што ка жу.

— Чу вак, ты сам са бе 
ства ра еш не пры ем нас ці. 
Сем дзён. Па ру ках, — Ма-
нас і Пра шант па кла лі свае 
ру кі на маю.

Умо вы аб мер ка ва ны, і я 
ве даю: у мя не ёсць сем дзён, 
каб зра біць не прос та скла да-
ную спра ву, але бліз кую да 
не маг чы май. Я ве даю, што 
збі ра ю ся ра біць, але не ве-
даю як. Я не ве даю, хто яна і 

ча му та кая асляп ляль на пры-
го жая дзяў чы на па він на мной 
за ці ка віц ца. Усё, што я ве даю 
дак лад на: у мя не ёсць толь кі 
сем дзён.

Дзень 1
У пер шы дзень я быў 

поў ны эн ту зі яз му. Рас па чаў 
спра ву з шо пін гу. На быў цю-
бік ге лю для ва ла соў за 90 
ру пі, дэ за да рант за 150, па-
ру аку ля раў ад сон ца за 200 
і асвя жаль нік для ро та, які 
каш та ваў 10 ру пі. Та кім чы-
нам, уво гу ле я па тра ціў 450 
ру пі — боль шую част ку ма іх 
кі шэн ных гро шай на тры ме-
ся цы.

Не каль кі ра зоў аб' ехаў 
ва кол до ма Аму ліі на сва ім 
ма лень кім дзя во чым ску та ры 
«Прыя». Мой ску тар на адзін 
год ста рэй шы за мя не. Ка лі 
я еду на ім, лю дзі здзіў ле на 
па зі ра юць на мя не, асаб лі ва 
дзяў ча ты. Ду маю, яны мне 
зайз дрос цяць...

Уве ча ры ся джу ў пар ку. 
Апра нуў джын сы-клёш, у 
якіх, ка лі ве рыць ма ёй ма ме, 
я вы гля даю, як Ра джэш Хан-
на, су пер ге рой 1970-х. На ма-
заў ва ла сы ге лем. Яго за на да 
шмат у мя не на га ла ве. А аку-
ля ры су праць сон ца ўве ча ры 
ро бяць мя не прад ме там па-
вы ша най ува гі з бо ку дзя цей 
і іх баць коў у пар ку.

На жаль, Аму лія так і не 
прый шла. Пер шы дзень 
прай шоў. За ста ло ся яшчэ 
шэсць.

Дзень 2
У пяць га дзін ве ча ра прый-

шоў у парк. На мне зноў тыя 
ж джын сы і май ка. Я ся джу на 
той жа лаў цы і ма лю ся. Зноў 
дзень-рас ча ра ван не, без 
ані я кай згад кі пра яе воб раз. 
Але мая пры сут насць ха ця б 
за баў ляе не каль кі ба буль і 
ўну каў у пар ку. Два дні прай-
шлі, а пяць усё яшчэ ў ма ёй 
кі шэ ні.

Дзень 3
На ват над звы чай вя лі кая 

до за дэ за да ран ту не здо ле ла 
пры глу шыць кеп скі пах ма ёй 
воп рат кі, якую я на шу вось 
ужо трэ ці дзень. Але ва ўся ля-
кім вы пад ку гэ та эфек тыў ны 
сро дак па зба віц ца ад мух.

Так, ува га, Аму лія за хо-
дзіць у парк... На ёй апра ну-
та чор ная май ка з над пі сам 
«Chіck» і бла кіт ная джын са вая 
спад ні ца, якая да зва ляе раз-
гля даць яе без да кор ныя но гі. 
Яна ад на, раз маў ляе з кімсь ці 
па ма біль ным тэ ле фо не.

Я ча каў больш як паў га-
дзі ны і ма ліў ся, што яна хоць 
ней кім чы нам па ба чыць но вы 
«ат рак цы ён у пар ку». Не каль-
кі ва рон ва кол мя не пад ка за-
лі маг чы мы пра цяг кар' е ры 
— чу ча ла. Але яна па кі дае 
парк... Дзень трэ ці прай шоў 
без ані я ка га вы ні ку. Маг чы ма, 
уся спра ва ў ма ім аб мун дзі ра-
ван ні, спра ек та ва ным па вы-

шэй шых стан дар тах? За ста-
ло ся ча ты ры дні. Ка лі лас ка, 
хто-не будзь, да па ма жы це!

Дзень 4
Я зра біў но вую кру тую 

пры чос ку. Яна вы гля да ла так, 
ні бы та я атры маў удар то кам. 
У ма ім бла кіт ным школь ным 
пін жа ку, які я час ад ча су на-
сіў і ўлет ку, і стро гіх чор ных 
джын сах я зноў меў пос пех 
у спра ве пры ваб лі ван ня ўва-
гі на тоў пу ба буль і ўну каў, а 
так са ма не каль кіх ма іх бліз кіх 
сяб роў з та ва рыст ва ва рон.

Дзень мя не не рас ча ра-
ваў. Яна прый шла ва ўча-
раш няй воп рат цы: маг чы ма, 
яе праль ная ма шы на аб' яві-
ла за бас тоў ку ці неш та яшчэ 
зда ры ла ся. Яна зноў ку раз-
маў ляе па тэ ле фо не і іг на руе 
са ма га ідэа льна га хлоп ца для 
лю бой адзі но кай дзяў чы ны.

Праз не ка то ры час яна дае 
ад па чыць свай му ма біль ні ку 
і па чы нае гу ляць з дзець мі ў 
ін шым ку це пар ку. Праз не ка-
то ры час па кі дае парк, але па-
спя вае не каль кі ра зоў на ціс-
нуць на кноп кі на тэ ле фо не. 
За ста ло ся яшчэ тры дні...

Дзень 5
Я рас ча ра ва ны, па коль-

кі ве даю, што мне па трэб на 
сем га доў, а не сем дзён, каб 
пе ра ка наць та кую бліс ку чую 
дзяў чы ну, як яна. На ват та ды 
гэ та бы ло б усё роў на, што 
спра ба ваць рас ка лоць арэх 
ка вал кам па пе ры.

Я ся джу на той жа лаў цы, 
апра ну ты ў звы чай ны кас цюм. 
У мя не на га ла ве ге лю больш, 
чым не аб ход на, та му ва ла сы 
вы гля да юць так, ні бы та іх 
толь кі што па мы лі. Унут ры 
мя не пра хо дзіць «па ся джэн не 
су да». Я так са ма ду маю пра 
тое, як бу ду апраўд вац ца пе-
рад Ма на сам і Пра шан там. А 
мая бед ная Ка ма на? Ну, для 
ма іх сяб роў яна зноў ста не 
доб рай на го дай па смя яц ца 

ўво лю. Ра шэн не ўжо амаль 
бы ло пры ня та на ка рысць 
ка мі тэ та па стан дар тах, але 
ў за лу су да ўвар ваў ся не ча-
ка ны на вед валь нік.

— Бра цік, як ты? — зна-
ё мы са лод кі дзя во чы го лас 
гу чыць у мя не ў ву шах. Зу сім 
не ча ка на нех та мя не на зы вае 
бра там.

— Пры ві тан не, Са ра! Што 
ты тут ро біш? — ад ка заў я, 
вель мі здзіў ле ны.

Са ра ву чыц ца са мной у 
ад ной шко ле. Яна на два га-
ды ста рэй шая за мя не, пе-
рай шла ў апош ні, 12-ы клас. 
У той час яна вель мі па да ба-
ла ся ад на му з ма іх сяб роў, 

Сан чы ту. А па коль кі я ўмею 
сяб ра ваць, то не ўза ба ве на-
зваў Са ру сва ёй сяст рой, спа-
дзе ю чы ся хоць ней кім чы нам 
да па маг чы сяб ру.

— Гэй, Аму, пры ві тан не! — 
ма хае яна ру кой Аму ліі, якая 
за хо дзіць у парк.

— Пра бач це, што пе ра пы-
няю ва шу цу доў ную гу тар ку, — 
уры ва ец ца ўжо зна ё мы го лас.

Я на ват не па спеў зра зу-
мець, што ад бы ло ся. Дзяў ча-
ты па ча лі гу та рыць, як леп-
шыя сяб роў кі.

У той час, ка лі дзяў ча ты 
раз маў ля юць, яны мо гуць іг-
на ра ваць лю бо га, хто ў гэ ты 
мо мант зна хо дзіц ца по бач з 
імі. Дзяў ча ты — ге ніі гу тар кі, 
на ра джа юц ца ўжо з вы шэй-
шай аду ка цы яй па гэ тай спе-
цы яль нас ці.

— Гм, о-хо, — гэ тыя гу кі 
ні бы та ка за лі «гэй, я так са-
ма тут».

— Ой, зу сім за бы ла ся па-
зна ё міць ця бе з ма ім бра там, 
Рэ ха а нам.

— Я ве даю яго. Ён тут 
кож ны дзень гу ляе з ма лень-
кі мі дзет ка мі. Так, Рэ ха ан? 
— Аму лія ўпер шы ню па гля-
дзе ла мне ў во чы. Ча кай це! 
Яна ска за ла, кож ны дзень, 
зна чыць, яна мя не за ўва жы-
ла. Але ка лі?

— Ага, да рэ чы, ты вель мі 
пры го жая.

«Чорт, што я та кое ка жу? 
Што яна па ду мае пра мя не — 
гэ та ж ві да воч ная рэч?»

— Дзя куй, ты так са ма доб-
ры. Я маю на ўва зе, доб ра вы-
гля да еш, — Аму лія ро біць мне 
кам плі мент. І гэ та га сцвяр джэн-
ня да стат ко ва, каб апраў даць 
мой кас цюм у стылі 1970-х.

Так, сло ва за сло ва, і мы 
ўтра іх па ча лі аб мяр коў ваць 
не да ся галь насць та кіх жа да-
ных туф ляў ці джын саў у кра-
ме, ко лер но ва га са ры, якое 
Са ра не так даў но на бы ла, і 
яго не ад па вед насць ко ле ру 
блуз кі. Я на ват і не ста ра ўся 
змя ніць тэ му...

— Гэй, Аму лія, ці ма гу 
я мець го нар быць сяб рам 
са май пры го жай дзяў чы-
ны, якую я ба чыў у сва ім 
жыц ці?

«На рэш це я ёй гэ та пра па-
на ваў. Чорт! Я гэ та зра біў!»

— А ча му не? Усё, з гэ та-
га мо ман ту мы сяб ры, — яна 
ўзя ла маю ру ку. О бо жа, час-
та та элект рыч на га на пру жан-
ня, што цяк ло ў маё це ла, не 
маг ла быць вы ме ра на на ват 
са мы мі дас ка на лы мі пры ла-
да мі. Яе ру кі бы лі та кія мяк кія, 
што на ват ба воў на ў па раў на-
нні з імі па да ва ла ся гру бай.

— Па ба чым ся заўт ра, і, 
да рэ чы, сяб ры мя не за вуць 
Аму.

Гэ тых слоў бы ло да стат ко-
ва, каб звес ці мя не з ро зу му.

Дзень 6
Цэ лы дзень я быў раз губ-

ле ны: што апра нуць уве ча-
ры? На рэш це вы ра шыў: бла-
кіт ныя джын сы і ка ля ро вую 
май ку.

— Пры вет, Рэ ха ан, як 
спра вы? — Аму лія на мес цы 
дак лад на ў час. На ёй ру жо-
вы кас цюм, яе ва ла сы рас пу-
шча ныя, і гэ та га да ста ко ва, 
каб пры вя заць маё сэр ца да 
«Ка ра ле вы пры га жос ці».

— Вы дат на! А як прай шоў 
твой дзень?

— Не вель мі. За ня ткі з 
рэ пе ты та рам са праў ды мя не 
да ста юць, асаб лі ва ма тэ ма-
ты ка, — ка жа яна, і мы пад-
піс ва ем сяб роў скае па гад нен-
не су праць на ша га агуль на га 
во ра га — ма тэ ма ты кі.

— Да вай трош кі пра гу ля-
ем ся ў ін шым пар ку, — ка жа 
Аму лія.

— Так, ка неч не, — з ёй я 
ма гу пай сці на ват у пек ла.

Мы іш лі, і не ча ка на яе 
паль цы пе ра пля лі ся з ма і мі. 
У гэ ты ж мо мант я ад ско чыў, 
ні бы та ад уда ру то кам.

— Што зда ры ла ся?
— Спра ва ў тым, што ўпер-

шы ню дзяў чы на, асаб лі ва та-
кая пры го жая, як ты, вось так 
тры мае маю ру ку, — ска заў я 
вель мі ня він на.

— Доб ра, — ад ка за ла яна, 
усё яшчэ тры ма ю чы мя не за 
ру ку. Трэ ба бы ло вы клі каць 
па жар ную бры га ду, бо яе 
дзе ян ні за па лі лі агонь зайз-
драс ці ў зад ні цах хлоп цаў, 
што ту са ва лі ся на во кал.

— Аму, я ха чу та бе штось-
ці ска заць, але ба ю ся, што 
ты мо жаш ня пра віль на мя не 
зра зу мець.

— Гэй, са мая важ ная рэч: 
ты — мой ся бар. Гэ та зна чыць, 
што ты ўсім мо жаш са мной па-
дзя ліц ца. А ця пер ска жы мне, 
што зда ры ла ся? — яна ўжо 
тры ма ла мае абедз ве ру кі.

Я рас па вёў ёй усю гіс то-
рыю пра сем дзён, спрэч ку, 
што я вы п'ю з ёй ка вы, і пры-
чы ну, якая ста іць за ўсім гэ-
тым, — Ка ма ну.

— Ве да еш, Рэ ха ан, ты са-
праў ды вель мі ня він ны. Я гэ та 
зра зу ме ла, яшчэ ка лі ўпер шы-
ню ця бе па ба чы ла. Ты вы дат ны 
ча ла век, — яна мя не аб ня ла. 
— Я ве даю, што Ка ма на па-
він на быць са мым шчас лі вым 
ча ла ве кам на све це, бо ў яе 
жыц ці ёсць хло пец, які так яе 
ка хае. Не хва люй ся, я з та бой. 
Да вай заўт ра су стрэ нем ся ў 
The Coffee Poіnt а пя тай уве ча-
ры. Не спаз няй ся, доб ра?

Дзень 7
Я ся джу ў The Coffee Poіnt 

за сто лі кам у пер шым ра дзе. 
Ма нас і Пра шант ся дзяць у 
кан цы за лы, та му яны мо-
гуць на зі раць за ма і мі дзе-
ян ня мі. Ужо 5.10, а Аму лія 
яшчэ не з'я ві ла ся. Сяб ры 
ўсмі ха юц ца. Яны ўжо амаль 
га то вы аб вяс ціць мя не лу зе-
рам. 5.15. Я пра гля даю ме ню 
ўжо чац вёр ты раз і за маў ляю 
ва ды. 5.20. П'ю чац вёр тую 
шклян ку ва ды, за ўва жаю, 

што афі цы янт па да зро на на 
мя не па зі рае.

5.25. Яна яшчэ не прый-
шла. Ду маю, што па крыў дзіў 
яе сва і мі сло ва мі. Я ўстаю са 
свай го мес ца — і не ча ка на мя-
не зза ду аб ха пі лі дзве ру кі.

— Да руй, мі лы, мае за ня-
ткі сён ня кры ху за цяг ну лі ся, 
— Аму лія зноў мя не аб ды мае. 
І гэ та га да ста ко ва, каб ва ро-
жае маў чан не ўзнік ла па між 
Ма на сам і Пра шан там.

— Ды ўсё оk, я ду маў, што, 
маг чы ма, па крыў дзіў ця бе 
тым, што рас па вёў, — ня він-
насць і я — бра ты-бліз ня ты.

Бла кіт ную джын са вую 
спад ні цу, што яна ўжо апра-
на ла, мож на сме ла на зваць 
«мі ні», а ця пер у да да так да 
спад ні цы на ёй чыр во ная май-
ка з вы дат най вы шыў кай. Яе 
но вай стрыж кі і бляс ку для 
вус наў да стат ко ва, каб пры-
вес ці ў рух усе воль ныя част кі 
це ла муж чын, што зна хо дзяц-
ца ў ка вяр ні.

На маё здзіў лен не, па во-
дзі ны афі цы ян та змя ня юц ца 
прос та рэ ва лю цый ным чы-
нам. Хло пец пы та ец ца пра 
за каз, ён амаль пе ра ся кае 
мя жу сціп лас ці і па ва гі. Ця пер 
я са мы па ва жа ны на вед валь-
нік у гіс то рыі The Coffee Poіnt. 
Мы за мо ві лі два ку бач кі ка вы і 
не каль кі сэнд ві чаў з сы рам.

— Ну, твае сяб ры ця пер 
тут?

— Ага! Яны ся дзяць за 
апош нім сто лі кам зле ва, — 
ча сам я на ват шка дую, што 
ў той ве чар я не ўзяў з са бой 
фо та апа рат. Здым каў Ма на-
са і Пра шан та, тва раў гэ тых 
лу зе раў, бы ло б да стат ко ва, 
каб я стаў но вай асо бай у 
све це фа та гра фіі.

Мы з Аму лі яй па ча лі раз-
маў ляць. Ця пер я на ват не 
пры га даю, пра што. Гу тар ка 
прос та пра цяг ва ла ся і пра цяг-
ва ла ся. У 6.30 Аму лія ўста ла 
і, на маё вя лі кае здзіў лен не, 
на хі ліў шы ся да май го ву ха, 
ска за ла: «Уся го доб ра га, да-
ра гі». Яна па ца ла ва ла мя не ў 
ле вую шча ку і па ма ха ла ру кой 
на раз ві тан не: «Па куль».

Гэ та быў мой пер шы па ца-
лу нак, да та го ж ад та кой над-
звы чай пры го жай дзяў чы ны, 
та му мне бы ло па трэб на хві-
лін пяць, каб зноў апры том-
нець. І тое дзя ку ю чы Ма на су 
і Пра шан ту: яны па ды шлі і 
па ча лі мя не трэс ці.

Па мя таю, ма ма мне рас-
па вя да ла, што ка лі я быў 
зу сім ма лень кім, дзяў ча-
ты мя не лю бі лі больш за 
ўсіх. У той час мае шчо кі 
ўвесь час ца ла ва лі і ка за лі: 
«Ён та кі сім па тыч ны». І вось 
ця пер я час та ду маю пра 
тое, ча му мае шчо кі больш 
не вы ка рыс тоў ва юц ца з та-
кой мэ тай, ча му яны стра ці лі 
па пу ляр насць, і ку ды знік ла 
мая пры ваб насць? Па ца лу-
нак Аму ліі вяр нуў усе ра ней-
шыя на строй кі ма ёй сім па-
тыч нас ці.

— Чу вак, я... я... прос та, я 
прос та... — Пра шант быў ня-
здоль ны вы ка заць свае дум-
кі, бо на свае во чы па ба чыў 
не маг чы мае, тое, што ця пер 
ста ла са праўд най пе ра шко-
дай у гу тар цы.

— Як, як ты гэ та зра біў? 
Як гэ та мо жа быць маг чы-
ма, яна ж па ца ла ва ла ця бе? 
— Ма нас, кніж ны чар вяк, які 
пра чы таў сот ні тан ных ра ма-
наў пра ка хан не, ця пер над-
звы чай здзіў ле ны: кніж ная 
лух та ста ла рэ аль нас цю.

— Прай шлі тыя дні, ка лі вы 
ме лі пра ва бра хаць на мя не. 
Гэ та мой дзень, та му прос та 
звяр ні це ўва гу на мае сло вы, 
за пі шы це іх у свае дзён ні кі і 
за пом ні це на ўсё жыц цё.

— Ну? — ад на ча со ва вы-
гук ну лі Ма нас і Пра шант.

— Не ву чы це ву чо на га.
Пе ра клад з анг лій скай 

мо вы Ма ры ны ВЕ СЯ ЛУ ХІ.

У лю тым у «Чыр во най зме не» бы ло 
на дру ка ва на ка рот кае ін тэр в'ю з ма-
ла дым ін дый скім пісь мен ні кам Ан-
ку рам Да хія, а так са ма ўры вак з яго 
дэ бют на га ра ма на «Яшчэ цнат лі вы 
ў 20 ?!!?» у пе ра кла дзе на бе ла рус-
кую мо ву. Зда ва ла ся б, на гэ тым 
вар та бы ло б скон чыць зна ём ства 
на ша га чы та ча з кні гай, бо не ўза-
ба ве ра ман мож на бу дзе па чы таць 
цал кам. Яго пе ра клад рых ту ец ца да 
дру ку ў Вы да вец кім до ме «Звяз да». 

Але апуб лі ка ва ны ўры вак над та ж 
за ці ка віў аў ды то рыю, мы атры ма-
лі шмат вод гу каў ад чы та чоў. Та му 
сён ня пра па ну ем ва шай ува зе яшчэ 
адзін эпі зод з жыц ця ін дый скіх 
стар ша клас ні каў. На гэ ты раз га-
лоў ны ге рой кні гі Рэ ха ан спра ча ец-
ца з сяб ра мі, ці здо лее ён праз сем 
дзён па ца ла ваць Аму лію, са мую 
пры го жую і шы коў ную дзяў чы ну ў 
го ра дзе.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.

АМУ ЛІЯ, СЕМ ДЗЁН 
І ПА ЦА ЛУ НАК

Гла ва з ра ма на Ан ку ра Да хія «Яшчэ цнат лі вы ў 20 ?!!?»


