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ДРУ КУ ЕЦ ЦА Ў «МА ЛА ДО СЦІ»

2000-ы
...Мая ба бу ля Ірэн заў сё ды ве ры ла 

ў на ка на ва насць лё су.
«Ка лі б гэ та не бы ло прад вы зна-

ча на за га дзя, — ка за ла яна, — ці 
атры ма ла б я ў спад чы ну імя, гро-
шы і за мак д'Ар дзі? Я ста ла пер шай 
дзяў чын кай у сям'і за ўвесь час яе 
іс на ван ня, да якой па він на бы ло пе-
рай сці ўсё...»

Ін шая спра ва, што ба бу ля б з ра-
дас цю ад мо ві ла ся ад су мніў на га ў 
наш час го на ру на сіць ты тул, ад яко га 
за ста лі ся амаль спа рах не лыя за два 
ста год дзі па пе ры, ма ён так, які трэ ба 
кож ныя пяць га доў ра ман та ваць дзе-
ля та го, каб па да бац ца ту рыс там, ды 
так зва нае ба гац це, боль шую част ку 
яко га прай граў у кар ты на пя рэ дад ні 
Пер шай су свет най вай ны мой пра-
пра дзед, а ас тат няе ах вя ра ваў на рух 
Су пра ціў лен ня пад час Дру гой яго ны 
сын. Усё тое, на дум ку Ірэн, не каш та-
ва ла ад ной усмеш кі Фе лік са. Фе лікс 
— ба бу лін брат, ста рэй шы за яе на 
два га ды. Ён за гі нуў у аў та ава рыі ў 
50-м, яму бы ло ўся го двац цаць. Ме-
на ві та Фе лік су, зда ва ла ся б, бы ло 
на ка на ва на стаць спад ка ем цам усіх 
на шых ся мей ных гра хоў і пе ра мог. 
Але нех та ў вы шы нях неш та пе ра-
блы таў, і ў вы ні ку па чэс нае імя д'Ар-
дзі вы му ша ны пра цяг ваць я. Не тое 
каб мне над та не па да ба ла ся, але я 
зу сім спа кой на абы шоў ся б без усіх 
гэ тых фа на бэ рыс тас цяў, які мі так ці 
інакш кож на га з нас, прад стаў ні коў 
Сям'і, аб ця жар ва юць род, прод кі, мі-
ну лае.

Ка лі б не ба бу ля, я, му сіць, уво-
гу ле не над та ці ка віў ся б усёй гэ тай 
ге не а ло гі яй. Дзя ка ваць лё су, яна ў 
нас яшчэ не та кая і за блы та ная. А 
што ка заць пра сем'і, якія вя дуць 
ад лік ад па хо даў кры жа коў або якім 
па да ра ваў ты тул у па дзя ку за сваю 
пад трым ку пер шы з Бур бо наў, гэ ты 
вёрт кі пры га жун чык Ген рых Чац вёр-
ты? Не, усё знач на пра сцей.

Мы на ліч ва ем уся го дзвес це га-
доў. Ка лі быць зу сім дак лад ным — 
сто дзе вя нос та два. Ты тул ба ро на 
быў па да ра ва ны Жыль бе ру Ар дзі 
ў 1808 го дзе. Так, не здзіў ляй це ся, 
хва лё ная Фран цуз ская рэ ва лю цыя 
не збі ра ла ся ад мя няць пры ві леі для 
арыс та кра таў, яна прос та ха це ла 
за ха піць іх для прад стаў ні коў но-
вай ула ды. Пры бліз на тое ж, але з 
боль шай кры вёй, ад бы ло ся ў баль-
ша віц кай Ра сіі. Не, гэ тыя дзве кра-
і ны над та па доб ныя, каб у іх меў ся 
сэнс ва я ваць ад на су праць ад ной. 
Шка да, што На па ле он так гэ та га і не 
зра зу меў...

Дык вось, Жыль бер, пер шы ба рон 
Ар дзі, на ра дзіў По ля. Што так са ма 
нель га тлу ма чыць ні як, акра мя як 
прад вы зна чэн нем лё су. Бо Жыль бер 
пас ля па хо ду на Маск ву, як свед чыць 
ся мей нае пад ан не, так на доў га стра-
ціў жа дан не жыць, што пер шы ўла-
даль нік арыс та кра тыч най пры стаў кі 
«д'» мог стац ца апош нім. Дзе і як ён 
су стрэў ся з Ала і зай, ад куль яна бы ла 

ро дам — не вя до ма. Адзі ны факт: 
ва ўзрос це са ра ка пя ці га доў Жыль-
бер на рэш це стаў му жам, а по тым 
і баць кам адзі на га сы на. Поль даў 
жыц цё на ступ на му Жыль бе ру, за 
ім быў Жан — той са мы, які вель мі 
лю біў аза ртныя гуль ні. А да лей ужо 
ўсё прос та. Жан — баць ка Шар ля. А 
Шарль — гэ та ба бу лін та та. Афі цэр, 
пал коў нік, удзель нік Су пра ціў лен ня, 
сяб ра Фе лік са Юсу па ва і Шар ля дэ 
Го ля. Вось чыю бія гра фію вар та бы ло 
б апі саць па-мас тац ку, ка лі б я тое 
ўмеў. Так, ме на ві та дзя ку ю чы Юсу-
па вым дзе ці Шар ля і атры ма лі свае 
ім ёны: Фе лікс, у го нар яго са мо га, і 
Ірэн — па жон цы.

У ба бу лі ёсць сын Ан ту ан, а ў Ан-
ту а на — я, Вік тор. Ух, на ват пе ра лі-

чэн не даў но за бы тых усі мі шкі ле таў 
зай мае доб рых паў га дзі ны.

Але на са мой спра ве я жар тую. 
Та кі вось кры ху цы ніч ны гу мар. Бо, 
коль кі б я ні пры кід ваў ся, што ўсе 
ся мей ныя пад ан ні мя не не ці ка вяць, 
я, так бы мо віць, вы дат на ўяў ляю 
кож на га з ма іх па пя рэд ні каў. Штось-
ці рас па вя да ла ба бу ля, ас тат няе 
да ма лёў ваў у сва іх фан та зі ях праз 
па цьмя не лыя ад ча су парт рэ ты, што 
за ха ва лі ся ў за мку і на ват зай ма юць 
не са мае апош няе мес ца. Га ле рэя да-
во лі та кі вы раз ных у сва ім грэб лі ва-
арыс та кра тыч ным сна біз ме тва раў 
су пра ва джае на вед валь ні каў «ад на го 
з кут коў Фран цыі, што за ха ва лі пры-
га жосць бы лых ста год дзяў» (цы та та 
з ту рыс тыч ных бук ле таў, якую мож на 
ад нес ці да кож най доб рай ся дзі бы), 
ка лі яны па ды ма юц ца з пер ша га па-
вер ха на дру гі.

І ме на ві та з той пры чы ны, што ўсе 
яны — мае род ныя, да ра гія і не абы-
яка выя мне, а яшчэ больш жа да ю чы 
ўла шчыць ба бу лю, якая над та сяр дуе 
на мя не, што не зра біў гэ та га ра ней, 
я і вы пра віў ся ў гэ тае па да рож жа. 
Па да рож жа ў мі ну лае.

Ча му мне ні ко лі не пры хо дзі ла ў 
га ла ву на пра сіц ца ў гос ці да На та-
лі?

Мы шмат што па спе лі аб мер ка-
ваць за сем га доў на шай пе ра піс кі ў 
ліс тах. Я ве даю пер ша га хлоп чы ка, 
з якім яна ца ла ва ла ся (і ча сам мне 
ўсё ж та кі кры ху шка да, што ім ака-
заў ся не я), яна ве дае, ча му я так і 
не ажа ніў ся з Ма ры я най, хоць мае 
баць кі бы лі не су праць, ня гле дзя чы 
на мой да стат ко ва ма ла ды ўзрост 
(я су стра каў ся з ёю з дзе вят нац ца ці 
да двац ца ці двух га доў). Я імк нуў ся 
пад тры маць На та лі, ка лі ўсё ж та-

кі за мест Ін сты ту та за меж ных моў, 
ку ды яна маг ла тра піць без эк за ме-
наў — з яе ве дан нем фран цуз скай! 
— дзяў чы на вы бра ла фа куль тэт між-
на род ных ад но сін. І ка лі ў пер шы год 
ёй не ха пі ла двух ба лаў, то не ад-
мо ві ла ся ад свай го жа дан ня. Ця пер, 
хоць і са спаз нен нем, яна ўсё ж та кі 
ву чыц ца там, дзе ха це ла. (Па ва жаю 
па-ра зум на му ўпар тых жан чын). На-
ват тое, што На та лі рас кры ты ка ва ла 
маё жа дан не кі нуць ка ледж і пай сці 
вы ву чаць жыц цё на прак ты цы — на-
вош та жур на ліс ту аду ка цыя, хі ба ж 

хто ве дае? — не за мі нае на ша му 
доб ра му сяб роў ству.

Але ча мусь ці я ні ко лі пад ра бяз на 
не рас каз ваў ёй пра сваю сям'ю. Не, 
На та лі, без умоў на, ве дае, што баць ка 
мой — спад ка ем ца пры го жа га фран-
цуз ска га проз ві шча з эфект най лі тар-
кай «д'». Ад нак гэ та ні чо га не зна чы ла 
для нас ні ў той ты дзень, ка лі мы ра зам 
гу ля лі па Па ры жы, ні паз ней, ка лі тэ ле-
фа на ва лі ад но ад на му, він шу ю чы са 
свя та мі, і пі са лі ліс ты, дзе раз ва жа лі 
шмат пра што, у тым лі ку і пра гро шы 
як вы мя раль нік шчас ця. (Ні я, які мае іх 
да стат ко ва, ні яна, больш аб ме жа ва ная 
ў сва іх жа дан нях, не на столь кі дур ныя, 
каб не ра зу мець дзвюх су праць лег лых 
рэ чаў: гро шы не ро бяць ча ла ве ка шчас-
лі вым, ад нак шчас це ня доў га здоль нае 
пра тры мац ца пры іх ад сут нас ці).

Мо жа, я са ро меў ся рас па вес ці ёй 
пра тое, што ка лісь ці ў гэ тай бед най, 
не зра зу ме лай, не зу сім са ма стой най 
кра і не мой сла ву ты і за гад ка вы ро-
дзіч па цяр пеў па ра зу ра зам са сва ім 
уда лым, ге ні яль ным, муд рым Ім пе-
ра та рам.

Але ця пер, акра мя та го, што ха чу 
зноў па ба чыць На та лі, уз нік ла не па-
мер нае жа дан не па зна ё міц ца з яе 
ра дзі май і, маг чы ма, па лю біць яе гэ-
так жа, як ка лісь ці гэ та зда ры ла ся з 
На та лі ад нос на ма ёй Баць каў шчы-
ны. Акра мя звы чай най ці ка вас ці да 
но вых мяс цін і лю дзей, мною ру хае 
жа дан не зра зу мець, што та кое бы-
ло і ёсць у сла вян, што яны здо ле лі 
пе ра маг чы ўсіх, па чы на ю чы ад ман-
го ла-та тар і скон чыў шы Гіт ле рам. 
Кар ціць па бы ваць там, дзе ка лісь ці 
вы ра та ваў ся ад смер ці, але не па збег 
со ра му па ра зы мой про дак Жыль бер 
д'Ар дзі, 27-га до вы ка пі тан сла ву тай 
на па ле о наў скай ар міі.

Я еду ў Бе ла русь. Я еду на Бя рэ-
зі ну. Я еду да На та лі.

— Ах, Вік тор, ты, як заў сё ды, га-
лант ны ка ва лер! А я не ма гу так ад-
ра зу зра біць вы сно вы на конт ця бе. 
Што ты ха цеў бы па чуць: які ўжо да-
рос лы і муж ны? Ці тое, што ў ма ёй 
па мя ці та бе ўсё роў на сям нац цаць?

На та лі ўсміх ну ла ся. Су стрэ ча ад-
бы ла ся.

1830-ы
Ча му жыц цё зноў па ста ві ла яго 

пе рад вы ба рам? Ня ўжо яму не ха-
пае ду шэў ных па кут за тое, што ад-
бы ло ся амаль двац цаць га доў та му? 
Ён ве рыў, што са з'яў лен нем Ала і зы 
яго на рэш це ад пус ціць ту га па стра-
ча ным не ка лі ма ла дым шчас ці. Са-
праў ды, з гэ тай дзяў чын кай Жыль бер 
па чаў зноў ад чу ваць пры га жосць і 
ра дасць кож на га но ва га дня. Ад нак 
яна зу сім, зу сім не па доб ная да Іза-
бэ лы...

Іза бэ ла — ён так за быў ся, што вы-
ма віў імя ўго лас, і быц цам ці хень кае 
рэ ха раз не сла ся па зам ка вым па коі. 
Рэ ха, та кое ж са рам лі вае, тра пят кое, 

якою не ка лі бы ла яна са ма. Яго пер-
шая лю бая жон ка.

Яна бы ла по бач з ім, коль кі сам 
Жыль бер па мя таў ся бе. Су сед ская 
дзяў чын ка з агром ніс ты мі ва чы ма, 
па доб ны мі да ві ша нек, з даў жэз-
ны мі ко са мі, аку рат на пад ня ты мі ў 
па да бен ства ма лень кай ка ро ны, і 
во да рам ва ні лі, які ні бы та ахут ваў 
яе. Баць ка Іза бэ лы быў за мож ным 
пе ка рам, яго кра му ве да ла па ло ва 
го ра да, і ўсе дзе ці ў сям'і По ля Ва дэ на 
з ма лен ства да па ма га лі на кух ні.

Так, яны жы лі на ад ной ву лі цы: 
Іза бэ ла, дач ка пе ка ра, і Жыль бер, 
сын зброй ні ка. Па сут нас ці, іх лёс быў 
прад вы зна ча ны. Яны па він ны бы лі 
па жа ніц ца, з рэ ва лю цы яй або без яе. 
Праў да, ка лі б не рэ ва лю цыя, на ўрад 
ці стаў бы ён спа чат ку сал да там, а 
по тым, дзя ку ю чы На па ле о ну ды яго 
пе ра мо гам, і афі цэ рам, а за тым два-
ра ні нам з га нар лі вай пры стаў кай да 
проз ві шча. Доў гія га ды ён не мог 
звык нуц ца з тым, што гэ та са праў ды 
ад бы ло ся з ім, хлоп чы кам з прос тай 
сям'і, дзе спрад ве ку пе ра да ва ла ся 
ад баць кі да сы на май стэр ства ра-
біць пры го жую і моц ную зброю, але 
не ка рыс тац ца ёю без сур' ёз най на 
тое па трэ бы.

Рэ ва лю цыя раз бу ры ла і зві ху ры-
ла ўсё. Жыль бер апы нуў ся ў ар міі. 
Праз не каль кі га доў стаў ка пі та нам. 
У адзін з ка рот кіх і ня час тых ад па-
чын каў, ка лі ён вы рваў ся да баць коў, 
яны з Іза бэ лай па жа ні лі ся. І амаль 
пе рад тым кля тым 12-м го дам вы-
шэй шая ўла да па да ры ла яму гэ ты 
са мы за мак, дзе ён за мёр ця пер у 
не цярп лі ва-па кор лі вым ча кан ні, ні бы 
звер, яко му но вая бой ка раз вя рэ дзі-
ла ста рыя ра ны.

Яна ні ко лі не ба чы ла гэ тых па ко-
яў. Іза бэ ла ўво гу ле не ха це ла ні яго 
ты ту ла, ні ба гац ця, якое абя цаў вя лі кі 
ім пе ра тар кож на му са сва іх афі цэ раў 
пас ля за ва ё вы да лё кай і дзі кай, але 
та кой ба га тай на ля сы, лю дзей ды 
зем лі Ра сіі. Усё, ча го яна ха це ла, — 
гэ та быць ра зам з ім. І та му да бі ла ся 
да зво лу на тое, каб ад пра віц ца ў па-
ход на Маск ву ра зам з му жам.

Іх бы ло не так ужо і ма ла, жан чын 
на па ле о наў скай ар міі. Мар кі тант кі, 
ку хар кі, дзеў кі, па да бра ныя кімсь ці з 
сал дат ні па да ро зе праз Гер ма нію і 
Поль шчу, якія так са ма жа да лі ўха піць 
свой ка ва ла чак шчас ця, якім бы пры-
від на-ня доў гім яно ні ака за ла ся... Але 
бы лі і та кія, як Іза бэ ла, — жон кі. Са 
сва і мі па ка ёў ка мі, з куф ра мі су ке нак, 
якія яны збі ра лі ся на дзя ваць на ся бе на 
ба лях у бы лых па ла цах рус кіх кня зёў.

Каб толь кі яны маг лі прад ба чыць, як 
су стрэ не іх гэ тая на паў га лод ная кра і на, 
дзе ра бы га то выя за ста вац ца ра ба мі 
сва іх гас па да роў, па ліць свае ха ты і 
мерз нуць у ля сах, толь кі б не ві таць 
не пе ра мож ную фран цуз скую ар мію!

Ка лі б ён толь кі ве даў, што Іза бэ-
ла ад праў ля ла ся з ім, ужо ча ка ю чы 
дзі ця. Ён бы па сва рыў ся з ёю, але 
ні ко лі не да зво ліў бы трэс ці ся па гэ-
тых бяс кон цых вы бо і нах — у іх жа, 
рус кіх, на ват да рог нар маль ных не 
ме ла ся!

Ка лі б яны маг лі за зір нуць у бу ду-
чы ню, якая ста ла та кім да лё кім мі ну-
лым, сха ва ным толь кі на дон цы яго 
ду шы, што амаль ні хто сён ня ўжо і не 
па мя тае яго Іза бэ лу... Баць кі па мер лі, 
сяб ры за гі ну лі. Усё, што яму за ста ло-
ся, толь кі ўспа мі ны.

Але не! У яго ёсць Ала і за. Па куль 
што яна яшчэ ёсць. І ка лі трэ ба бу дзе 
вы бі раць па між яе жыц цём і жыц цём 
дзі ця ці...

Та ды, у ней кай за бы тай Бо гам вёс-
цы на бе ра зе той пра кля тай рэч кі, пас-
ля якой яны вяр та лі ся да моў, ні бы па-
бі тыя са ба кі, ха лод най ліс та па даў скай 
ноч чу, ка лі Іза бэ ла па ча ла ра ней на два 
ме ся цы ра джаць, яго не пы та лі ся, ка го 
вы ра тоў ваць. Яго ўво гу ле не пы та лі ся 
ні пра што. Адзі нае, што яму на па мяць 
па кі нуў лі тас ці вы Гас подзь — яе апош-
нія сло вы. Жыль бер так і не да ве даў ся, 
ці ў лі ха ман цы яна іх ска за ла, бо ў той 
ся лян скай ха це бы ло ду жа на па ле на, 
так, што ў яго са мо га за кру жы ла ся га-
ла ва... Яна пра шап та ла: «Па мя та еш... 
мы ха це лі, каб у нас бы лі хлоп чык і 
дзяў чын ка... ад ра зу... ра зам... як мы з 
та бой... заў сё ды ра зам...»

І больш яна не пра мо ві ла яму ані-
чо га.

Яны бы лі, му сіць, доб рыя лю дзі, 
тыя муж з жон кай. Ад да лі ёй леп шы ў 
ха це па кой. Тая ка бе та, у якой ме ла ся 
сва іх пя цё ра дзя цей, усё спра ба ва ла 
да па маг чы Іза бэ ле, неш та шэп чу чы 
на сва ёй мо ве, і гла дзі ла, гла дзі ла яе 
паль чы кі сва і мі стам лё ны мі ад пра цы, 
шур па ты мі да ло ня мі. Так урэ за лі ся 
ча мусь ці ў яго свя до масць то нень кія, 
схуд не лыя жон чы ны за пяс ці, на кры-
тыя гэ ты мі счар не лы мі ру ка мі.

Яны ад шу ка лі ней кія зёл кі, па ілі 
яе ад ва рам, каб спы ніць кры ва цёк. 
І на ват знай шлі ў гэ тай збяд не лай 
вёс цы ма ла ко ад цу дам па кі ну тай 
ка ро вы. Ма ла ко для не маў ля ці... але 
дзяў чын ка бы ла та кая змор шча ная, 
та кая ма лень кая і сі нюш ная, што на-
ват яму, які ні ко лі ў жыц ці не ба чыў 
но ва на ро джа ных, ста ла зра зу ме ла 
— не вы жы ве...

Пра чну ла ся со ней ка. За акном стаў 
пра гля дац ца сві та нак. У па коі ўсё яшчэ 
та кая ўтуль ная ці шы ня. Цу доў ны ма-
лень кі су свет. У ім зда ра ец ца ўсё толь-
кі са мае леп шае. На ват ка лі ты ўжо і не 
спа дзя еш ся. І та ды шчас це на кры вае 
хва ляй і па глы нае цал кам...

— Доб ры дзень! — ска за ла Лі за са ма са бе. 
Усміх ну ла ся ў люс тэр ка і, пад скок ва ю чы, пай-
шла мыц ца. Све жае па вет ра, якое за паў ня ла 
ква тэ ру з пры ад чы не на га акна, да да ва ла лёг-
кас ці. Не ха па ла толь кі па вет ра на га ша ры ка, 
ле дзян ца і дзвюх аку рат на за пле це ных ко сак 
для поў на га ма люн ка ра дас ці, пя шчо ты і не па-
срэд нас ці. Як у дзя цін стве...

Не змя ня ю чы сва ёй звыч цы ха дзіць пеш шу, 
Лі за вый шла з до му. Ву лі цы па сту по ва ажы ва лі. 
Чым блі жэй да пра цы, тым больш бы ло лю дзей. 
А вось і пры пы нак «Пра спект Не за леж нас ці». З 
аў то бу са вы хо дзяць лю дзі. Мі тус ня, нер во выя 
вок лі чы — усё, го рад пра чнуў ся.

У офі се Лі зу су стрэў ахоў нік з... па вет ра ным 
ша рам. Ма ла ска заць, су стрэў — ён па він ша-

ваў яе з днём на ра джэн ня і па жа даў вы дат на 
пра вес ці дзень.

— Гэ та ж трэ ба! Я і за бы ла ся, што ў мя не 
сён ня свя та! Вя лі кі дзя куй, Мі ка лай Мі ка ла е віч!

Лес ві ца. Пя ты па верх. Ка лі дор. Па да зро ная 
ці шы ня. У сва ім ка бі не це яе ча ка лі ка ле гі, якія 
акру жы лі ўва гай: він ша ван ні, па да рун кі... Яшчэ 
адзін дзень на ра джэн ня. Гэ та пад ста ва па ду-
маць аб тым, што ад бы ло ся за апош ні час, уз ва-
жыць усё і... Но вае па ве дам лен не па ма біль ным: 
«З днём на ра джэн ня, да чуш ка! Ра бі тое, што 
ін шыя не хо чуць ра біць, бо праз дзень ты бу дзеш 
ра біць тое, што ін шыя не мо гуць!».

Праз хві лі ну на эк ра не вы свеч ва ец ца «вы-
клі кае Адзі ны». Він ша ван не не пры му сі ла ся бе 
ча каць. Усмеш ка не сы хо дзі ла з яе тва ру да 
та го ча су, па куль не пра гу ча ла фра за «Хут чэй 
за ўсё, мы не ўба чым ся». Лі за больш не чу ла 
ні чо га: ні тлу ма чэн няў, ні апраў дан няў — усё 
пра ля та ла мі ма яе...

Час тыя ка ман дзі роў кі Кан стан ці на на ву чы лі 
ка хаць на ад лег лас ці і з не цярп лі вас цю ча каць 
су стрэч. Ён абя цаў, што ў яе дзень на ра джэн ня 
аба вяз ко ва бу дзе по бач. Гэ та быў бы леп шы 

па да ру нак... Крыў да. Рас ча ра ван не. Не ра зу мен-
не... За сты ла ка ля акна. Рап там ста ла шэ ра і 
па хмур на. Але які ўра га н бу ша ваў унут ры Лі зы! 
Ад цяг нуц ца ад сум ных ду мак і су па ко іц ца да па-
маг ла лю бі мая пра ца.

...Уве ча ры, раз ві таў шы ся з ка ле га мі, Лі за 
спус ці ла ся ў фае. З га ла вы не вы хо дзіў Кос ця. 
«Як ён мог так па сту піць? Са пса ваць дзень. Не-
на ві джу! Ця бе, Кос ця, і тваю пра цу!» Пад ня ла 
во чы. За мер ла на ім гнен не і па ско ры ла крок. 
Цюль па ны! Яр ка-жоў тыя і чыр во ныя, як яе па-
вет ра ны шар. Та ко га сюр пры зу яна ні як не ча-
ка ла! І Кос ці на ўсмеш ка скрозь бу кет... Так мі ла 
і кра наль на... Якое за да валь нен не ба чыць, што 
ча ла век з та кой жа ра дас цю, як і ты сам, ля ціць 
у аб дым кі. Су стрэ лі ся ру кі. Ад чу ван не во да ру яго 
пар фу мы і лю бі мых цюль па наў, цеп лы ні і пя шчо-
ты. Бляск ва чэй. Яго здоль ны вы клі каць толь кі 
лю бі мы ча ла век. Са мкну лі ся вус ны...

...Ра ні цай Лі зу раз бу дзіў па вет ра ны ша рык, які 
лоп нуў. Ча му ён так не ча ка на стрэ ліў, за ста ло ся 
за гад кай. Мо жа, каб на га даць, што ўсё са мае 
леп шае па він на зда рац ца гэ так жа не ча ка на?..

Ка ця ры на ЛЯ СУН.

Ім гнен ніІм гнен ні

МАМ ЗЭ ЛЯ
Уры вак з апа вя дан няНа тал ля ТУ МІ ЛО ВІЧ

Про зу На тал лі Ту мі ло віч мож на на зваць шля хет най — гэ та ка лі 
раз гля даць стыль і воб ра зы, а так са ма, у леп шым сэн се, па-

тры я тыч най — ка лі га ва рыць пра тэ ма ты ку. Тут чы та чу прад-
стаў ле ны ўрыў кі ад на го з тых апа вя дан няў На тал лі, што дру-

ку юц ца ў «Ма ла до сці». Уся го толь кі па чат кі — два па чат кі гіс-
то рый, пе ра кры жа ва ных у пра сто ры і ча се. Не ад моў це са бе ў 
пры ем ных хві лі нах. І па мя тай це: каб чы таць ці ка вае ў поў ным 

фар ма це і што ме сяц, трэ ба пад пі сац ца на «Ма ла досць».

КА ЛІ ШЧАС ЦЕ НА КРЫ ВАЕ ХВА ЛЯЙ...КА ЛІ ШЧАС ЦЕ НА КРЫ ВАЕ ХВА ЛЯЙ...
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