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ДРУ КУ ЕЦ ЦА Ў «МА ЛА ДО СЦІ»
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Ра ні ца бы ла яс ная і быц-
цам абя ца ла неш та пры-
ем нае. Я ста я ла, на кі нуў-
шы на пле чы лёг кі ша лік. 
Ха це ла хут чэй ужо да-
брац ца да мес ца ад па чын-
ку і зліц ца ра зам з пры-
ро дай. Так даў но ма ры ла, 
што на рэш це за ста ну ся 
ад на. Уся гэ тая мі тус ня 
на вя ва ла на мя не сум ныя 
дум кі і стам ля ла. Вось і 
аў то бус — свое ча со ва. 
Улад коў ва ю ся: мяк кае 
крэс ла, лю бі мая му зы ка ў 
плэ е ры…

— Вы да Мір на га? — спы-
таў спа кой ны пры ем ны го лас. 
Я пад ня ла во чы: да мя не пад са-
джва ла ся па жы лая жан чы на.

— Так, — ад ка за ла я. — А 
вы? — і тут жа па ду ма ла: сум-
ная кам па нія…

— І я ў Мір ны. Доб рае мес ца, 
для ду шы, — усміх ну ла ся жан-
чы на, і я зла ві ла яе по зірк.

Ні ко лі ра ней мне не да во-
дзі ла ся ба чыць та ко га по зір ку: 
бы ло ў ім неш та не звы чай нае, 
ня ўлоў на пры ваб нае і та кое 
цёп лае і ду шэў нае, што мне за-
ха це ла ся па гу та рыць з гэ тым 
ча ла ве кам.

Да ро га ме ла ся быць доў гай, 
і мы раз маў ля лі. Час пра ля цеў 
не за ўваж на. Ад спа да рож ні цы 
зы хо дзіў спа кой, мне бы ло пры-
ем на і ўтуль на по бач з ёй, я слу-
ха ла гэ ты ме ла дыч ны го лас, за-
зі ра ю чы ў яе дзі вос ныя во чы…

Я да ве да ла ся, што жан чы на 
слу жыць у хра ме Мір на га. Мо 
та му ў яе та кі не звы чай ны по-
зірк?

— Ве ра заў сё ды бу дзе з та-
бой, — ска за ла мне на раз ві-
тан не спа да рож ні ца.

І хто ска жа, што гэ тая су-
стрэ ча бы ла вы пад ко вас цю? 
Чыс та га ду шой су стрэць — гэ-
та вя лі кая рэд касць у наш час, 
а мне па шчас ці ла. Для мя не 
гэ тая су стрэ ча ста ла па чат-
кам важ на га шля ху — шля ху 
да ве ры.

…Дзіў ныя іс то ты — лю дзі… 
Ка лі нам доб ра, мы не за ўва жа-
ем тых, ка му кеп ска, у ка го го ра, 
але крыў дзім ся, ка лі ў нас бя да, 
а хтось ці абы яка вы. На жаль, 
мы не цэ нім та го, што маем, 
а стра ціў шы — па ку ту ем.

Смерць бра та пе ра вяр ну ла 
і маё жыц цё. Усё змя ні ла ся… 
Змя ні ла ся я, мае по гля ды. Я 
ўжо даў но пе ра ста ла шмат га-
ва рыць, імк ну ся больш ра біць.

На ступ ным кро кам на шля ху 
да ве ры ў Бо га бы ло хры шчэн не 
ў царк ве. Дак лад ней, два хры-
шчэн ні: маё ўлас нае і ка лі я ста-

ла хрос най ма ці ма ёй пля мен ні-
цы. Гэ та ад ны з са мых важ ных 
у ма ім жыц ці па дзей.

У кож на га ча ла ве ка па він на 
быць ве ра. Па-ін ша му не мо жа 
быць — без ве ры ня ма сэн су. 
Ве ра ў Бо га пры хо дзіць не да 
ўсіх, дак лад ней, да яе трэ ба 
са мо му прый сці. Ве ра ў Бо га 
да па ма гае па ве рыць у ся бе, 
ад чуць ся бе больш устой лі вым 
і моц ным. Жыць з ве рай — зна-
чыць жыць з Бо гам.

Я ха джу ў храм… Ні ко лі ра-
ней не ад чу ва ла та кой унут ра-
най па трэ бы ў ве ры. А ця пер яна 
заў сё ды са мной, я па-ін ша му 
гля джу на свет, я ста ла больш 
спа кой най і па мяр коў най, я імк-
ну ся да па ма гаць лю дзям. І ка лі 
ў мя не бу дзе скла да ны дзень 
або трэ ба пры няць важ нае ра-
шэн не, мне сніц ца анёл…

Ка ця ры на ЛЯ СУН.

— «Ан нуш ка разлила мас ло… 
Ан нуш ка разлила мас ло… Ан-
нуш ка разлила мас ло…» — мае 
кро кі са мі са бой кла лі ся на рытм 
бул га каў скай фра зы. — Ап… Гэ та 
апош ні? Хут чэй за ўсё. Са мы-са мы 
апош ні? Але мне ня ма яшчэ і трыц-
ца ці… Ча му ме на ві та я?..

За тое на рэш це знік нуць гэ тыя 
па кут ныя сны (і ў кры тыч най сі-
ту а цыі не ба ра ка-ро зум спра ба ваў 
на ма цаць па зі тыў). Ін тэр нэт-ла ян-
ка бы ло га сяб ра больш не па крыў-
дзіць, ня хай са бе гаў кае…

Апош ні дзень… Апош ні свет ла-
вы? Ці ўсё ж да дуць да цяг нуць да 
поў на чы? Коль кі ця пер? Ого! Ужо 
во сем, зна чыць, у лю бым вы пад-
ку за ста ло ся ня шмат… Ну і што 
да лей? Ку ды мне ця пер? Ка му 
пры нес ці свой страх? А мо жа, па-
спра ба ваць сха вац ца? Пад бег чы 
да чы гу нач най ка сы, ку піць бі лет і 
за та іц ца ў ва го не ўсё роў на яко га 
цяг ні ка. Абы як ма га да лей… Дур-
ніч ка! Ка лі лё су за хо чац ца, лю бая 
да ро га пры вя дзе ця бе ў за га дзя 
вы зна ча нае ім мес ца…

…Цём на-зя лё ная «япо нач ка» 
рэз ка пры тар ма зі ла пе рад са мым 
ма ім но сам. Ого! А я, аказ ва ец ца, 
стаю на пе ша ход най «зеб ры»… І 
як даў но? Да вай, тэ пай, не цярп лі-
ва за ма хаў ру кой дыс цып лі на ва ны 
ва дзі цель. І я па слух мя на, амаль 
на аў та пі ло це, па тэ па ла. «Ан нуш ка 
разлила мас ло… Ан нуш ка разлила 
мас ло…» — сам са бой вяр нуў ся 
рытм кро каў…

Спа ло хац ца я не па спе ла. На-
огул не зра зу ме ла, што ад бы-
ло ся — над сад ны роў ма то ра, 
не зра зу ме лы бліс ку чы рух і ўдар 
ту гой хва лі па вет ра… Усё ад бы-
ло ся ім гнен на, вось толь кі па да ла 
я ча мусь ці доў га-доў га. Прай шла 
цэ лая веч насць, па куль маё це ла 
на рэш це грым ну ла ся на ас фальт і 
стом ле ная свя до масць пра ва лі ла-
ся ў вы ра та валь ную цем ру…

— Дзяў чы ну збі лі… Бай кер… 
Пай шоў на аб гон на пе ша ход ным 
пе ра хо дзе… Сво ла чы! На ву лі цу 
з-за іх не вый дзеш… Як яна, бед-
ная?.. Мі лі цыю вы клі ка лі?

Вяр тац ца ў рэ аль насць не ха-
це ла ся: якое ўсё ж та кі шчас це — 
мець маг чы масць не ду маць… Але 
хтось ці на стой лі ва, хоць і не моц-
на, ля паў мя не па шчо ках. Так што 
вяр нуц ца да вя ло ся.

…Час та кол люд скіх ног ад га-
ра дзіў перс пек ты ву. Мая га ла ва 
ля жа ла на чы іхсь ці ка ле нях.

— Жы вая? — не зна ё мыя во чы 
ко ле ру доб ра за па ра най ка вы па-
гля да лі на мя не з тры во гай.

— Жы вая… Не тур буй це ся… 
Пус ці це… Да зволь це, я пай ду…

— Якое «пай ду»! — абу рыў-
ся мой ра та валь нік. — Ды вы так 
грым ну лі ся, што на ас фаль це, пэў-
на, ува гну тасць за ста ла ся… У вас 
па ло ва кас цей пе ра ла ма на — не 
інакш. Прос та ў шо ку боль не ад чу-
ва ец ца… За раз пры е дзе «хут кая». 
І мі лі цыя. Ну і дзя нёк у вас сён ня!

Дзя нёк? Гос па дзі! Ус па мі ны 
вяр ну лі ся і стоп-кад ра мі за міг це лі 
ў свя до мас ці: фі я ле та вы твар эк-
стра сэн са, раз ду ша ныя па рэч кі…

— Не трэ ба «хут кай», — уз ма лі-
ла ся я. — І мі лі цыі не трэ ба. Пра шу 
вас. Я не ма гу… Не маю ча су… 
Мне зу сім ма ла за ста ло ся… Ад-
пус ці це…

На ўрад ці на вы ра та валь ні ка 
па дзей ні ча ла гэ тая ня склад ная 
прось ба. Ве ра год на, у ма іх ва чах 
ён за ўва жыў штось ці та кое, што 
пры му сі ла яго змя ніць ра шэн не.

— Ся дай це ў ма шы ну, пад кі ну 
вас да до му, — хло пец ад чы ніў пе-
ра да мной дзвер ку сва ёй ін ша мар-
кі. — Ся дай це-ся дай це. Смя лей…

На тоўп ві да воч цаў па чаў рас-
ча ра ва на рас ця кац ца ад ра зу ва 
ўсіх кі рун ках. Гу кі ДА Іш най сі рэ ны 
на блі жа лі ся.

— Хут чэй, пра шу вас, — я амаль 
што пла ка ла.

— Не пы тан не!
Мой ра та валь нік на ціс нуў на 

«газ», і яго аў та ма біль па слух мя-

на ўліў ся ў бліс ку чую стуж ку са бе 
па доб ных.

— Ку ды за га да е це? — на ўмыс-
на жар таў лі вым то нам спы таў ся 
ён.

— Не ве даю… Праў да… Вы не 
па ду май це, я ў нор ме… Прос та та-
кая сі ту а цыя… Я не ха чу да моў… 
Мне страш на за стац ца ад ной… — 
я больш і не спра ба ва ла стрым-
лі ваць слё зы. — Вы са дзі це мя не 
вось тут, на пра спек це… Я пай ду… 
Пра бач це… Я са ма…

— Гэ-э-эй! А ну су па ко іц ца! — 
гас па дар ма шы ны на ха ду на хі ліў-
ся і вы цяг нуў з бар дач ка па ке цік 
сур вэ так. — Пра па ную вам на-
ве даць ад ну ка вяр ню. Утуль ную. 
Маю лю бі мую. У гэ ты час у ёй не 
бы вае шмат люд на.

…У пры бі раль ні я па спра ба ва-
ла «па чыс ціць пёр кі». Ку ды там! 
Чыр во ныя ад слёз во чы, рас пух лы 
нос, шы ро кая — на ўсю шча ку — 

дра пі на… Так, джын сы мож на па-
спра ба ваць за мыць… Ха ле ра, не 
ад мы ва юц ца! А што ра біць з па-
рва най май кай? Стоп, у су мач цы 
па ві нен быць ша лік…

— Ну вось! — уз ра да ваў ся мой 
ра та валь нік. — Зу сім ін шы вы-
гляд… Ся дай це, я ўжо зра біў за-
каз…

Праз па ру хві лін на ста ле з'я віў-
ся ке ліх чыр во на га ві на. Яшчэ праз 
ім гнен не да яго да лу чы лі ся два ку-
бач кі ка вы і та лер ка з пі рож ны мі.

— Вам трэ ба кры ху вы піць, — 
ад ка заў на маё ня мое пы тан не 
ві за ві. — Шчы ра ка жу чы, не пе ра-
шко дзі ла б і мне — усё ж ад бы-
ва ла ся на ма іх ва чах… Але я за 
ру лём… Да вай це, не са ро мей це ся. 
Да рэ чы, як ва ша імя? Па ра ле лім-
ся з ва мі ледзь не га дзі ну, а ўсё 
ін ког ні та…

— Майя. А ва ша?
— Дзя ніс. Ну што, са мы час ад-

зна чыць зна ём ства?.. — Ён чок нуў 
куб кам ка вы ў мой ке ліх з ві ном.

Ві но бы ло не ча ка на доб рым, ак-
са міт ным.

— Амб ро зія! — ад аса ло ды я за-
ка ці ла во чы.

— Ну, да вай це, — у ва чах ко ле-
ру ка вы на ра дзі ла ся пы тан не. — 
Што зда ры ла ся? Ад куль рас це гэ-
та ва шае «зу сім ма ла за ста ло ся»? 
Рас каз вай це-рас каз вай це. І май це 

на ўва зе, я — ча раў нік, які ўмее 
ра за гнаць лю быя хма ры. На ват са-
мыя аб лож ныя і свін цо выя. Ну…

І пра што я маг ла яму рас ка-
заць? Пра іды ёц кую ва раж бу ней-
кай Ся мё наў ны? Ці пра ўлас ны 
іды я тызм, з якім я «ку пі ла ся» на 
гэ ты ста ран на ра зы гра ны спек-
такль?

— Глуп ства, па не даб ра дзею, — 
па спра ба ва ла ад жар та вац ца.

— Па пя рэдж ваю: ад маў чац ца 
не атры ма ец ца, — скор чыў на-
ўмыс на гроз ны твар Дзя ніс.

За акном, ля яко га ста яў наш 
сто лік, пай шоў дождж. Гус ты і спа-
кой ны. Грыб ны. А ў ка вяр ні не на-
зой лі ва за гу ча ла му зы ка: І was 
here… І lіved, І loved. І was here… 
Зда ец ца, Бе ён сэ…

Ві но са грэ ла і раз ня во лі ла. 
І, ка лі спя вач ка зноў па ча ла паў-
та раць пры пеў, не ча ка на для са-
мой ся бе я за га ва ры ла. Спа чат ку 

са ро ме ю чы ся, ста ра ючы ся пад бі-
раць най больш ад па вед ныя сло-
вы. Пра тра гіч ную смерць баць-
коў, пра ўлас ную адзі но ту. Пра 
ку ле не пра бі валь ную сця ну, якой 
ад га ра дзі ла ся ад мя не жыц цё 
(ці я ад яго?). Пра ня ўмен не не 
па ку та ваць ад бяс кон цых ду мак 
і пра сто му жыць. Пра сон, які 
вяр та ец ца зноў і зноў. Пра бы-
ло га доб ра га сяб ра, што ані як не 
спы ніц ца вы лі ваць на мя не бруд 
толь кі та му, што ад ной чы на шы 
да ро гі ра зы шлі ся. Пра свае стра-
хі. Пра Ся мё наў ну і яе дзі кую ва-
раж бу…

На віт ры не кра мы на су праць 
да га раў дзень. Ка вяр ня па сту по ва 
за поў ні ла ся людзь мі, і му зы ка ў яе 
ды на мі ках па гуч не ла. А я ўсё га ва-
ры ла. Гля дзе ла ва ўваж лі выя во чы 
ко ле ру ка вы і га ва ры ла, не ду ма-
ю чы, пра што. Сло вы сы па лі ся з 
мя не са мі, ні бы ў ней кай унут ра най 
пра сто ры, дзе яны, ня вы ка за ныя, 
збі ра лі ся, ад пе ра поў не нас ці пра-
рва ла ся дзір ка…

***
…Дзя ніс пад вёз мя не да до-

ма. І на ват пра во дзіў да ўва ход-
ных дзвя рэй. На раз ві тан не ўзяў 
за ру ку, і мы доў га ста я лі моўч кі. 
На рэш це ён лёг кім па ца лун кам да-
кра нуў ся да ма іх паль цаў:

— Ты не ад на. Ця пер не ад на… 
Ра зу ме еш, Майя, які мі б адзі но кі мі 
мы ся бе ні лі чы лі, по бач з на мі заў-
сё ды ёсць нех та, га то вы па дзя ліць 
на шы ра дас ці і боль. Трэ ба толь кі 
азір нуц ца, каб яго ўба чыць. Лёс 
па слаў та бе сён ня гэ та га бай ке-
ра, мо жа, толь кі дзе ля та го, каб ты 
змаг ла азір нуц ца…

У ква тэ ру я зай шла шчас лі вай. 
Вось так. Вось так! Я ска за ла гэ та, 
я вы плюх ну ла. І ён не вы сме яў, не 
ад вяр нуў ся. Ён зра зу меў. І я ця пер 
не ад на!!!

«І was here… І lіved, І loved. І 
was here…» — спя ва ла я, сто я чы 
пад ду шам і змы ва ю чы са ску ры 
ўлас нае мі ну лае, якое ста ла рап-
там зу сім не па трэб ным.

…Клац-клац… Ад до ты каў ма-
іх паль цаў кам п'ю тар пра чнуў ся і 
вы даў ін фар ма цыю: прый шлі тры 
но выя ліс ты і ў са цы яль ных сет ках 
шмат аб наў лен няў. Зноў ты, Ада-
ме? Усё яшчэ пе ніш ся злос цю? Ну 
і Бог з та бою! Шра мы ад тва іх слоў 
за га і лі ся! Ты больш не ма еш на да 
мной ані я кай ула ды!

Так, тра ды цый ная шклян ка ма-
ла ка на нач — зда ец ца, яно па ча ло 
пра кі саць. Гры ма са ў люс тэр ку — 
і я з раз бе гу за ско чы ла ў ло жак. 
Як звы чай на, па чы таць на нач? Не 
сён ня! Я ста мі ла ся…

«І гэ тая сто ма шчас лі вая!» — 
яшчэ па спе ла па ду маць я і пра-
ва лі ла ся ў сон. У глы бо кі-глы бо кі 
сон без ані я кіх му чы це ляў і пе ра-
сле да ван няў.

Раз бу дзіў мя не гру кат. Аб са-
лют на не ве ра год ны. Ні бы нех та 
мо ла там біў у сталь ную рэй ку…

Аў та ма тыч на зір ну ла на элект-
рон ны цы ферб лат — 2.08. Дры-
жа чай ру кой на ма ца ла кноп ку 
нач ні ка і ўклю чы ла свят ло. Біў 
на сцен ны га дзін нік. Ста ры. Ён 
пе ра да ваў ся ў на шай сям'і з па-
ка лен ня ў па ка лен не. Быў свай-
го ро ду ся мей най рэ лік ві яй. І… 
І ён ні ко лі не ішоў — пры нам сі, 
на ват мая ба бу ля не па мя та ла 
гэ ты га дзін нік спраў ным. Гра ма-
выя ўда ры ні як не змаў ка лі, бі лі, 
зда ва ла ся, па га ла ве. А стрэл-
кі сыш лі ся на ліч бе 12. Ня ўжо ў 
тэр мі ну, вы зна ча на га нам лё сам, 
свой ад лік?

Не па ні ка ваць, не па ні ка ваць! 
Нель га! Ці ма ла што бы вае.

Не ад вод зя чы ва чэй ад га дзін-
ні ка на сця не, па цяг ну ла ся да нач-
но га сто лі ка, на які пе рад сном 
заў сё ды кла ла ма біль нік. Ру ка на-
тык ну ла ся на неш та ін шае. Знач на 
боль шае. І… Ба ю чы ся па ве рыць 
ва ўлас ную зда гад ку, я ма руд на 
па вяр ну ла га ла ву…

Сце ны па коя за кру жы лі ся ў 
вар' яц кім рыт ме, але за мест ад-
чай на га кры ку маё гор ла змаг ло 
на ра дзіць толь кі то нень кі мы шы-
ны піск.

За тое лі та раль на праз ім гнен не 
ва ўсю моц за ен чыў дзвяр ны зва-
нок.

«Ма ла досць» дру куе 
дэ тэк тыў — з за бой ствам 

і міс ты кай, поў ны іро ніі 
і пры го жых сцэн ка хан ня. 

Аў тар, Ган на Ча кур, аг ра ном 
па аду ка цыі і жур на ліст па 

па са дзе, пі ша вер шы, каз кі, 
апа вя дан ні… Вель мі лю біць 

да ро гу да не звы чай на га: слоў, 
рэ чаў, ад чу ван няў, мяс цін, 
да ін шых лю дзей і да ся бе.

МНЕ СНІЦ ЦА АНЁЛ…

Ган на ЧА КУР

У ЧА КАН НІ 
ЭК СТРА СЭН СА

Уры вак з аповесці


