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Анд русь ДА НІ ЛЕ ВІЧ (ён жа 
Анд рэй Яку шаў) на ра дзіў ся ў 
1992 го дзе. Ву чыц ца ў Ака дэ міі 
мас тац тваў і пра цуе ар тыс там 
хо ру ў На цы я наль ным ака дэ-
міч ным тэ ат ры опе ры і ба ле та. 
Зай ма ец ца кам па зі цы яй у ака дэ-
міч ным кі рун ку. Па жа да ем яму і 
лі та ра тур ных пос пе хаў!

Ма біль ны тэ ле фон ля жаў на тум-
бач цы. Але на гля дзе ла ся ў люс тэр ка, 
пры чэс ва ла па фар ба ва ныя ў свет лы 
ко лер ва ла сы і ўваж лі ва раз гля да ла 
ся бе.

Гуч ны «шчоўк» па ру шыў іды ліч-
ную ці шы ню і ада рваў дзяў чы ну ад 
вель мі важ най і, ба дай, са май га лоў-
най спра вы — са ма лю ба ван ня. Гэ та 
бы ло па ве дам лен не «ВКон так те»:

— Пры ві тан не, Але на, што ро-
біш?

Дзяў чы на хут ка пра чы та ла, зір-
ну ла ў люс тэр ка, зноў ку зра зу ме ла, 
што яна са мая пры го жая, і з раз-
драж нен нем, што хло пец ада рваў 
яе ад лю бі май спра вы, ад ка за ла:

— Ні чо га... збі ра ю ся гу ляць...
Тэ ле фон апы нуў ся ў ру ках, а са-

ма яна ста я ла на су праць люс тэр ка. 
Дзяў чы на зра бі ла дзя ся так-дру гі 
фо та здым каў, і адзін з іх ад ра зу ж 
вы кла ла ў ін тэр нэт.

— Дык да вай ра зам! Па гу ля ем 
удва іх...

— Ну... не ве даю...
— Да вай... Со ней ка!
— Доб ра... згод на...
— У коль кі ты мо жаш?
— Ка лі з та бой, то мне трэ ба 

шмат ча су яшчэ...
— На што, Але на?
— Ну як? Каб са брац ца...
Уз ра да ва ная дзяў чы на ляг ла ў ло-

жак і па ча ла пі саць да лей.
— Воль га, ты тут?
— А дзе ж яшчэ?
— Слу хай!
— Што?
— Хло пец з'я віў ся адзін, клё вы та-

кі, па гу ляць хо ча. Пой дзем з на мі.
— На вош та?
— Ну як... Я ма ла ве даю яго, за-

тое па гля дзіш, ацэ ніш... І гэ та, блін... 
Па кліч Яню з Кі ры лам, каб кам па нія 
бы ла.

— Але на, ну дзе ты? У коль кі?
— Змі цер, пад' яз джай а двац цаць 

дру гой га дзі не да кра мы «Бу сел».
— Доб ра.
— Толь кі гэ та...
— Што? Усё, што хо чаш!

— Я з сяб ра мі бу ду. Ты не су-
праць?

— Не... Ка неш не ж, не...
— Ну і доб ра...
— Ха ця... Мо жа, мы лепш толь кі 

ўдва іх? На вош та яны?
— Не... Маг чы ма, по тым, ка лі...
Змі цер прый шоў трош кі ра ней і 

ча каў. Ён быў моц на за ка ха ны, та му 
хва ля ваў ся і са ро меў ся яе сяб роў. 
Піль на ад соч ваў усе ба кі ву лі цы. І ўсё 
ж яны з'я ві лі ся не ча ка на.

— Ві таю! Што бу дзем ра біць? — 
за пы та ла ся Але на, якая спы ні ла ся за 
два кро кі ад яго. — Ку ды пой дзем?

— Да вай це ў парк, — уваж лі-
ва раз гля да ю чы Змі це ра, уста ві ла 
Воль га.

— Доб ра! — ра дас на ска заў ён.
— Толь кі з пі вам! — уста віў Кі-

рыл.
— Ка неш не! Не з пус ты мі ж ру ка-

мі іс ці, — да да ла Воль га.
На тва ры Змі це ра з'я віў ся вы раз 

агі ды і пры крас ці.
— Змі цер, ты ж бу дзеш пі ва? 

— трош кі за кла по ча на за пы та ла ся 
Але на.

— Так... вя до ма ж... Пой дзем вы-
бі раць...

Хло пец не асме ліў ся вы ка заць 
ня зго ду, каб не ры зы ка ваць ка хан-
нем.

Ад хва ля ван ня ён вель мі ба яў ся 
да кра нуц ца да Але ны, ска заць неш-
та не тое, та му тры маў ся трош кі вод-
даль. І яна не спя ша ла ся на блі жац ца, 
бо ве да ла, што, па куль Змі цер хва-
лю ец ца, па куль ні чо га не да зво ле на, 
ён бу дзе вы кон ваць усе яе кап ры зы. 
Хоць хло пец і лё таў ва кол Але ны, 
ад нак Воль га па ча ла пра яў ляць да 

яго ці ка васць. Шмат лі кія по зір кі, раз-
мо вы, пра па но вы. Воль зе так са ма 
спа да баў ся но вы зна ё мы, і яна па во-
дзі ла ся бе больш ад кры та, не бы ла 
та кой не пры ступ най, як Але на.

На ней кае ім гнен не Змі цер па-
чаў рэ ага ваць на ўва гу дзяў чы ны. І 
тут жа Але на хут ка ады шла ад яго і 
пры твор на за су ма ва ла. Змі цер пад-
бег да яе:

— Што зда ры ла ся? Ча го ты та кая 
сум ная?

— Я?.. Не... Усё доб ра.
— Я ж ба чу, што неш та не так. 

Мо жа, ады дзем, па гу та рым?
— Усё доб ра! Ідзі ба ла боль з 

Воль гай.
— Ну што ты, мне толь кі з та бой 

ці ка ва, со ней ка!
— Мне зда ец ца, што не...
Змі цер на ва жыў ся на ры зы коў-

ны крок. Ён аб няў дзяў чы ну, і яна 
вель мі не ча ка на пры ціс ну ла ся да 
яго. Да рэ чы, увесь ве чар спра ба ваў 
хоць не як да кра нуц ца да яе, аб няць. 
Гэ та атры ма ла ся. «Лі чы, пер шая пе-
ра мо га сён ня!» Але на не пры кмет на 
ўсміх ну ла ся. Яна так са ма атры ма ла 
пе ра мо гу. «Не, Воль га, — ду ма ла 
дзяў чы на. — Сён ня мой ве чар. Гля-
дзі на яго, мар пра яго. Усе гля дзі це! 
Толь кі хло пец мой, на ват не спра буй-
це пры цяг нуць яго ўва гу!»

Змі цер не мог зра зу мець, ча му 
ра ней Але на ні як не пад пус ка ла да 
ся бе, бы ла стро гая і тры ма ла ся за 
не каль кі кро каў, а ця пер ён на ват 
аб няў яе. «Бо жа, коль кі ра дас ці тры-
маць у ру ках тую, якую ка ха еш!»

Воль га так са ма бы ла пры га жу-
няй, па во дзі ла ся бе ад кры та, пра яў-
ля ла ці каў насць да Змі це ра. Ад нак, 

хоць у ней кі мо мант яго гэ та пры ва бі-
ла, усё роў на цяг ну ла да Але ны.

Праз паў га дзі ны кам па нія пай шла 
на зад, да мет ро. Але на зноў ку не да-
зва ля ла ся бе аб ды маць, гуч на гу та-
ры ла з сяб роў ка мі і Кі ры лам, це шы-
ла ся за ка ха ны мі ва чы ма Змі це ра.

— Да вай, Змі цер. Па куль.
— Што, ужо?
— Так, мы ўсе ідзём да до му, поз-

на ўжо.
— А мо жа, яшчэ па хо дзім? Да вай 

я ця бе пра вя ду!
— Не, — ад рэ за ла Але на. — Мне 

тут зу сім бліз ка. Ідзі...
Гу ля ла кам па нія больш за дзве га-

дзі ны, і, без умоў на, за ка ха на му сэр цу 
Змі це ра гэ та га бы ло ма ла — хлоп-
цу кар це ла па быць з Але най яшчэ. 
Ка лі спус ціў ся ў мет ро, ад ра зу па чаў 
пі саць па ве дам лен ні. Шмат па ве дам-
лен няў Але не, якая ве да ла, што пер-
шае спат кан не не па він на быць доў гім, 
каб хлоп цу ха це ла ся як ма га хут чэй 
яго паў та рыць. І ма ні пу ля ван не праз 
«пу гу ды пер нік», і ча роў нае аван са-
ван не мі лым по зір кам, і на іў нае лы-
пан не вей ка мі бы ло доб ра вы пра ца-
ва на... Як усё прой дзе, яна пра ду ма ла 
яшчэ та ды, ка лі рас чэс ва ла ва ла сы, 
бо ве да ла, што Змі цер па клі ча яе. І 
каб не су ма ваць ноч чу пас ля спат кан-
ня, да мо ві ла ся су стрэц ца са сва ім ра-
ней шым хлоп цам, які ўжо ча каў ка ля 
«Ста ро га ка фэ». Але ўсё ж та кі тро хі 
хва ля ва ла ся: каб ён не за ўва жыў іх са 
Змі це рам. Та му, ві да воч на, і вы бра ла 
парк, да лё кі ад ша шы. «Мі ну лы» хло-
пец тры маў ся га нар лі ва, але лас ка ва. 
Ён не ка хаў, та му кі ра ваў ёю.

Усю ноч Але на пра вя ла з ім. А ра-
ні цай, ка лі вяр та ла ся да моў, ма ры ла 
пра пры го жае ка хан не і ра ман ты ку...

Ві та лія БА ГУН скон чы-
ла фі ла ла гіч ны фа куль тэт 
БДУ. За раз яна ма ла дая 
ма ма, увесь час пры свя чае 
сы ну, і та му «на лі та ра ту-
ру» ча су не вель мі ха пае. 
Яе апо весць «Гі ган тык» 
— «жы вень кі ба е ві чок» — 
дру ку ец ца ў «Ма ла до сці» ў 
чэр ве ні-лі пе ні. «Гі ган тык» 
— звыш су час ны ка ра бель 
(ці не зной дзе тут чы тач 
па ра лель з «Ты та ні кам»?), 
вы пра віў шы ся з Лу на бур га 
на Юпі тэр, па цер піць кру-
шэн не. Вы жы вуць за ка ха-
ныя...

— «Гі ган тык» — су пер су-
час ны кас міч ны лай нер! «Гі-
ган тык» — гэ та сі ла ча ла ве ча-
га ро зу му! «Гі ган тык» — гэ та 
ма шы на, што пад па рад коў вае 
час і пра сто ру! Ка лі вы ста мі-
лі ся ад са мо ты не пра гляд ных 

дзён! Ка лі вам на да ку чы лі 
ўсе за ба вы Трох Пла нет! Ка лі 
вы жа да е це ўба чыць Юпі тэр! 
«Гігантык» — гэ та тое, што 
вам трэ ба! Гэ та тое, пра што 
вы ма ры лі! Гэ та ва шы ле ту-
цен ні, якія ста лі рэ ча іс нас цю! 
Тут і толь кі тут вы зной дзе це 
ўсё, што вам на ват не мро і-
ла ся! Тут кам форт і вы го да! 
Тут бяс печ насць кас міч ных 
па да рож жаў! Вы атры ма е це 
аса ло ду ад шля ху да Юпі тэ-
ра! Вы здзі ві це ся, якім ка рот-
кім вам па да сца па да рож жа! 
Толь кі «Гі ган тык» ува саб ляе 
хут касць, кам форт і на дзей-
насць! Кам па нія «Се ле на 
Лайнз» шчы ра ві тае вас на 
бор це най хут чэй ша га ка раб-
ля ва ўсёй Со неч най сіс тэ ме, 
— раў ла не она вая рэ кла ма на 
ву лі цах Лу на бур га і ў кож ным 
рэ клам ным вы пус ку на він. Ад 
вы явы рэ льеф на га сі лу э та вя-
лі ка га ка раб ля, які быў пры-
ка ва ны маг ніт ным лан цу гом у 
до ках Лу на бур га, іш ла ра біз на 
ў ва чах.

— Я не ве даю, што та ко га 
над звы чай на га яны знай шлі 
ў гэ тым ка раб лі, — не за да-
во ле на чмых нуў Ра фа эль 
Клі мен та віч, кі на зор ка, ку мір 
дзяў ча так-пад лет каў і тых, 
хто не да лё ка ады шоў ад гэ-
та га ўзрос ту. — Зра зу ме ла, 
яго па ме ры здоль ныя ўра зіць, 
але не больш за тое. Мы ме лі 
маг чы масць па ля цець яшчэ 
ўчо ра на «Вяхіры».

— Але, Флой, — за пя рэ чы-
ла Са ла мея Та лі ба, сак ра тар-
рэ фе рэнт і па су мя шчаль ніц-
тве це ла а хоў нік, — «Гігантык» 
мае больш моц ны ру ха вік і з 
гэ тай на го ды — боль шую хут-

касць. Ка лі ад Ме ся ца да Дэй-
ма са на ка раб лі та ко га ты пу, 
як «Вя хір», да во дзіц ца ванд-
ра ваць два тыд ні, то «Гі ган-
тык» па крые тую ад лег ласць 
за сем дзён.

— Я еду на Га ні мед ад па-
чы ваць, — пе ра пы ніў яе Флой, 
— і раз вей вац ца. І для мя не 
зу сім не іс тот на, на які тэр мін 
за цяг нец ца ад па чы нак з-за ці-
ха ход нас ці ка раб ля.

— Флой, гэ та шы коў ны 
лай нер, — Та лія Стра ка за 
хіт ра ва та па гля дзе ла на яго 
і ўтры ма ла ся, каб не ўшчык-
нуць тро хі ні жэй спі ны толь кі 
та му, што ў яе га ла ву прый-
шла дум ка, што ўсю ды іс ныя 
па па ра цы змо гуць ува со біць 
для на шчад каў і гэ ты мо мант 
іх ня га ўзы хо джан ня на «Гі ган-
тык», — а мы за слу гоў ва ем 
уся го са ма га леп ша га.

Ён не здо леў стры маць 
усмеш ку, ка лі су тык нуў ся з 
ап ты міз мам гэ тай дзяў чын кі, 
свай го ві за жыс та.

— Флой, пас ля... — Зо ра-
на Клад, так са ма це ла а хоў-
нік, якая па су мя шчаль ніц тве 
зай ма ла ся яго най воп рат кай, 
сха мя ну ла ся. Кож ная з іх на-
ма га ла ся не на гад ваць яму 
пра пе ра жы ты боль, звя за ны 
са стра тай жон кі. Яна вы пра-
ві ла ся, — пас ля здым каў та бе 
вель мі па трэб ны ад па чы нак.

— Так, гэ та бы лі цяж кія 
ме ся цы. Шка да, Аў ро ры са 
мной не бы ло, — аб мо віў ся 
ён пра жон ку, якая за гі ну ла. 
— Прад зю сар бу дзе не за да-
во ле ны, што я не з'яў лю ся на 
прэм' е ры.

— Мы вы ра шым гэ та пы-
тан не, — ус ту пі ла ў раз мо ву 

Мейбл Тоўн, прэс-сак ра тар 
Ра фа э ля Клі мен та ві ча, — я гу-
та ры ла з Эмі лем. Мы прый шлі 
да дум кі, што ў дзень прэм' е-
ры ты пе рад асі пры ві тан не з 
«Гі ган ты ка». Спа дзя ю ся, паз-
ней мы да мо вім ся з ка пі та нам 
Сла він скім.

— Я ўсё жыц цё пра цую на 
шоу-біз нес. Ма гу я ка лі-не-
будзь ад па чыць? — пра бур чаў 
ак цёр і спах мур неў.

— Флой, гэ тыя змор шчы ны 
ро бяць ця бе зу сім ста рым, — 
вы яві ла не за да во ле насць Са-
ла мея. Яна лі чы ла, што па каз-
ваць сла басць у час, ка лі яго 
зды ма юць ты ся чы ка мер пры 
ўзы хо джан ні да «Гі ган ты ка», 
згуб на для кар' е ры ар тыс та.

Ад Лу на бур га, які быў 
больш пор там, чым го ра дам, 
да вя ліз на га «Гі ган ты ка», што 
ўтрым лі ваў ся ў бес па вет-
ра най пра сто ры маг ніт ным 
лан цу гом, па ды ма ла ся праз-
рыс тая пласт ма са вая труб-
ка пе ра ход ні ка. Над га ла вой 
і пад на га мі, спра ва і зле ва 
міг це лі зор кі, сы хо дзі ла-зні ка-
ла Зям ля, але Флой не за ўва-
жаў кас міч най пры га жос ці. Ён 
гля дзеў уніз, дзе, як му ра шы, 
спрыт на ру ха лі ся пе ра ся лен-
цы, тыя, хто мер ка ваў, што іх 
ру кі і га ло вы, якія не да аца ні лі 
на Трох Пла не тах, зной дуць 
пры мя нен не там, за по ясам 
астэ ро і даў. Юпі тэр, дак лад-
ней яго ная сіс тэ ма, толь кі па-
чы на ла ка ла ні за вац ца.

— Ка пі тан, мне зда ец ца, 
што яшчэ не бяс печ на па-
чы наць па лёт, — звяр нуў ся 
штур ман да кі раў ні ка. — Кас-
міч ныя пром ні най больш ак-
тыў ныя ў гэ тую па ру го да. 

Сіс тэ ма ары ен та ван ня мо жа 
быць пе ра гру жа на.

— Кор бут, ка лі мы па кі-
нем Лу на бург паз ней, Юпі тэр 
вый дзе з су праць ста ян ня, і 
мы ма ем маг чы масць пра ско-
чыць мі ма ар бі ты. Да пла не ты 
знач на ляг чэй на блі жац ца, ка лі 
зна хо дзіш ся ў зо не пры цяг нен-
ня яе элект ра маг ніт на га по ля. 
Ка лі наш ка ра бель ад да ліц ца 
ад пла не ты, нам да вя дзец ца 
вы ка рыс тоў ваць ру ха ві кі для 
на блі жэн ня. Гэ та, вя до ма, не 
вы клі кае асаб лі вых цяж кас-
цяў, але я ад даю пе ра ва гу дак-
лад на вы лі ча на му кур су, каб 
да сяг нуць пор та сва е ча со ва, 
а не га няц ца за пла не тай, якая 
ўця кае, і мар на ваць час.

— Так, ка пі тан, — зга дзіў ся 
па моч нік.

— Мы вы праў ля ем ся дак-
лад на апоўд ні па вод ле стан-
дарт на га зям но га ча су, — за-
га даў Ге орг Сла він скі.

— Усе сіс тэ мы пры ве дзе-
ны да пя ці хві лін най га тоў нас-
ці, ка пі тан, — ад ра пар та ваў 
Бра ні слаў Кор бут.

«Гі ган тык» па хіс нуў ся ў 
бес па вет ра най пра сто ры — 
ад клю чы лі маг ніт ны пра мень. 
Ка ра бель за ззяў эле мен та мі 
со неч ных ба та рэй і па воль на 
на кі ра ваў ся ў глы бо кі кос-
мас.

Люд скі на тоўп за ча ра ва на 
на зі раў за тым, як гі гант зям-
ной ка раб ле бу доў лі па кры се 
рас та ваў у чор най пус тэ чы 
кос ма су і пе ра тва раў ся ў ма-
лень кую бліс ку чую кроп ку, 
па доб ную да ад ной з зо рак у 
Су све це.

— Так, спа да ры ня Пыр нік, 
— са ма за да во ле на па цвер дзіў 

Ян, — гэ та са мае хут кас нае суд-
на ва ўсёй Со неч най сіс тэ ме. 
Пры ства рэн ні «Гі ган ты ка» мы 
раз ліч ва лі, што ма са ка раб ля 
пры спе цы фі цы кры ні цы энер-
гіі спра цуе на па ска рэн не. З 
ад на го бо ку — зу сім но вы ра-
цы я наль ны па ды ход да па лі ва, 
з ін ша га — чым боль шая ма-
са це ла, тым з боль шай сі лай 
пры цяг вае яго пла не та, што бу-
дзе ві да воч на пры па ды хо дзе 
спа чат ку да Мар са, а по тым да 
Юпі тэ ра. Та ды ма са... Але мяр-
кую, вам не ці ка выя ўсе гэ тыя 
фор му лы, — спы ніў ён плынь 
улас на га кра са моў ства, ка лі за-
ўва жыў, як Зо рыч спах мур неў.

— Па вод ле на шых раз лі-
каў, — пра цяг нуў яго ную пра-
мо ву Усяс лаў, — мы бу дзем 
на Дэй ма се праз ты дзень, ха-
ця звы чай на гэ тая ад лег ласць 
зай мае ча тыр нац цаць дзён на 
менш моц ным і су час ным лай-
не ры. І мы спа дзя ём ся да сяг-
нуць Га ні ме да ўжо праз ме сяц, 
ха ця гэ ты шлях пра хо дзяць за 
два ме ся цы, ка лі ка заць пра 
ад быц цё з Дэй ма са.

— Усяс лаў, вы абя ца е це 
да ста віць нас на Юпі тэр ужо 
праз ме сяц? — за ві шча ла Ан-
ту а нэ та Цюль, вя до мая опер-
ная спя вач ка, якая ме ла даб-
ра чын ныя мэ ты здзяйс нен ня 
ва я жу на Га ні мед. — Усяс лаў, 
вы ча раў нік.

Яе твар па ру жа веў. Во чы 
ўзбу джа на за блі шча лі. Яна 
кі ну ла лас ка вы по зірк у бок 
Ра фа э ля Клі мен та ві ча, ні-
бы та пра сі ла пра ба чэн ня за 
хві лін ную сла басць. І Флой, і 
Ме на хем Грын, спад чын ны фі-
нан сіст, без па мя ці за ка ха ны ў 
Ан ту а нэ ту, спах мур не лі...

Ві та лія БА ГУН

Анд русь ДА НІ ЛЕ ВІЧ

МА РА ПРА ПРЫ ГО ЖАЕ КА ХАН НЕ
Апа вя дан не

«ГІ ГАН ТЫК»
Урывак з апо вес ці

Часопіс «Ма ла досць» пра цяг вае прад стаў ляць вы біт ных ма ла дых!


