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Жыве ў Івана-Франкоўску. 

 

МАЛАЯ ПРОЗА 

 

КАЛЯРОВАЯ ГАРБАТА 

 

(эскіз) 

 

...Купіла рознага колеру кубачкі і... адзін ну такі дзівосны, ну, 

проста каралеўскі з выгляду… 

Каб на кожны дзень, да любога кшталту трапезы і настрою... 

Вось такая ў яе — каляровая гарбата. 

...Адзінота... Гэта калі абвіваеш рукамі сценкі гарачага кубка, як 

цела каханага чалавека, — і грэеш, абпальваючы, змерзлыя ад страты 

далоні... 

 

АРКЕСТРАВАЯ ЯМА 

 

Мусіў сябе недзе падзець. 

Ажаніўся. З адчаю. 

Здавалася, яе кахання хапіла б на дваіх. 

Хапіла? 

Пасля жахнуўся ад здзіўлення. 

Не тое... 

Музыка прагне гармоніі. Камусьці сняцца сны чорна-белыя, 

камусьці каляровыя, камусьці з болем, а камусьці — гукамі... І зранку 

дзень робіцца днём Бетховена альбо Чайкоўскага, Моцарта ці 

Скорыка... 
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...З Ганнай жыццё, як камень, які не абысці і не прыбраць з 

дарогі... Да таго ж яна яшчэ зацяжарыла... Падчас цяжарнасці стала 

асіметрычна рабою з твару, і ад таго выглядала вельмі кепска... 

А яшчэ раздражняла яго, калі клікала снедаць або вячэраць... Яму 

не хацелася чуць яе голасу — непрыемнага, зусім... «Лепш бы 

маўчала», — думалася яму. 

Вечарам з неахвотай ішоў дадому. Яго творчая, раз’ятраная душа 

не жадала прымірэння. Бо ён такі, які ёсць, такая яго недаступная 

розуму музыка... 

— Ты непрыгожая, калі крывішся... Не пасуе табе моршчыцца… 

— Гэта ўсё пройдзе з часам. Я стараюся... Пастаянная млоснасць... 

Прабач... 

Ганна плакала ўпотай. А яго душу займалі думкі, гукі, музыка, і ён 

заставаўся ў тэатры, хаваўся ў аркестравай яме і працаваў, працаваў... 

А тая дзяўчынка прыйшла... І так заспявала! Ноты глядзелі ў душу 

яе вачыма! Вось яна, песня яго сэрца — гэтая дзяўчына... Яна спявала, 

і ў тэатры чулі: то было іх каханне... 

 

Вярнуўшыся пасля ўдалай прэм'еры і святкавання дадому, 

пабачыў жонку, сумную і заплаканую. 

— Зноў таксікоз? Калі ўжо гэта скончыцца? 

Яна маўчала. Была стомленая і цяжарная. 

— Я з табой жыць не буду! Гэта проста памылка. Ты мяне 

падцікавала, абкруціла. Захацелася лёгкага шчасця? 

— Дазволь мне данасіць дзіця. Добра? 

— Нядобра! Калі б ты ведала, як мне дрэнна! Калі б ты ведала... 

Але ты не хочаш ведаць... 

— Я ведаю... Чула... Сказалі ўжо... 

— То будзь глухая! Так прасцей. 
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Яна кінулася тварам у падушку. Душылася ад слёз. З ім трэба 

асцярожна — не наўзрыд... 

А яму часам нават было шкада яе. Так, ён цяпер перабраў, вядома. 

Супакоіў, папрасіў прабачэння... Сказаў, што сам вінаваты ва ўсім. 

…Яна нарадзіла дзяўчынку. 

 

...Дрогнула сэрца, таму што і камень бы не ўтрымаўся... 

...Каханне дзесь у грудзях варухнулася, затаілася, хоць пякло ой 

як, ды неўзабаве аціхла... 

Недзе разбегліся гукі. Бясколернай дома сноўдалася музыка... 

Былі малочная кухня, сумкі, кірмаш, хлеб, садавіна, гародніна... 

Яго гвалтавалі будні... На працы, аднак, ён як мастак не пераставаў 

шукаць сваёй гармоніі. 

І часта шукала вачыма яго дачка, так падобная на бацьку... 

...Ён штосьці наблытаў? 

 

Аднак жа яму да зарэзу трэба, каб яна была (!) і яго бачыла! Ён 

прывёў яе на спектакль, сваю дачушку. 

Спусціўся ў аркестравую яму, каб узвіцца над ёй у гуках, 

напоўніўшых залу... 

...Аднак дачка... Што яна зразумее? З недахопам слыху і нямая... 

Ёй не дадзена спазнаць велічы яго таленту. Яна — увасабленне 

застылага маўчання... 

...Любіць тату за тое, што ён прыводзіць яе сюды. А ён чакае, што 

яна скажа... 

...Дзіця напружвае зрок, назірае за іншымі і ніяк (?!) не можа 

зразумець, што дарослыя граюць: чаму дзейства адбываецца 

несапраўднае — над татам... І бачыць яна адно калі-нікалі яго 

патыліцу, таму што сам ён ад усіх штораз хаваецца ў сваю схованку 

— аркестравую яму... 
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КУСМАНЧЫК ХЛЕБА НА ЗАЎТРА... АД СЁННЯ 

 

(навела) 

 

Маёй адзінай сястрычцы прысвячаю 

 

— Ну, што я яшчэ магу табе распавесці? Не хачу ўспамінаць таго, 

што было да яго... 

Жанчына плакала і прызнавалася ў тым, што роспач ёй выдзяўбла 

душу... У рэшата... — без яго... Захлыналася ў жальбе і распавядала 

далей. 

— Мушу хоць нешта рабіць, — ківала на вялікі бак з яблыкамі, 

якія плавалі ў вадзе, — каб не звар’яцець. 

Яна вылоўлівала з вады антонаўкі, выцірала іх і разразала на 

чатыры роўныя часткі, выкладвала на чыстае радно, якое павінна была 

занесці на гарышча, каб спёка затрымала ў іх сок на потым, 

пакінуўшы зморшчанымі, як старэчая скура, сушанцамі. 

Яе кватэра на другім паверсе стогадовага цаглянага дома была 

шчэ дыхтоўнай, вокнамі глядзела на вялікі арэх, што захіляў святло ў 

доме, але ні яна, ні суседзі не секлі яго, таму што ён, казалі, меў 

нейкую моц для жыцця. Той, хто прыходзіў да яго, прыціскаўся 

плячыма, моршчыў лоб у задуменні — а пасля сыходзіў у пэўнасці, 

быццам трапіў на думку таго арэха. Праз дом у двор сягалі водары ліп 

з вуліцы, былой Ліпавай, што вяла да парку і была такой салодкай у 

квецені сярод цёплага лета!.. 

— Лідзю, чаго ты мяне так кахаеш? — пытаўся ён мяне. — Я 

стары і сівы. У мяне хворыя сэрца і ногі... 

— Я кахаю ўсё, што ёсць ты... Я не памятаю, як сядзела ў таты на 

каленях... Не адчувала татавай любові. Не мела брата. Мужчыны 
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бачылі ўва мне пышную жанчыну, часам жартавалі, «бы мяккую 

пярыну»... Дзеці спрабавалі наракаць, таму што людзі не сунімаліся... 

А я ўсё жыццё шукала для сябе сапраўднага кахання. Нейкі час 

перастала, было, верыць у яго. Пасміхалася нялюдску, калі вярэдзіў 

мне хтось тым душу... 

У жыцці боўталася доўга. Сюдэма, тудэма. Хтось ідзе сцежкамі, 

ды ўсё вышыванымі А хтось на роўным месцы спатыкаецца, сярод 

белага дня блукае... Бывала такое... 

...А ведаеш, як ён казаў пра мяне? Што я яго «кусманчык хлеба на 

заўтра ад сёння». У яго было тое заўтра. 

І заўтра было ў мяне... 

Прыйду, бывала, дадому з працы, а ён: 

— Лідзю, ці цябе хто-небудзь пакрыўдзіў? 

— А ты што, — жартую, — паб’еш яго? 

— А хто ж як не я? Мушу для цябе старацца, каб не расчаравалася 

ўва мне... 

...А пазнаёміліся мы нават цікава. Яго нумар запісала мне яго 

палюбоўніца, таму што знайшла іншага... Разумны, казала, адзінокі... 

Жаніцца не хоча. Хоча дзецям хату пакінуць непадзельна. Ніякую 

жанчыну да сябе не бярэ, але да размоваў ахвочы. А ёй, яшчэ маладой, 

— не толькі размовы патрэбныя... 

— Мне гэты тэлефон дала ваша знаёмая. Мне вельмі самотна. Ці 

можна з вамі паразмаўляць?.. Бо трэсну... 

— Можна. Я таксама стары і патрэсканы... 

Вось і гаварылі па тэлефоне, як камусь з нас да таго патрэба была, 

аж два месяцы, хоць не бачыліся ні разу. Беспрэтэнзійна. Проста... 

Чула ў трубцы: рэдка, аднак часам бываў чалавек і падпіўшы. 

Казаў, што пройдзе... А я не магла яму хоць чымсьці дапамагчы. 

Парывалася, і не магла. Не тое ў яго стане бачыла... Калі пачынала 

скардзіцца на свой лёс, ён казаў мне, што час гуляць у псіхатэрапію і 
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прыдумляць сабе тое, чаго не было. То я ўжо такога панапрыдумляю, 

што і спаць не магу. Кажу, што я страшная, крывая, марудлівая. А ён 

— што такіх ведае. Што нічога страшнага ў тым: адною больш на яго 

шляху да працы, адною менш... Не жыць ён са мной збіраецца, а 

размаўляць ўсмак. Калі ж гэта прыкрая праўда, што я кажу, — то 

няхай так і будзе, застанецца ў жаніхах яшчэ гадоў на дзесяць... І 

жартуе, жартуе, а то неяк кажа: якая б ні была — сустрэцца час. Я 

маўчу. А ён хітра так: 

— Ой, спадарыня Лідзю, меў я жанчын... Не аднаму ж было 

жыццём цешыцца. Не баіцеся? Тое праўда... шмат... жанчын 

пазнаходзілася... 

— Я буду апошняя... — выпаліла я і толькі потым зразумела, што 

сказала. 

Бывала, мы смяяліся, размаўляючы гадзінамі… 

Смяюся з сябе, проста як дзіця, ды ў тым нешта ёсць, таму што 

сыходзіць боль і крыўда забываецца. Мужчына меў цікавы густы, 

мяккі, заліўны смех. Ён ціха казытаў мае грудзі, захопліваючы 

дыханне... А на сустрэчу я не пагаджалася. Мне і так з ім добра было. 

Ну, а потым... Так павінна было здарыцца... Я бацькоўскую хату 

тады прадала... У пятніцу тое было. А праз выходныя інфляцыя цэнамі 

выбухнула. Таму не тры кватэры: сабе, дачцэ і сыну, — а дзве 

аднапакаёвыя за тыя грошы выпадала купіць... І даросламу сыну ў 

аднапакаёўцы са мной давялося жыць. Пакрыўдзіўся, што неразумна 

зрабіла. Добрыя людзі падзужвалі. Мы гэтак сварыліся, што роднае 

дзіця мяне праклінаць пачало... Хоць бяры і з хаты бяжы. Таму... і 

пайшла куды вочы глядзелі. Ні дарогі, ні людзей не бачыла... Пад 

машынай ледзь не апынулася. Кіроўца затармазіў своечасова. Аслепла 

праз боль у сэрцы... Тэлефон на брук з кішэні выкаціўся... Таму ўзяла 

патэлефанавала і... 

— Я ледзь не трапіла пад бус. Мне дрэнна. Дадому не пайду... 
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— Добра, ідзіце да мяне. Не бойцеся... 

— Я не баюся нічога, акрамя заўтрашняга дня... 

Ён павінен быў ісці на свята сямейнага вечара — не пайшоў. 

Адчыніў дзверы. 

— Гэта я... — сказала. 

— Калі вы ўжо ў мяне — то не канец свету... у вас... 

Я нічога не расказвала... ды й мала што пра той дзень памятаю. 

Ён даў напіцца гарбаты. Есці я нічога не магла і неўзабаве 

правалілася ў сон, утомленая перажываннем і болем... 

Зранку прачнулася — і спрасонку доўга вывучала чужыя столь і 

сцены... Калі вызвалілася ад сну, пачула, што на кухні штосьці 

шыпіць, а на парозе ўбачыла чалавека гадоў за шэсцьдзясят пяць, 

сівога, з правільнымі рысамі твару, з вусамі і барадой. «Няўжо такія 

не толькі ў Галівудзе бываюць?» — падумала я і ўстала... 

— Як вы? — спытаў ціха. 

— Як пабіты сабака... Але сэрца маё адпачыла — ачулася... 

— Ну, і добра. Я абед згатаваў. 

— Ужо абед? І Раство? А мы ўчора не вячэралі? 

— На вячэру Бог мне даслаў вас. Не ў тым сэнс, каб набіць 

страўнік. Я ўбачыў у гэтым знак, — ён усміхнуўся — і вочы схаваліся 

ў яго ўсмешцы, шчырай і пяшчотнай... 

Мы адзначылі свята, чым было і, здавалася, былі шчаслівыя. На 

вечар я наляпіла варэнікаў. 

— Дзякуй вам за прытулак. Але мне, мабыць, час ісці. І так планы 

вам перакрэсліла. Клопату столькі нарабіла... 

— Жанчына ў доме — гэта заўжды клопат. Часам яго так не 

хапае... 

— А як: «нечаканы госць — горш за татарына»? 

— Гэта не пра вас... 
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— Вы ўратавалі мяне. Ды трэба ісці, нешта рабіць, а я не ведаю, 

што... 

— А ці не грэх адпускаць такую жанчыну? 

— Вам варэнікі мае спадабаліся? 

— І варэнікі таксама... 

— Добра. Пайду ўжо... 

— А ведаеце, — спахапіўся прапановай, — заставайцеся 

кватараваць. Хай сын у вашай кватэры адзін застанецца, можа, 

паразумнее... 

— Не пойдзе так... Што людзі скажуць? 

— А людзі і без таго знойдуць, што сказаць. Нават калі нічога не 

будзе. Інакш не было б народнай творчасці... Так што няхай 

гавораць... Колькі на іх аглядацца? Так і жыццё пройдзе. Часам варта 

вырашаць наўпрост... Не бойцеся, я вас не прымушаю... 

— Я думала зняць пакой і жыць у ім... пакуль змагу зарабляць. А 

на старасць — прытулак альбо манастыр... Усё роўна што... 

— Усё роўна... — задумаўся. — За вамі выбар. 

— Я аб тым, што... Не можу, каб не плаціць за жыллё. 

— Добра, тады вось што, будзеце кухарыць для мяне, гэта чым не 

плата за пакой? Вячэру згатаваць альбо абед раз у дзень. Прадукты 

прынясу сам. Паспрабуем хаця б дні тры... Таго дастаткова будзе, каб 

адчуць, што між намі. 

— «Між намі»?.. 

— Вы перапытваеце... Можа, і я сабе прыдумаў нешта не тое... — 

задумаўся. 

І мяне штосьці гэтак схапіла за сэрца — і не адпусціла. Я не 

хацела, каб ён так думаў, і ведала, чаму не хацела... 

 

* * *  

Мы не распісваліся. Пабраліся шлюбам у царкве. 
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У мяне і ў яго ніколі такога не было. Так было спакайней для 

дзяцей і для нас, пераканаўча для кожнага... 

А праз колькі дзён сябры да яго прыйшлі. Я стала крыжам у 

дзвярах:  

— Не пушчу. Мяне ванітуе ад паху перагару. Згідую цябе. 

— Гэта мая жонка. Цяпер перш за ўсё яна — мой сябар, — сказаў 

сваім, а яшчэ... жартаваў, што займеў больш моцны «допінг» і таго, 

штучнага, ужо не трэба... 

 

* * *  

— Знайдзі сабе каго, як памру... 

— Я да цябе на жыццё прыйшла, а не на смерць. Не смей такога 

казаць нават... 

— Я мушу, таму што кахаю... Таму што хтосьці мусіць жанчыне 

ўначы пад галаву руку пакласці, яе клопаты адпусціць валасамі на 

грудзі, каб не важылі так цяжка, хтосьці мусіць яе дом падперці 

рукамі і зачыніць дзверы ад ночы... Каб быў той дом у радасць 

жанчыне, якая ЗА мужам... А яшчэ ведаю, што мужчына мусіць 

жанчыну прытуліць да сябе і пад пахай ад бед адагрэць, як ад дажджу 

мокрае баязлівае кураня... 

А яшчэ ён любіў вось так глядзець на мяне вечарамі, а потым з 

нейкай нецярплівасцю казаць: 

— Пасядзі колькі хвілін каля мяне. Нікуды не сыходзь... Раскажы 

што-небудзь... 

Я казала пра цёплы дзень на дварэ або пра дрэнны, ветраны. А ён 

ківаў галавой, згаджаўся... Напэўна, яму трэба было згаджацца.... А 

зімой, калі ў жалезных батарэях цяпла не ставала і мы, абняўшыся, 

грэлі адно аднаго, шаптала яму, што патрываем яшчэ колькі дзён — і 

прыйдзе вясна, наша новая вясна. Мы чакалі чамусь, як, верагодна, 
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нашы продкі, штогод менавіта вясны, мабыць, таму, што то быў нейкі 

рубеж на перажыванне... Не новы год, а вясна... 

Я казала шмат. Бурчэла часам, нават, бывала, забывалася пра яго, 

нібы тое, пра што казала, было толькі маё... і ўсё толькі дрэннае... 

— Аёй, Лідзю, ты чула, хтось уключыў нам радзіва... — супыняў 

ён мяне тады. — Аёй, як траскоча!.. 

Я вярталася на зямлю. Да яго... І было мне нават сорамна, што ён 

мяне кахае, а я яму — такая траскучая баба... 

Прычапуруся, бывала, пытаюся, як кожная жанчына: «Ну, як я 

табе?». А ён пазірае і кажа: 

— Я пакахаў цябе такой, якая ты да мяне прыйшла. Без усяго 

гэтага мастацтва на твары... 

— Дык што, мне разравецца, аж спухнуць, валасы растрапаць і 

нічога не бачыць перад сабой?.. 

— Ды не, будзь прыгожай, каб табе людзі ўсміхаліся, і я буду... 

Перажываў вельмі за мяне, калі хварэла: 

— Ой, дзетка, беражыся — мяне не пасіраці. Хай бы Бог даў, каб 

ты мяне хавала, а не я цябе. 

Таму пакінуў мне страшэнны сум... 

Кожны дзень, як ішлі на працу, разыходзіліся на прыпынку. 

Цалаваў на дарогу, папраўляючы бараду, а я яшчэ некаторы час стаяла 

і глядзела яму ўслед. Ён вяртаўся. 

— Чаго стаіш? 

— Хачу пабачыць, як ты пяройдзеш дарогу... 

— Ну, як малое... Што са мной здарыцца, калі ты ў мяне ёсць?.. 

...У грудзях б'ецца, што яшчэ штосьці сказаць яму мусіла, чаго б 

ён хацеў пачуць... Бо чаму тады ён мяне так аб чым-небудзь 

распытваў?.. Казаў, што любіць мяне слухаць, што голас мой 

кладзецца яму на душу... 
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А яшчэ казаў, што калі памірае хто-небудзь з мужа і жонкі, то 

каханне — не праходзіць, яно кладзецца спаць, каб адпачыць ад гэтага 

свету, а пасля зноў казыча душу. Таму я кладуся цяпер і гляджу сны 

нашы, прачнуся, а яны далей за мной ходзяць, таму што я спазнала 

шчасце, — і яно засталося, не праходзіць. Яно як рука або нага... — 

сябе не адарвеш... не вырвешся... 

 

* * *  

Так жыла і бесклапотна думала, што яго хопіць мне на ўвесь мой 

век. А не адбылося бясконцасці... Умеем мы час пераацэньваць... 

Маліўся, часта хадзіў у царкву, нават без мяне, калі яму хацелася, 

каб дзякаваць за тое, што мае. Пра хлеб гаварыў з пабожнасьцю. Неяк 

сказаў: 

— Вось так ясі-ясі, а не можаш з’есці да рэшты, — зашмат. 

Пакідаеш. Забываеш... Потым, як згаладаеш, — такі ён табе, той 

кавалачак пакінуты, дарагі робіцца... Смак адчуваеш лепш за той, 

неацэнены, свежы. А ўсё таму, што ўсяму свой час... Вось і ты — мой 

кусманчык на старасці гадоў, майго хлеба надзённага... 

 

* * *  

І сын апамятаўся мой. За мужам інакшаю і мяне ўбачыў... І як не 

даруеш яму, безгаловаму праз свой узрост, калі ён, як тая недалёкая 

ноч, што дня не ведае... Ну, а ўжо як дачка з сям'ёй радаваліся, што 

мяне кахаюць!.. Быццам яе... І мы іх любілі!.. Унучку вельмі песціў. 

Такая шчупленькая, хваравітая была, а ён казаў: «Нічога, гэтаму 

птушаня мы выпрастаем крылы — будзе з яе дзеўка!» І калі дзядулі не 

стала, дзіця ведала пра пахаванне, на наступны дзень устала і кажа, 

што трэба ісці... да яго, бо ён учора памёр, а сёння — не ўчора, можа, 

нядзеля, — і ён абяцаўся гуляць з ёй... 
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...Дзеці Міхала добра да мяне ставіліся, таму што бачылі, што 

бацьку я кахаю, а на іх спадчыну не прэтэндую. Пасля пахавання 

сказалі, каб брала з хаты ўсё, што пажадаю. Узяла тое, што мне пра 

яго нагадвала: попельніцу, самавар, партрэты, з рэчаў тое-сёе... 

А... футболку часта яго вымала, бывала... Лавіла ноздрамі яго 

пах... Потым складала ў цэлафанавы пакет, каб не выветрывалася, каб 

была мне ў ёй яго прысутнасць... 

А... яшчэ сон нядаўна сніўся, што ён прыйшоў на кухню, адчыніў 

халадзільнік, у каструлі пад вечкі пазазіраў і кажа, што ў мяне няма 

чаго есці, а ён праз гэта перажывае вельмі. Так, нават там... 

— Дзякую Богу, што ён у мяне быў... І не стамляюся дзякаваць... 

 

Жанчына замаўчала, нібы знайшла, вылучыла штосьці галоўнае ў 

ланцугу споведзі… 

...А я глядзела на жанчыну ў роспачы, апухлую ад слёз, якую не 

адпускала мінулае, якая механічна рэзала на сушанцы яблыкі, 

складаючы іх гарой на чыстым радне, але не бачыла той страты, пра 

якую яна казала, таму што падобная страта — пустэча без добрага 

ўспаміну, а тут іх, добрых успамінаў, вунь колькі... І той скарб-

памятка, што з ёю застаецца цяпер назаўжды, — адкрыецца ў любы 

час, калі ёй заманецца. І ўсё гэта — яе «кусманчык хлеба на заўтра ад 

сёння» аж да новага світання... і слова Госпада... — на век яе яшчэ не 

пражыты... 

 

ВЯСЕЛЬНАЯ АПАДАЦЬ НА ПАЖОЎКЛЫМ ЛІСТКУ 

 

(абразок) 
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Каханню Івана Франка і Вольгі Рашкевіч прысвячаю1 

 

Лісток той ён трымаў у кнізе. Часам перакладваў у іншую... 

быццам перахоўваў невядома на што ці ад каго... 

Гэта быў сакрэт яго ўспаміну, нешта вельмі патаемнае і 

каштоўнае, аж да козыту ў сэрцабіцці. Доказ, які штораз сцвярджаў 

яго праўду быцця і магчымасць існавання... Ён адчуваў, як тая моц 

праймала аж да костак і шарпала ў гром душу... 

Скуголіла туга... прасілася... Доля... Але галоўнае, што была... Бог 

даў яе — а гэта нямала... нягледзячы на ўсе іншыя дары... Тая 

мужнасць прыняцця ўзаемная... А яшчэ — прыхаваная ўцеха ад 

кожнага дня... Ён не думаў пра яе, а яна проста была: нягледзячы на 

яго, нягледзячы на час, нягледзячы на жыццёвыя сустрэчы і любові... 

Колькі здараецца такога: пройдзе — і быццам не было! А тут 

засталося. І край! І не было яму межаў... Таямніца і ява, якой не бачыў 

ніхто. І пачуцці, што, верагодна, адчувае кожны мужчына. Інакш не 

будзе мець сілы і восі кахання ў сэрцы сваім... на перажыванне... 

Пачуцці, пранікнутыя ўзаемнасцю, прасякнутыя ўцехай радасці і 

асцюком болю... Хай так... Быць разам... Быць паасобку... І застацца 

назаўжды... 

Ён бярог той сакрэт душой, яго адзіны артэфакт, ірваную ўціху, 

поўную любові, і такую моцную, увесь свой век. Яна адбілася 

зарубкай на сэрцы. Пад тым шнарам — жывая тканіна пачуцця, такога 

няўмольнага і ўсюдыіснага... Гэта ласка, што не адпускае нават тады, 

калі ты даўно ўжо выкупаны ў іншай салодкай купелі... 

Маленькі нечаканы падарунак. Шчаслівы ўспамін. Тую вясельную 

песню знайшла і запісала на іх вяселле яна, Вольга. Ды і не толькі тую 

песню, а «звязак...», пучок вясельных песень. Адна з іх выпала з таго 

                                                           
1 Іван Франко (1856 – 1916) – украінскі пісьменнік, паэт, белетрыст, публіцыст, навуковец. Вольга 
Рашкевіч (1857 – 1935) – першае і незабыўнае каханне паэта. 
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пучка, ён падняў і машынальна паклаў яе ў кнігу — і забраў з сабой... 

лісток з запісанай на ім песняй. 

І песня яму то галосіць, то памоўчвае па-свойму раз ад разу. А ён 

— штораз знаходзіць ёй іншы прытулак — і яна жыве там да свайго 

часу. 

Скручаныя падаграй пальцы дрыжаць... Ён не можа дастаць і 

пабачыць зноў той лісток зжаўцелай паперы — баляць ужо не столькі 

косткі, а штосьці ў яго бяздонным чэраве, якое не ведае ніхто, хіба 

толькі Бог. Ён не можа каго-небудзь папрасіць прынесці той скарб... 

бо парушыць таямніцу, выверне навыварат... Але ён памятае і колер, і 

пах, і дотык цела таго лістка настолькі, што памяць пераносіць яго ва 

ўспамін пачуццяў, якія не дранцвеюць, якім не скруціла пальцы і ў 

якіх не адняліся ногі, якія ёсць... (не супраць яго, а з ім, нават калі і 

вочы не ўбачаць), якія на досвітку штораз убіраюцца ў яго подых... і 

нічога, што яны, гэтыя пачуцці, яму на гэтым свеце палічаныя... Ён 

ведае іншыя светы... 

...Не можа зрушыць з крэсла... Але ўяўныя магчымасці 

мацнейшыя. Ён чуе вясельную песню... Яго і Вольгіну. Яе спяваюць 

яму з таго лістка любові... 

 

КАМЕНЕВА ЖАНЧЫНА 

 

(абразок) 

 

У кожнага свая любоў. Сваё каханне... Словы гэтыя, аднак, 

паняцці — не для мяне нібы... не пра мяне… інакш неяк са мной... Ды 

няхай... 

У яе ёсць ён і жарсць да яго. А ў мяне... Ён — і мы... Яго дотык 

для мяне — найважнейшы за ўсё астатняе. Позірк такі родны і ўпотай 

— вінаваты, а я атуляю яго пяшчотай, — хай не мучыць сваё і маё 



16 
 

сэрца. Ён мой... Нават калі адводзіць вочы, галаву апускае... Гэта ён за 

мяне думае, не за яе. Гэта яму перада мной, як перад сумленнем, 

вусцішна. 

Але я не крану яго душу. 

Я шчаслівая, што бачу яго кожны дзень, што ён да мяне добра 

ставіцца, што ён прыйдзе, абдыме і прытуліць да грудзей. Хоць не 

цалуе ў вусны, а ў валасы, у самую макушку, таму што вусны іншай 

краналі яго вусны, — а таму мае апаганьваць нельга. Паміж намі — 

юнацтва і свята. І гэта — па-за выпадкам і жарсцю. 

— Ты ўсё ведаеш і так проста... даруеш? — гневалася, аж 

выгіналася ўся разлучніца. 

— А... хто ты? Яго новае Надвор'е! Я ж не трымаю яго, але ён не 

сыходзіць. І чаго гэта так? 

— Балбочаш немаведама што. Ён спіць са мной. З табой так спаць 

не можа. 

— Са мной і сапраўды ўсё інакш. 

— А ты... жанчына без годнасці! 

— Я магла б сказаць тое ж самае пра цябе. Але не буду. 

— Што ж ты за жанчына такая... 

— Проста жанчына... Бачыш, не злодзейка. Проста кахаю яго 

больш за цябе. 

— Дурная... Не жанчына — камень... 

...Усміхнулася. Задумалася. Рукой узмахнула... 

— Я не камень. Я каменева жанчына. І я каля яго — заўжды. Была 

і буду. Так нам наканавана, і сведкам — неба, не мы самі... І хай па 

нас нагамі праходзяць людзі... Кожнаму — сваё... Не затопчуць. 

Застанемся... Камень на сонцы — такі, што аж жарам пячэ, а ў снег і 

мароз — халодны. Паміж намі маўклівае ўзаемапаразуменне і моц. Я 

ўсё магу. Адно, што не пад сілу мне, — выбіраць яму Надвор'е... 
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...Адышла... А Надвор'ем зацікавіўся вецер — і яна кінулася ў яго 

абдымкі. 

 

(з кнігі выбранай прозы «Кавалак свету») 

 

 

МАЛЕНЬКАЯ КРОПКА 

 

(замалёўка) 

 

...Было неяк, ішла яна да яго, быццам несла ў сабе дар дзівосны, 

усміхалася, таму што не магла не радавацца... Ён — добры, пяшчотны, 

незвычайны. І яна яго вельмі кахае. Вочы цёплыя-цёплыя, а цела... 

Пойдзе ўжо ад яго, а потым яшчэ доўга-доўга адчувае ў сабе сілу яго. 

Ды і дабрыні, столькі дабрыні! Вазоны любіць, песцячы, з кожнага 

лісточка цешыцца або кветачкі. Ёй здавалася: яна і тое не такая... 

Аднекуль раптоўна спусціўся маленькі павучок, той, што, кажуць, 

навіны прыносіць. Ён узяў лёгенька яго, вынес асцярожна на балкон, 

выпусціў. 

— Знайшоў сабе дамок, — сам радуецца. — Маленькая кропачка, 

а жыць ёй хочацца... Бог стварыў прыроду — і ўсё для жыцця... 

— А ведаеш, Косця, у нас дзіцятка будзе... 

Спыніўся. Прыгажосць мёртвым жахам абсыпалася. Пяшчота 

агалілася. 

— Ты што... Ты што. Мы так не дамаўляліся... 

...А недзе побач жылі тыя словы, што рваліся ў душу ці ўжо з 

душы ірванымі ранамі: «Маленькая кропачка, а жыць ёй хочацца...» 

І чый гэта быў голас, водгалас... — немагчыма было ўведаць... 
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МАЛІТВА Ў СМЕРЧ 

 

Ганна думала пра сваё... Але кожны раз, калі яна прыязджала 

дадому, глядзела на адухоўлены, шчаслівы твар сястры — і само 

сабой — думалася пра яе... 

Яна была ўпэўненая, што Галіч зляпіў яе вось такую: Галіч — 

Галачку. 

Зямля тут здавалася ёй салодкай з дзяцінства, а дрэвы нябачнай 

душой абаранялі... Яна іх любіла. Вось так і вырасла. 

З каханнем — не склалася. Горб... напэўна... Не ўтрымалі 

незнарок, калі была малечай... Ды галоўнае ў ёй — не горб. 

Калі не знайшоўся... не разгледзеў... — такая яе ноша... 

... 

Любіла вось так сабрацца ў свята ці ў нядзелю летам з сабакам і на 

Караліўку-гару ірвануць... Адпачыць на паляне, чарэшні або яблыкаў 

пакаштаваць, напоўніцца сокам лесу і... вандраваць... Цішыня часам 

вельмі мудра і абачліва гаворыць. Цішыня барвіцца шолахам, 

цвіркатам, сонечнымі промнямі, шчэбетам. І тое дзіўнае 

суправаджэнне, як дзіця, вядзе Галю дарогаю. 

Яна сядае на паваленае старое дрэва перадыхнуць, сабака 

кладзецца ў нагах, і поўсць яго казыча і лашчыць пальцы ног. Абутак 

ставіць побач. Хочацца спяваць — і яна спявае. Перапявае салаўя, бо 

той змаўкае, і вопліскі лістоты пад шоргат ветру яшчэ доўга не 

адпускаюць яе. 

А то раптам нешта выплюхнецца — торкнецца сэрца блізка-

блізка, і яна ўпадзе на калені. Бо «чым сэрца напоўнена — то скажуць 

вусны», — сказана. Яна моліцца. 

...Бог і яна, а яшчэ — той лес, як вялікая капліца. Кроны дрэў — 

склаліся ў далоні... 

І яна ў тую хвілю стае словам зямлі — да неба. 
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Калі заканчвае малітву, ўстае і абдымае дрэва, старое, пахіленае. 

Усё ў вузлах, старажытнае, абшарпанае, парэпанае, асыпанае, 

аголенае, сумнае... яно ёй скардзіцца... 

Схіленае долу, пазначанае таўром старасці, — яно, як жыццё, 

хапае рукамі-галінамі неба і моліць сілы, каб выжыць, просіць, шэпча: 

зазелянець увесну. 

Гады вызначаюць па зрубах, па кольцах. Яно памрэ, калі 

струхлеюць тыя кольцы ў смерць, а пакуль горкі даўкі смак жывіцы 

поіць цела, душу, — не расчмыхнуціся толькі, выстаяць б у холадзе 

вятроў, не раскрышыціся зімой, не абняславіцца ўлетку. 

І вось сцямнела неба (ой, сцямнела!), халоднае стала, шэрае, сівое, 

сталёвае і чужое якоесьці! 

Сарваўся вецер — рэзка так! Дождж, пэўна, будзе! А дадому яшчэ 

далёка! 

Галіч-гара і Галачка... 

Сабака ўціснуўся аж да ног. 

І тут зарыпела і завыла ўсё, загуло, зараўло болем нялюдскім. 

Грымнуў гром, раскаціўся той грукат — расшкамутаў паўнеба 

маланкай. 

Галі здалося: яна ў пашчы страшнага звера... 

І тут знайшліся, як выратаванне, словы дзіўныя, што казачна 

пачуліся: «...калі вы будзеце мець веру нават з гарчычнае зерне, і 

мовіце гэтай гары: «перайдзі адсюль туды», то яна пяройдзе, бо нічога 

няма немагчымага!» Галя знайшла пры дарозе дрэва, пад ім, яго 

каранямі некалі даўно ўтварылася ніша, — і схавалася там... 

Яна сядзела, заплюшчыўшы вочы, і спакойна малілася... 

Недзе побач чуўся трэск і жудасны лямант упаўшага дрэва, 

выдранага з каранямі. Заскавытаў сабака і скочыў са свайго месца — 

там упала яйка з гнязда, пэўна, птушкі нейкай... Галя пацягнулася да 
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яго і... знежывела. То была глыба лёду. Разгуляўся смерч з градам, 

расперазаўся. 

Ён мясіў зеляніну, выкарчоўваў дрэвы, рагатаў і выў пераможцам. 

Галя гэтым не пераймалася. Нейкі спакой напаўняў яе душу. Яна 

ціха малілася, і смерч не чапаў яе дрэва. Паваліў побач здаровае, якое 

ўпала на тое, што было над ёй, зачапіла яго, і адхілілася, рухнуўшы 

побач. 

«Упадзе тысяча з боку ад цябе, і дзесяць тысяч праваруч ад цябе, 

да цябе не дойдзе...» — зноў успомнілася... 

Тое — адчувалася? Не, — так было... 

Прахалода біла ў грудзі. Аднак Галя не прастудзілася, хоць сцежка 

была ўсеяная шарыкамі лёду з галубінае яйка. І яна ступала паміж імі, 

абпальваючы раз пораз ногі холадам. 

Камусьці на доме знесла страху, нехта страціў карову, некаму 

вырвала вінаград з каранямі, нарабіла ў двары бязладзіцы, пабіла 

хлеб... Чуўся ў дальшых суседзяў плач — у іх здарылася бяда... Галя 

перахрысцілася і прамовіла «Ойча наш» і «Багародзіцу», каб ім Бог 

дапамог гэта вынесці. 

Дома дзівіліся, што яна прыйшла сухая і не растурзаная смерчам. 

А Галя была шчаслівая! Ёй нават не балеў горб, — ён зусім не 

перашкаджаў ёй... быць сёння вышэйшай ростам, — у нябеснай 

Любові. 

Села каля лядашчага сівога вузлаватага дзядулі, які верыў, што ён 

вымаліў ёй жыццё, які казаў — а маршчыны-прамяні свяціліся на 

твары глыбокай павагай: «Мацуйся, дачка, вера твая ўратавала Цябе. 

— Гэта з Матфея... — Ёсць шмат пакліканых — але мала абраных». 

Дзядуля казаў разважліва, і ёй здалася ў гэтым часе мірская мітусня 

цацачнай і... непатрэбнай увогуле. Захацелася да сясцёр Васіліны і 

Міхайлы — у манастыр. 

Галя яшчэ бачыла вузлаватыя рукі дзядулі... 
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Вузлаватыя дрэвы свету... 

Вузлаваты дабрабыт у некага... 

Яна ішла не па дарозе, а сцежкаю, — таму што так бліжэй, — да 

манастыра. 

Гэтая не падобная ні на чыю іншую постаць вылучалася на шляхах 

і здавалася маленькім вузельчыкам велізарнай пацеркі лёсу... 

чалавецтва... 

 

(Пераклад з украінскай Міколы Адама) 


