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Ле дзя ны са ба ка Го на, з гар ба тым шы-

пас тым хрыб том з на та пы ра ны мi льдзiн ка мi 

рэд кай поў сцi, плос каю га ла вой ды тры ма 

доў гi мi хвас та мi, што пра ра за лi ў за сне жа-

най зям лi глы бо кiя ба роз ны, пад бi раў ся ўсё 

блi жэй, пры па да ючы бру хам да зям лi. Пра-

ва лы вач нiц у аго ле ным са ба чым чэ ра пе 

свя цi лi ся зе ле на ва тым аг нём, а вост рыя iк-

лы ска лi лi ся больш чым не пры яз на. Ад ўсёй 

вус цiш най по ста цi так i па вя ва ла ды хан нем 

сцю жы — i так са ма ха лод наю ярас цю.

— Заў сё ды... бо лей лю бiў ка тоў, — пра-

шап таў Ясь. До най па кру цiў га ла вой: на ўрад 

цi па чвар ны кот, скла дзе ны з за ча ра ва на га 

лё ду, ка гось цi тут па ра да ваў бы. Са ба ка 

ж уцяг нуў па вет ра скрозь зу бы i вант роб-

на за гыр каў, ута ро пiў шы ся ў До ная i Яся. 

Злос на шчоўк нуў па шчай, згле дзеў шы Ру-

чай, якi поў нiў ся па гроз лi вым спе вам рун, 

i зiр нуў да лей па да ро зе, на за мкнё ныя 

ва ро ты вёс кi, вi даць, пры мер ва ю чы ся, пры-

нюх ва ю чы ся.

А там, за не на дзей наю ага ро джаю — До-

най i сам ад чу ваў гэ та ўнут ра ным звя ры ным 

чуц цём — ха ва ла ся та роп кае бiц цё мно гiх 

жыц цяў, кво лых i не аба ро не ных ахоў ны-

мi ча ра мi. Ды яшчэ клу бi ла ся там тое, што 

пры цяг вае лю бо га дра пеж нi ка, — жах.

Цi ка ва, тро хi ад чу жа на га ва рыў са бе До-

най, на зi ра ю чы за зве рам па-над клiн ком, 

як доў га вы тры ма юць ва ро ты? Коль кi там 

бы ло вы стаў ле на дру жын нi каў? Двое, трое? 

У лю бым вы пад ку, за ма ла.

А яшчэ там Сташ ка.

До най рып нуў зу ба мi i пе ра сту пiў з на гi на 

на гу, ад цяс ня ю чы Яся пля чом тро хi на зад i ўбок. 

На яго ны ледзь за ўваж ны рух ле дзя ны са ба-

ка па спеш лi ва кру та нуў ся i гырк нуў мац ней — 

быц цам по бач за ва ро чаў ся гром. Доў гiя хвас ты, 

скла дзе ныя з шы пас тых ле дзя ных па зван коў, 

з сi лаю за бi лi па да ро зе, вы со ка пад кiд ва ю чы 

ка мя кi бру ду ды ка лiў цы су хой тра вы.

Цяж кi, ду маў До най, з су мне вам зву зiў-

шы во чы. Вя до ма, та кая ма хi на. Вось ве-

даць бы, пла ваць ён умее? I на коль кi ўво-

гу ле плы ву чы за ча ра ва ны лёд?

— Па ста ра юся ад вес цi яго ад вёс кi, — 

пра га ва рыў До най цi ха. — Сам. Праз бор. 

Да во зе ра, мо жа. Там... па лон кi.

Ясь, вы дых нуў шы, згод на па кi ваў i пра-

шап таў, каб До най не хва ля ваў ся — ён, му-

зы ка, хут ка пры вя дзе ня кеп скую пад мо гу.

— Страш ней шую за Гона, — удак лад нiў 

Ясь. — Ад но... не дай яму ця бе з'ес цi да 

та го.

До най чмых нуў, па цёр раз га ра ча ны лоб 

пра ваю ру кою, ду ма ю чы, што апош нiм ча-

сам за над та мно га iс тот так цi iна чай спра-

ба ва лi па каш та ваць яго на зуб. I вы дых нуў, i 

рас сы паў ся па сне зе язы ка мi бе ла га агню, i 

аба бег ле дзя но га са ба ку аг нiс тым каль цом. 

Ган чак за кру цiў ся, цяж ка ту па ю чы ма гут ны-

мi ла па мi, шчоўк нуў зу ба мi раз, дру гi, спра-

бу ю чы ўха пiць по лы мя. За гыр каў раз' юша-

на — i згле дзеў До ная, якi, хiс нуў шы ся, зноў 

зра бiў ся са бою. До най уда рыў ле дзя но га 

са ба ку ў пра ва ле ны бок, мiж рэ браў — але 

Ру чай, дзынк нуў шы, ад ско чыў ад апле це на-

га ча ра мi лё ду. Ды i па ра не ная на га До ная 

пад вя ла, ка лi ён не абач лi ва пе ра нёс ця жар 

це ла на яе: увач чу па цям не ла, за звi не лi 

ўнут ры чэ ра па ся рэб ра ныя зва ноч кi.

— Сце ра жы ся!.. — крык нуў Ясь з цем ры. 

Ахну ла i за цiх ла лют ня. До най па ка цiў ся па 

сне зе, усля пую ўда рыў кор дам. Па сы па ла ся 

ле дзя ная крош ка, ган ча ко вы скi вi цы ляск-

ну лi ў До ная над ву хам. Ён уда рыў iз ноў, 

пе ра ку лiў ся це раз пля чо — i ўба чыў снег пад 

са бою i цень, якi па даў на гэ ты снег звер ху, 

цень, ад яко га па вя ва ла сцю жаю. Сцiс нуў-

шы зу бы, До най уз ля цеў iмк лi ваю вi ху раю, 

ры нуў ся на пе рад, да хва ё вых уз гор каў, рас-

ся ка ю чы са бою су мё ты, пра лом лi ва ю чы ся 

скрозь су хiя ка лю чыя за рас нi кi. Го на па-

мкнуў ся сле дам, i яго ха лод ны под ых До най 

увесь час ад чу ваў на сва ёй шыi.

Уз ды ма ю чы iск рыс тую снеж ную за мець, ён 

пра нёс ся па схi ле мiж хво яў. Ган чак, ха ка ю чы i 

шчоў ка ю чы па шчай, з аглу шаль ным ту па там 

ля цеў сле дам, за дзя ва ю чы хвас та мi ства лы 

дрэ ваў, так што порст ка ўзля та лi ўверх дра боч-

кi ка ры ды су хая iг лi ца. Мiль га лi дрэ вы, мiль га-

лi па гор кi, за рос лыя асiн нi кам су хiя лаг чы ны, 

ра вы i бу ра ло мы, а во зе ра ўсё не бы ло вi даць. 

Хут ка До най з ад ча ем зра зу меў, што па чы нае 

стам ляц ца, што мiж во лi сла бее, за па воль ва ец-

ца. А вось ган чак бег ня стом на, не раз бi ра ю чы 

да ро гi, i зван чэй шчоў каў страш наю па шчаю, i 

пад вы ваў на ля ту.

У чар го вай лаг чы не з-пад сне гу вы бi ра-

ла ся не шы ро кая ру ча i на, схоп ле ная сi ня ва-

тым iль дом. До най вi ху раю рва нуў ся праз 

яе, аж но ўзды бi ла ся ад яго на га ру ху ле дзя-

ная кор ка на ва дзе, — i, быц цам пе ра сек шы 

ня бач ную мя жу, рап тоў на стра цiў усю па-

лёт насць вет ру ды бяс сiль на па ва лiў ся на 

звя ры най сцеж цы да ва да пою. Ста яў на 

ка рач ках, па трэс ва ю чы га ла вою, i дзi вiў ся: 

ку ды маг ла па дзец ца ўжо звык лая пес ня 

та ем ных зна каў, якая гу ча ла ўвесь час у 

са мой кры вi, якая — вя ла, без якой унут ры 

бы ло цём на i пус та? I Ру чай у До на евай ру цэ 

так са ма зня меў, не свя цiў ся бо лей ярас ным 

бе лым аг нём, i ру ны на iм згас лi.

Ган чак пра ходж ваў ся ўздоўж вады, злос-

на ўзрык ва ю чы, вы ды ха ю чы з пра ва лаў 

нозд раў се раб рыс тыя клу бы iнею. Пе ра ся чы 

тую ня бач ную мя жу ўслед за До на ем са ба ка 

Го на не ра шаў ся, толь кi ска лiў ся, рыў ма гут-

наю ла пай снег, ярас на бiў хвас та мi па за-

сы па ных су хою iг лi цай ва лу нах ды кар ча гах. 

До най, аба пер шы ся на корд, пад ня ўся на но-

гi. Зiр нуў па-над хво я мi, якiя рас сы па лi ся па 

на ва коль ных уз гор ках, на нiз кае па хмур нае 

не ба, што па тро ху па чы на ла зга саць. I сэр ца 

До ная аб ры ну ла ся ў гул кую пуст ку: анi як не 

атрым лi ва ла ся зга даць, у якiм ба ку ля жа-

ла вёс ка, а дзе му сi ла быць во зе ра. Зноў 

за звi не лi ў га ла ве ся рэб ра ныя зва ноч кi, ад 

якiх пад кот ва ла млосць, i До ная пра бра ла 

ня доб рая дры гот ка.

Ён пра вёў ру кою па ва ла сах, час та вы-

ды ха ю чы мут ныя аб ла чын кi па ры. Ле дзя ны 

ган чак два iў ся i вы рас таў у До на евых ва чах. 

Снег пад на га мi па тро ху цям неў, на лi ваў ся 

ня доб раю чар на тою, як i кры со курт кi, як i 

ўсё ва кол. I за раз, без бра та ва га пля ча, без 

спе ву рун унут ры, без жы во га зво ну кор да, 

гэ тая чар на та ку ды бо лей пу жа ла — бо До-

най за стаў ся з ёю сам-на сам.

— Я не ха чу, — пра шап таў До най чар на-

це, ад чу ва ю чы, як ня ме юць но гi. — Я не...

Са ба ка, ула вiў шы яго ную сла басць, з 

праг ным ры кам ско чыў на пе рад. До най су-

стрэў яго ўда рам клiн ка, але ад на цiс ку ле-

дзя ной гра ма ды ад ля цеў на зад, па ва лiў ся 

спi наю на пруг кую сця ну ма ла до га алеш-

нi ку. А са ба ка, куль га ю чы, са ска вы тан нем 

ад хiс нуў ся ўсiм це лам. На льсня най ле дзя-

ной ла пе бач ны быў чор ны след ад кор-

да — быц цам зброя ў До на евых ру ках бы ла 

рас па ле на да чыр ва на.

Ган чак раз' юша на ўзвыў i, раз мах нуў-

шы ся, се ка нуў хвас та мi, быц цам бi зу на мi. 

До най ухi лiў ся, ад сту пiў шы на крок, дру гi, ад 

трэ ця га хвас та па спеў за сла нiц ца клiн ком. 

Са ба ка шчоўк нуў зу ба мi, за ска вы таў, бо не-

каль кi па зван коў та го хвас та, што на па роў-

ся на клi нок, ад ля це лi прэч. А пас ля, ра зя -

вiў шы па шчу, кi нуў ся, i сi лы, каб унiк нуць, 

каб ухi лiц ца, у До ная не за ста ло ся.

Ра зам з зу бас тай ле дзя ною ма хi наю ён 

ку лём па ка цiў ся до лу, ло мя чы алеш нiк. Па-

да ючы, сек ды сек усля пую кор дам, ад бi ва-

ю чы ся ад праг ных iк лаў, што пад бi ра лi ся да 

гор ла, што жа да лi рваць i ня ве чыць.

Гэ та бы ло тро хi за цяг ну тае, па воль нае 

па дзен не, зу сiм як у сне, i, зу сiм як у сне, 

ва кол уз ня ла ся душ най хва ляю лi тас цi вая 

цем ра. Ган ча ка гэ таю хва ляй пад ха пi ла i 

зне сла ўбок, i там па чва ра са стра шэн ным 

гру ка там за бi ла ся i за вы ла, па тро ху за цi-

ха ючы. А До най упаў на са мае дно цем-

ры i за стаў ся не ру хо ма ля жаць на сты лай 

утрам ба ва най зям лi, усё яшчэ сцiс ка ю чы 

дзярж аль на свай го кор да.

Ся рэб ра ныя зва ноч кi ў га ла ве па сту по ва 

сцiх лi. За мест iх мяк ка за га ва рыў Вельс, 

што ля жаў тут жа, по бач, зу сiм як та ды, у 

ма лен стве, ка лi яны му сi лi дзя лiць адзiн ло-

жак. — Па мя та еш, да вер лi ва шап таў брат, 

моц на тры ма ю чы ся за До на еў ру каў, па-

мя та еш, мы та ды бы лi зу сiм ма лыя, i бы-

ла ў ця бе чор ная кот ка? Лас ка вая та кая, 

дроб нень кая i круг лая, з доў гiм рас пу ша-

ным хвас том, з шаў ко вай поў сцю, з цi хi мi 

да лi кат ны мi лап ка мi, з ра зум ны мi зя лё ны мi 

ва чы ма. I ад ной чы кот ка збег ла ў лес, а мы 

пай шлi за ёю. Па мя та еш?..

Не адзiн ме сяц «Ма ла досць» 

дру куе гэ ты за хап ляль ны твор, 

до ра чы шмат лi кiм ама та рам 

фэн тэ зi хвi лi ны i га дзi ны 

за да валь нен ня ад ледзь не 

лi та раль на га су зi ран ня сю жэт ных 

па дзей. Пра чы тай це ўры вак — 

i ад ка жы це: хi ба вы не апы ну лi ся 

там, па той бок ста рон кi?..

Мар га ры та ЛА ТЫШ КЕ ВIЧ

Век лю дзей
Ра ман-фэн тэ зi

Уры вак

Рай за кан чваў ся за фут боль-

ным по лем. Там, на доў гiм пе ро-

не, кi ну тым шэ рай стуж кай па мiж 

пу ця мi, бы ла яго мя жа. Чы гу нач-

ны ка нец уся го. Ры са. Маўк лi вая 

без дань са з'ед лi вы мi гуд ка мi 

пры га рад ных i хут кiх — «За-

ля цiць мяч — не шу кай» — ды 

вус цiш ны мi воч ка мi-лям пач ка мi, 

сi нi мi i бяз душ ны мi. Мы ту ды не 

ха дзi лi. Па збя га лi перасякаць 

гэ тую ка мен ную мя жу, за якой i 

чор ная ру ка, i мар скi кры ва жэр-

ны спрут, i знiк лы су сед скi хлоп-

чык з па пя ро вым, аб лез лым ад 

лет ня га сон ца тва ры кам — па-

мя тым, ня шчас ным, — i iн шае 

страш нае, усё. Усё там.

А тут — рай. Цi зу сiм не тут, а 

ў ней кiм iн шым, цу доў ным све-

це, якi мы, па ста ле ўшы, ад ва-

жы лi ся па кi нуць на заўж ды?

Але свiст. Цяг нiк зру шыў ся. 

Хi ба бы ло ўсё гэ та на са май 

спра ве, цi пе рон i мяч — не што 

iн шае, як iлю зiя ды гуль ня пад 

наз вай «Шчас лi вае дзя цiн ства — 

iн сты тут — тое са мае ле та», ство-

ра ная моз гам у якас цi аба ро ны 

пе рад не вя до мас цю? Ця пер ужо 

не да знац ца. У плац кар це нам 

вы да лi не бя лiз ну i не гар ба ту, 

а са мую не бяс печ ную рэч, якая 

ўва хо дзiць у кошт квiт ка.

Пра сцей ка жу чы, нам вы да лi 

на сталь гiю.

Та кi кам пакт ны су свет утуль-

най жур бы, да кра ёў на бi ты суб' ек-

 тыў най па мяц цю. Цэ ла фа на-

вы па кет, з яко га мы, грэ бу ю-

чы iн струк цы яй, бра лi за над та 

шмат — i ў вы нi ку стра цi лi час. 

Па доб на нянь кам, што за бi ва лi 

чу жых дзя цей з на дзе яй вяр-

нуц ца на ра дзi му, мы, за блы-

таў шы ся ў бяс кон цай рэ флек сii, 

пры муд ры лi ся за бi ваць цэ лыя 

дзе ся цi год дзi.

Па хаб ныя ма лi на выя пiн-

жа кi, блан дзiн кi, iн фля цыя i 

мер се дэ сы, «твае-мае» i кi не-

ма та гра фiч на крыш таль ныя 

дзе вя нос тыя — ужо не эпо ха. 

Дзе вя нос тыя — чор ная дзiр ка, 

якая па глы ну ла ну ля выя i дзя-

ся тыя. Што ад бы ва ец ца з на мi 

сён ня, ад бы ва ец ца ад на ча со ва 

i ўчо ра, а двац ца ты год — не 

больш чым лiч ба. На хут ка-

сцях, ка лi па ка лен нi змя ня юц ца 

амаль iм гнен на, мы з цяж кас-

цю мо жам зга даць двух ты сяч-

ныя, за тое лёг ка пе ра каз ва ем 

гiс то рыi «апош нiх га доў ХХ ста-

год дзя».

Свет стаў iн шы пас ля па дзен-

ня ве жаў-блiз нят? Зда ец ца, тут 

пра гэ та на ват не чу лi. Ма са вая 

куль ту ра пра цяг вае ка рыс тац-

ца са ста рэ лы мi ко да мi. I ка лi 

вы ска жа це, што дзе вя нос-

тыя — уся го толь кi мо да, то я 

ска жу, што гэ та ўжо тра ды цыя. 

Так i не ўсвя до мiў шы атры ма ны 

во пыт, мы, як заў зя тыя iпа хон-

д ры кi, зра бi лi з яго на цы я наль-

ную траў му — хра нiч ную «хва-

ро бу», якую ўжо не маг чы ма ана-

лi за ваць. Та му што фальк лор, 

вя до ма, не пад ля гае рэ флек сii.

Ста лае жа дан не вяр нуц ца на-

зад, вы пра вiць цi хоць бы рас-

тлу ма чыць тое, што зда ры ла ся, 

толь кi ўсклад няе мi фы i да лей 

ад во дзiць нас ад праў ды. Так, 

сен ты мен таль ная на сталь гiя мi-

рыць мi ну лае i су час насць, але 

яна ў сва ёй та таль нас цi яшчэ i 

па збаў ляе нас бу ду чы нi.

Фут боль нае по ле за рас ло, 

пе рон аб ва лiў ся, а мя чык так i 

не быў зной дзе ны. Чор ная ру-

ка не тра пi ла ў твой го рад, ды 

i кан ца, як ака за ла ся, не iс нуе. 

Цяг нiк едзе на пе рад i, гле дзя чы 

праз ка ла мут нае акно ва го на, 

рап там усве дам ля еш: рай зна-

хо дзiў ся зу сiм не там — ён заў-

сё ды быў тут, прос та мы гэ та га 

не за ўва жа лi.

Сяр гей ША МА ТУЛЬ СКI

ЗА БI ТЫЯ ДЗЕ СЯ ЦI ГОД ДЗI

«Твае, мае, яго, на шы 

i, не су мнен на, чу жыя: 

дзе вя нос тыя — згуб ная 

на сталь гiя», — так па чы нае свае 

раз ва жан нi пра стра ча ны час аў тар 

ка лон кi з наз вай, якая ме на вi та 

да гэ тых раз ваг больш за ўсё i 

па суе, — «Ар тэ фак ты па мя цi».


