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КА ЛО ДЗЕЖ 
СІМ ВА ЛАЎ 
І СЭН САЎ

Іс нуе мер ка ван не, што ў су час най бе ла рус кай 
лі та ра ту ры над звы чай ма ла пра за іч ных тво раў, 
за чы тан нем якіх мож на пра ба віць час у да ро зе ці 
на вак за ле, якія здоль ны за ха піць ува гу не толь кі 
ін тэ ле кту а лаў-пра фе сі я на лаў ад лі та ра ту ры, але 
і ша ра го ва га жы ха-
ра на шай кра і ны. 
Маў ляў, пас ля Іва на 
Ша мя кі на ні хто з су-
ай чын ні каў так доб-
ра і за хап ляль на не 
пі саў пра свой час. 
Тры ма ю чы ў ру ках 
но вую кні гу про зы 
Анд рэя Фе да рэн кі 
«Ці ша», што зу сім 
ня даў на вый шла ў 
вы да вец тве «Мас-
тац кая лі та ра ту ра», 
ма гу сме ла па спра-
чац ца з та кім «па-
сту ла там».

Гэ та га аў та ра на-
зы ва юць на шым су-
час ным кла сі кам. 
Ду ма ец ца, не вы пад ко ва. Ня спеш ны ход па дзей, 
раз важ лі вы го лас пісь мен ні ка, па зі цыя «на роў ні» з 
чы та чом ужо мно га га доў пры ваб лі ва юць і ні бы та 
пад куп ля юць аў ды то рыю ўда ва най прос тас цю тво-
раў. Вось і све жая кні га апо вес цяў і апа вя дан няў 
пра цяг вае гэ тую тра ды цыю. Пад яе вок лад кай — два 
но выя вя лі кія апо ве ды «Ці ша» і «Дзядзь ка Адольф», 
а так са ма шэ раг апа вя дан няў, якія бы лі на пі са ны 
аў та рам у роз ныя га ды. Кож ны з іх, з ад на го бо ку, 
прос та ці ка вая гіс то рыя-за ма лёў ка з жыц ця. З ін ша-
га, глы бо кі ка ло дзеж сім ва лаў і сэн саў.

Да пры кла ду, апо весць «Дзядзь ка Адольф», 
дзе рас па вя да ец ца пра прос та га бе ла ру са Адоль-
фа, які пра цуе мас та ком-афар мі це лем на звы чай-
ным мяс цо вым кам бі на це. Але пе ра жы вае Адольф 
скла да ны для кож на га муж чы ны пе ры яд, які псі-
хо ла гі на зы ва юць «кры зі сам ся рэд ня га ўзрос ту». 
Яму на да куч вае пра ца, па чы нае раз драж няць жон-
ка-сі ра та Іры на, з якой ён пра жыў усё жыц цё, не 
пры но сяць ра дас ці мас та коў скія экс пе ры мен ты 
на пры ро дзе — «аква рэль кі», ды яшчэ і сын ідзе 
ў вой ска, а дач ка, ужо ця жар ная, ад ра зу пас ля 
за кан чэн ня шко лы вы хо дзіць за муж за азер бай-
джан ца. Кры зіс ды і толь кі.

Што ра біць? За лі ваць рос пач га рэл кай? Ме на ві та 
гэ та і ро біць Адольф, ка лі яго ска ра ча юць з пра цы. 
А по тым — ін фаркт, не ча ка ны раз вод, па езд ка ў са-
на то рый. Вы пад ко вае зна ём ства з но вай жан чы най, 
пе ра езд у Мінск, па да рож жа ў Па рыж, но вая пра ца, 
атры ман не пра воў і ма шы на... Па га дзі це ся, у жыц-
ці бы ва юць і не та кія скла да ныя гіс то рыі, вост рыя 
сі ту а цыі і па ла ма ныя лё сы. Шка да толь кі, што аў-
тар, звяр та ю чы асноў ную ўва гу на воб раз Адоль фа, 
зу сім не рас па вя дае пра Іры ну. Як яна жы ла, ка лі 
бы лы муж, але яшчэ бліз кі ча ла век, ба віў час у са-
на то рыі? Ча ка ла? Вя до ма, бо ён па ві нен вяр нуц ца. 
Па ку та ва ла ад адзі но ты, па кі ну тая і му жам, і дзець-
мі? На пэў на. Як пе ра жы ла рас стан не і ці знай шла 
но ва га ка ха на га? Мо жа, аў тар прос та не ве дае, што 
ад бы ва ец ца ў ду шы жан чы ны ў та кія мо ман ты ці 
прос та так тоў на па кі дае Іры ну сам-на сам са сва і мі 
дум ка мі, слязь мі, па ку та мі і пе ра жы ван ня мі? За тое 
дае на го ду для аб мер ка ван ня. Асаб лі ва ў кам па ніі 
жан чын — ама та рак про зы.

Ураж вае глы бі нёй аў тар скіх раз ваг і за га лоў ная 
апо весць з сім ва ліч най наз вай «Ці ша». Ці ша — не 
толь кі ці шы ня, што па нуе ў ма лень кім, амаль дач-
ным мяс тэч ку Чэш ская Сла ба да, якое вось-вось 
«пра глы не» го рад, але і мя нуш ка са бач кі — са май 
важ най іс то ты ў жыц ці ад на го з ге ро яў. Пісь мен нік 
тым са мым пад крэс лі вае, што лю дзі мо гуць быць 
над звы чай дро бяз ны мі ў сва іх па во дзі нах і па мкнен-
нях. Усё жыц цё ва ра га ваць з бра та мі, за бы вац ца 
на ма ці і яе смерць на фо не смер ці Брэж не ва (яны 
па мі ра юць амаль у адзін і той жа час) ус пры маць 
як неш та дру гас нае. Ад мет на, што па дзеі апо вес ці 
чы тач ба чыць ва чы ма хлоп чы ка Пет ры ка, які толь кі 
па чы нае ха дзіць у шко лу.

Ме на ві та Пет рык вы сту пае тут у якас ці ма раль-
на га ка мер то на. Ён пе ра жы вае за ба бу лю До мну, 
ма ці, баць ку, мае па раў наль на доб рыя ад но сі ны з 
дзядзь ка мі, якія ўсё жыц цё неш та дзе ляць і ні як не 
мо гуць пры мі рыц ца. Важ на, што ў шко ле хлоп чык 
зна хо дзіць са бе доб ра га сяб ра і на стаў ні ка па жыц-
ці — су се да дзядзь кі Ле а ні да Мі хай ла ві ча Ста ха. 
Ме на ві та ён рас па вя дае Пет ры ку, як важ на мно га 
чы таць, тлу ма чыць не ка то рыя не га лос ныя пра ві лы 
су іс на ван ня ў све це да рос лых.

Ду маю, не па мы лю ся, па ста віў шы апо весць «Ці-
ша» ў адзін шэ раг з тво рам гэ та га ж жан ру «Дзя-
цін ства», які на пі саў Іван На ву мен ка. Спа дзя ю ся, 
Анд рэй Фе да рэн ка, па пры кла дзе яго ста рэй ша га 
ка ле гі, на пі ша пра цяг гіс то рыі Пет ры ка і па зна ё міць 
чы та чоў з но вы мі па дзея мі яго жыц ця. Ці ка ва ж!

Ма ры на ВЕСЯЛУХА
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Э ТЫ дзень з са ма га ран ку не 
прад вя шчаў ні чо га доб ра га. 
Вель мі ўжо на пыш лі ва для поз-
ня га ліс та па да ззя ла сон ца, якое, 
ні бы жоў ты сіг нал свят ла фо ра, 

вы ка ці ла ся над ма гіст рал лю, вель мі ўжо 
час та пе ра бя га лі да ро гу з пус ты мі вёд ра-
мі грыб ні кі, ка лі я са сва ім но вым сяб рам 
Ге нам (па зна ё мі лі ся не каль кі тыд няў та му) 
ехаў ры ба чыць з рай цэнт ра на не вя ліч кае 
ма ляў ні чае во зе ра ка ля «алім пій кі»... Па-
вяр ну лі ў лес, праз 200 мет раў «спе шы-
лі ся» на па лян цы пе рад пры гор кам. За 
пры гор кам, уні зе, — авал во зе ра. Ры ба коў 
ня мно га — і гэ та ра дуе.

Па «ма ім» мес цы ні бы нач ная ор гія 
пра ка ці ла ся: рас кі да ны ней кія сур вэт кі і 
ін шая дра бя за; вост рыя жа но чыя аб ца-
сі кі бяз лі тас на ўтап та лі ўсё гэ та ў сы ры 
пя со чак; на го лай га лін цы пры бя рэж на га 
хмыз ня ку боў та ец ца жоў тая гум ка для ва-
ла соў... Во чы мае б уся го гэ та га не ба чы лі! 
Што тут ад бы ва ла-
ся ноч чу?.. Але рас-
клаў снас ці, за кі нуў 
ву ды.

Ге на раз мяс ціў ся 
за кус том спра ва.

Увесь час, па-
куль ры ба чыў, не 
да ваў спа кою аран-
жа вы па кет, які ля-
жаў пад кус том за 
два-тры мет ры ад 
нас. Ён так і пры-
цяг ваў по гляд: зу-
сім не па доб ны на 
«смец це вы»! І ка лі 
ры бал ка па ды хо дзі-
ла да за вяр шэн ня, 
пад няў яго, раз гар-
нуў — і ахнуў: парт а-
ма нет і... гро шы! 
Пры чым усе гэ тыя 
600 еў ра ля жа лі не 
ў парт ама не це, а сто сі кам по бач...

На пля чо ляг ла цяж кая ру ка. Аж уз-
дрыг нуў ад не ча ка нас ці. Азі ра ю ся: Ге на... 
Уф-ф!

— Ну, што? Да вай дзя ліц ца! — з'ед лі ва 
ўсмі ха ю чы ся і праг на ды ха ю чы, га во рыць 
Ге на. — Я гэ ты па кет яшчэ ра ні цай за ўва-
жыў, ка лі ты на ват ву ды не рас клаў.

— З якой та кой пры чы ны? Ты — дзяр-
жа ва, з якой я па ві нен дзя ліц ца, ка лі знай-
шоў скарб?

— І ўсё ж та кі ду маю, што та бе прый-
дзец ца па дзя ліц ца, — пра шы пеў скрозь 
зу бы Ге на, і я ад чу ваю, як яго круч ка ва тыя 
паль цы лёг ка сцяг ва юць у ка мяк курт ку 
на пля чы.

— Ге на, ад ва лі! — пра кры чаў у яго азвя-
рэ лы, на лі ты кры вёй твар, ледзь-ледзь са-
рваў шы з пля ча яго «бе тон ную» ру ку.

— Са ня!.. Ты ве да еш! Я сва ім на жом 
умею доб ра... не толь кі са ла рэ заць, — 
пра ца дзіў Ге на і, сціс нуў шы ку ла кі, ма руд-
на па брыў да сва іх снас цяў.

...Ці шы ня над во зе рам. Маў чым. Гм... 
Вось і но вы ся бар... Але гэ та ж па гро за! 
Па рэ жа, ні бы са ла... Ця сак у яго зда ра-
вен ны — я ад ра зу за ўва жыў. Ка лоч кі пад 
ву дзіль на рэ жа вель мі лоў ка... Дум кі не аб 
ры бал цы, дый ня ма клё ву. Ней кая тры во га 
на ду шы.

— Ге на, за бу дзем! Па еха лі да до му: 
праз га дзі ну сцям нее. Што ся дзець?

Маў чан не ў ад каз. Збі раю снас ці, аран-
жа вы па кет з гра шы ма — у рук зак.

— Я та бе ўсё ска заў! — кі дае мне ў 
спі ну Ге на. — Па куль будзь зда роў! Пас ля 
па га во рым! Хут ка па га во рым.

Пля ту ся на ўзго рак да аў та ма бі ля. За-
брод ныя бо ты груз нуць у пяс ку, у га ла ве 
ка вар дак... Я не ве даў яго звер скай на-
ту ры, ха ця, ка жуць, гэ ты Ге на ў нач ную 
зме ну на за вод зе збіў ка гось ці ледзь не да 
смер ці, але апраў даў ся: маў ляў, не цвя ро-
зы быў той, зня ве ча ны ім, сам чап ляў ся. 
Ха ця, на коль кі ве даю, той ма ла ды ча ла век 
— ін тэ лі гент... Ёсць над чым за ду мац ца.

Снас ці — у ба гаж нік, рук зак — на пя-
рэд няе ся дзен не. Але ча го ты, мі лая «рэ-
нош ка», так на хі лі ла ся? Ёл кі-пал кі: ко ла 
пра бі та... Ге на? Як быц цам, не. Ха ця... Ён 
адзін раз, ад ра зу пас ля на шай спрэч кі, 
ха дзіў у гэ ты бок... Ні ку ды не дзец ца: дамк-
рат, ключ, за па ска...

Рап там по бач браз ну лі дзвер кі аў то. 
Ус кід ваю во чы: за восем-дзесяць мет раў 
спы ніў ся чор ны джып «БМВ». Клюш ня но гі 
шы ра ка пле чы зда ра вяк з па ход кай дзю-
да іс та аб хо дзіць аў то, ад кры вае дзвер цы, 
сяр дзі та вы ры вае з са ло на даў га но гую ры-
жа ва ло сую дзяў чы ну.

— Ігар ве даў! Лё лік ве даў! Кож ная пар-
шы вая авеч ка ве да ла пра гэ тыя 600 еў ра! 

Але трэ ба, каб Ві таль!.. — дзі ка кры чыць 
ёй у твар. — Кож ны, хто ска жа...

Ён асёк ся — уба чыў мя не. Па куль я, 
сто я чы на ка рач ках, ка лу па ю ся з пра бі тым 
ко лам, ён па ды хо дзіць, тры ма ю чы за ру ку 
гэ тую ры жую... Гм, а дзяў чы на не прос та 
сім па тыч ная — рас кош ная пры га жу ня! Як 
моц на хва лю юць гэ тыя ка лы хан ні сцёг наў 
і пыш на га бюс та... Але агуль нае ўра жан-
не кры ху псу юць во чы — ці то п'я ныя, ці 
то ві на ва тыя.

— Што тут у ця бе? Ра монт? — ці ка віц-
ца тро хі раз губ ле на ў мя не клюш ня но гі. 
По гляд яго сліз нуў на мае за брод ныя ры-
бац кія бо ты, а во чы рэз ка зву зі лі ся. — Ры-
ба чыў тут?

— Ры ба чыў, — ад ка заў я і сам быў ура-
жа ны тым, на коль кі сла бым і спа ло ха ным 
ака заў ся мой го лас.

— А ты... Па кет аран жа вы... Ха ця ла ды: 
вас тут, на пэў на, як са бак ня рэ за ных. Па-
ча са лі, ла хуш ка!

Ідуць на пры го рак, вост рыя аб ца сі кі ры-
жай пры га жу ні глы бо ка па глыб ля юц ца ў 
жоў ты пя сок; клюш ня но гі, які на га ла ву 
ні жэй за сваю спа да рож ні цу, тры мае яе за 
за пяс це. Знік лі за пры гор кам; ім да во зе ра 
і мес ца лоў лі — пры клад на 150 мет раў... 
Мае ру кі ка ло цяц ца, ні бы ў кан вуль сі ях. 
За ўва жаю: з «БМВ» за мной со чыць ней кі 
мам бі за ў чор ных аку ля рах. Пад яго кан-
вой ным по гля дам яшчэ мац ней пра бі ва-
юць дры жы кі. Не па мя таю, як і пры ла дзіў 
гэ тае пра кля тае ко ла.

...Аў то за вя ло ся лёг ка, хва ля шчас ця 
на ка ці ла, ні бы цу на мі. Бо жа! Я жы вы! Я 
сва бод ны! Яшчэ хві лі на — і мя не не знай-
сці: ці ма ла ры ба коў тут пе ра бы ва ла за 
дзень? Вы ва роч ваю ру ля вое ко ла, пра яз-
джаю мі ма «БМВ»; бам бі за, ка лу па ю чы ся 
ў ро це зу ба чыст кай, ля ні ва пра во дзіць мя-
не ва чы ма ўслед.

Уф! «Алім пій ка»! Як я люб лю ця бе, род-
ная ма гіст раль! Ды я ўво гу ле ця пер ні ко га не 
ба ю ся! Праў да, хут ка сці да даў. Не хва люй-
ся, Са ня. Твая крэй сер ская — 90 км\гадз. 
Су па кой ся. Тут да род на га рай цэнт ра — 
20 кі ла мет раў. Не бо лей.

За спя ваў тэ ле фон. Жон ка. Бя ру ма-
біль нік, слу хаю мі лы род ны го лас. Эх, да-
ра гая! Ка лі б ве да ла ты, у які пе ра плёт 
я па тра піў сён ня! Ага род цес ця? Град ка 
час на ку? Гэ та смеш на... Ой! Што гэ та за 
блі кі ў люс тэр ку?

У га ла ву ўда ры ла кроў, пе ра ха пі ла ды-
хан не: «пры стро іў ся» і спа кой на ру ха ец ца 
чор ны джып.

Той са мы...
Так, клюш ня но гі дзю да іст за ру лём, я 

яго па знаў. По гляд спа кой ны, на ват раў на-
душ ны — быц цам пе рад ім та лер ка су пу, 
а не «Рэ но». Але хто по бач?.. Не, гэ та не 
ры жа ва ло сая пры га жу ня. І тут з жа хам для 
ся бе па знаю, што на пя рэд нім ся дзен ні, 
з'ед лі ва ўсмі ха ю чы ся, ся дзіць... Ге на.

Ад стра ху па ха ла дзе ла па ты лі ца...
�   � �

С
ту пар. Пра стра цыя. Ват ныя 
но гі, ват ныя ру кі. Ня мое кі но; 
за ру лём зом бі — блед ны, са 
спа це лым тва рам аў тар гэ тых 
рад коў.

Зза ду — джып.
Аб ла жы лі!.. У мі лі цыю не па тэ ле фа ну-

еш. Гро шы на са мрэч ту па ўкраў, сво лач! 
Рук зак на пя рэд нім ся дзен ні — пра мы 
до каз. Ча го бы ло су нуц ца 90 км у га дзі ну, 
лох нік чэм ны! Мог бы і 130... ужо быў бы 
до ма. Ха ця... Ге на. Спы ніц ца, вяр нуць гро-
шы? Але фі зіч ная рас пра ва га ран ту ец ца... 
Пра па ноў ваў жа ле там пі цер скі пля мен нік 
«траў ма ты ку» — мо жа, ад біў ся б?

Пра вай ру кой вы цяг ваю з рук за ка аран-
жа вы па кет, раз ва роч ваю, да стаю 600 еў-

ра — і кла ду ў бар да чок. Па кет з парт а-
ма не там — на ся дзен не. У гэ ты мо мант 
ма біль нік на лі ва ец ца свят лом, з'яў ля юц ца 
ней кія ча ты ры лі та ры. Гля джу — і ні чо га 
не ма гу зра зу мець. Тыя лі та ры — «Ге на». 
Слу хаю:

— Са ня, ты да рэм на тэ ле фа на ваў у мі-
лі цыю. Мы ўсё ба чы лі. Лепш вяр ні гро шы 
— мін ча не ця бе не кра нуць.

Чу ец ца кор пан не — і дру гі рэз кі ме та-
ліч ны го лас ча ла ве ка, які, ві даць, вы рваў 
ма біль нік з рук Ге ны:

— Слу хай, ты, лох не да бі ты! Даю та бе 
100 мет раў на тар маз ны шлях — па куль я 
не за ка паў ця бе ў гэ тых тва іх грэ ба ных Ла-
па цэ ві чах, або як яны тут на зы ва юц ца! Без 
каз лоў і ля лек га ва ру!!! За маў чы, авеч ка 
(ві даць, ры жай пры га жу ні), — рас пі лую 
на част кі, ка лі баб кі за ста нуц ца ў гэ та га 
чмы ра...

— Ла ві! — кры чу ў труб ку і шпур ляю 
пус ты аран жа вы па кет у акно — на або-

чы ну.
Джып рэз ка тар мо-

зіць, я да даў га зу. Да 
род на га го ра да — па ра 
кі ла мет раў. Але... да-
до му нель га. Ге на ўсё 
па ка жа. А чорт! І гэ тае 
бяз до мнае «шчас це» 
каш туе 600 еў ра? Эх, 
лепш дра маў бы ця-
пер пе рад тэ ле ві за рам 
— вось яно шчас це!.. 
Што ра біць? Ім чаць да 
Сяр гея, да сяб ра? Не 
зра зу мее мя не, Сяр гей 
Ана толь е віч, ха ця... што 
за ста ец ца?

Бан ды ты з джы па ў 
той ве чар па бы ва лі ў 
пад' ез дзе ма ёй шмат-
па вяр хоў кі. Су се дзі га-
ва ры лі, што пры хо дзі лі 
ней кія ху лі га ны, зва ні лі 

і на ват бі лі на га мі ў ме та ліч ныя дзве ры. 
Але до ма ні ко га: жон ка з дач кой у цес ця. 
Пас ля джып на кі ра ваў ся ў РА УС. Я ве даў 
гэ та, ве даў... Ку ды ж вы без мі лі цыі? Ча каў 
у два ры су сед няй шмат па вяр хоў кі і ба чыў, 
як, рас та пы рыў шы паль цы і жэс ты ку лю-
ю чы, у рай ад дзел зай шоў клюш ня но гі, 
за ім — Ге на. Апош нім ішоў той бам бі за 
ў цём ных аку ля рах — зда ра вен ны, ні бы 
бык-бу гай.

Я хут ка вый шаў з ма шы ны, па ды шоў 
да джы па. Ры жа ва ло сая пры га жу ня сва-
бод на ся дзе ла на зад нім ся дзен ні. Гм... 
Та кіх рас кош ных дзяў чат-жан чын у на-
шым рай цэнт ры дак лад на ня ма. Па сту каў 
у дзвер цы — ма руд на і плаў на апус ці ла ся 
шкло.

— Вазь мі це, пры га жу ня, — па даў ёй у 
акен ца 600 еў ра. Яна, ці ха ўсмі ха ю чы ся 
ва чы ма, пра цяг ну ла ру ку, гле дзя чы не на 
гро шы, а на мя не.

— Тыя са мыя еў ра? — спы та ла ледзь-
ледзь усмі ха ю чы ся.

— Тыя са мыя... Ды пе ра лі чы це ў рэш-
це рэшт! І па тэ ле фа нуй це ва шым ар лам, 
ска жы це: гро шы вяр ну лі, мі лі цыя ад па-
дае. Бо не па зда ро віц ца ні мне, ні ім. 
Уся го доб ра га!.. І яшчэ. Ваш сяб ра мя не 
аба зваў па тэ ле фо не, так бы мо віць, не-
тра ды цый ным — гэ та не так! Мне дзяў-
ча ты па да ба юц ца! Асаб лі ва та кія мі лыя, 
ры жань кія і сім па тыч ныя, — не ўтры маў-
ся, каб не ўста віць у сваю гу тар ку кам-
плі мент, і, спус то ша ны і злос ны, па брыў 
да ма шы ны...

�   � �

П
раз два дні жон ка пы та ец ца:

— Не ра зу мею, чым вы зай-
ма е це ся на ры бал цы? У вас 
там ры цар скія тур ні ры?.. Ге на 
вунь з та кім вя ліз ным фін га лам 

ехаў з ра бо ты на ве ла сі пе дзе, што я ледзь 
не са мле ла, ка лі яго ўба чы ла та кім раз ма-
ля ва ным... Ка жуць, ней кія ры ба кі збі лі на 
во зе ры. У вас зда ра юц ца бой кі з-за гэ тых 
дроб ных пло та чак і печ ку роў? Не нар маль-
ныя! Я заў сё ды га ва ры ла...

— Які Ге на? Які фін гал? Не ве даю ні я-
ка га фін га ла!

Вы свет лі ла ся на ступ нае: там, ка ля рай-
ад дзе ла мі лі цыі, Ге на стаў па тра ба ваць 
сваю част ку ад атры ма ных 600 еў ра. Мін-
ча не на мяк ну лі: та кія спра вы ро бяц ца дак-
лад на не ка ля дзвя рэй рай ад дзе ла мі лі цыі; 
пра па на ва лі сес ці ў джып, ад вез лі на зад 
на бе раг во зе ра і моц на збі лі. Ві даць, не-
вы нос на свяр бе лі ку ла кі ў клюш ня но га га 
і яго зда ра вен на га сяб ра-бу гая.

За стаў ся Ге на адзін ка ля са ма га сі ня га 
во зе ра.

...Не спы таў: ці не ва ля ла ся по бач з ім 
раз бі тае ка ры та?

Лі та ра тур ныя прак ты ка ван ніЛі та ра тур ныя прак ты ка ван ні  ��
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