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маўчаць, не клікаць да сябе смерць… А смерць падышла ўжо,
глядзіць у вочы, цэліцца. Страляе ў галоўку дзіцяці — і ў руку,
якая абараняе, хавае круглую цёплую, як летняя зямля, галоўку…
Гук усё, ломячыся на дзве часткі, на тры часткі, адскоквае
ўдалячынь і ўсё лічыць, лічыць… Я сярод неіснуючай вёскі,
слухаю, як нейчыя галасы счытваюць з нябачных табліц імёны,
прозвішчы спаленых людзей, назвы забітых вёсак. Назвы
гарадоў і напаўголаса вымаўленыя — лічбы тысяч закатаваных
у канцлагерах: восемдзесят тысяч… сто восемдзесят тысяч…
дзвесце пяцьдзесят тысяч…
Сонца казыча павекі, стараецца іх, раскрытыя, раскрыць.
Калісьці я любіў глядзець на сонца заплюшчанымі вачамі:
праз жывую расплаўленую чырвань павек. Сесці дзе-небудзь,
ці вось так стаяць, ці ісці ціхенька насупраць сонца і глядзець
на сонца, афарбаванае маёй жывой крывёю, быццам ад крыві
маёй, цёплае.
цяпер мае павекі чорныя і толькі іскры болю паласуюць
чорнае, заўсёды гарачае неба…
Гук Хатынскіх званоў ужо за спіной у нас лічыць коміны,
мы ідзём адсюль, а ён застаецца, але зноў даганяе, крышыцца,
пытае: «дык вы — за-пом-ні-лі?.. дык вы — пом-ні-це?.. вы
пом-ні-це?.. Пом-ні-це?»
Тры крокі — і ступенька. Тры крокі — і мы на ступеньку
аддаляемся. Я ўжо апусціў кіёк, ён звініць аб пліты нязвыкла
гучна, патрэбны час, каб гук гэты зноў стаў звычайны. Усяго
толькі стук металічнага кійка аб камень. Я кудысьці іду, і нічога
больш.
Але ці ёсць цяпер у свеце што-небудзь, пра што можна сказаць: і нічога больш?
Гук ззаду робіцца слабейшы, а мой кіёк, нашы крокі, галасы
хадакоў — гучаць больш упэўнена, звыкла.
— Ну, далей паехалі? — малады голас нашага шафёра.
1965, 1968–1971 гг.
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Ад АўТАРА
«Здымаюць скальпы (нават з дзяцей), кастрыруюць, праз
маленькую дзірку ў цемені выцягваюць з жывога чалавека мозг,
ірвуць ногі» — гэта хто, фашысты 40-х гадоў? Не, гэта сённяшнія
газетныя паведамленні з нашых «блізкіх» рэгіёнаў-дзяржаваў аб
высвятленні нацыянальных, кланавых і палітычных прэтэнзіяў
адно да аднаго. Гэта мы з вамі. Калі ў 41-м немцы-фашысты
забівалі савецкіх ваеннапалонных на вачах у жыхароў майго
пасёлка, старая, ушчэнт раздушаная бессэнсоўнай гібеллю ў
засценках НКУС яе мужа (поруч з яшчэ васьмю дзясяткамі
заводскіх рабочых), галасіла ў слязах: «чаго хацець ад чужых,
калі свае вунь што тварылі?..» О, гэтыя «чужыя» і гэтыя «свае»!
Як лёгка асуджаем іншых і як цяжка паварочваецца язык сказаць жорсткую праўду сабе, уласнаму народу, нават калі верх
у ім бяруць ці ўзялі ўжо «свае» падонкі і расісты (як бы яны
сябе ні называлі). ці шмат мы чулі самаасуджальных галасоў
хаця б ад вядомых усёй краіне інтэлігентаў з Азербайджана і
Арменіі, з Кіргізіі і Узбекістана, з Малдовы і Таджыкістана? Свет
пахаладзеў ад Сумгаіта і Хаджы, ад Ферганы і Ошы, ад Бендэр
і Курган-цюбэ. Мільёны людзей ва ўсіх краінах у жаху, а наша
нацыянальная інтэлігенцыя адмоўчваецца. І ў Прыбалтыцы
маўчаць, і ў Грузіі ніхто не сказаў, не гаворыць «на ўвесь голас»
* Я цябе абараню (ням.).
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уласнаму народу, што шавінізм «малога» народа такі ж агідны,
як і любы іншы, што імперскія замашкі ў дачыненні да ўласных
«меншасцяў» падрываюць і твае правы на самастойнасць. І дабром гэта ніколі не заканчваецца. Сведчаннем таму — Асеція,
Абхазія, Прыднястроўе. Пра расійскіх і ўкраінскіх «нашых», якія
адкрыта і ў самазабыцці дэманструюць свой нацысцкі радавод,
і гаварыць не хочацца, хаця разумеем: вірусы расізму ў такім
вялізным целе — небяспека ўжо для ўсёй планеты.
Не будзем недаацэньваць падобную ж небяспеку і для адносна спакойных Беларусі ці Казахстана. Мы пераканаліся ўжо: гэта
прарываецца нечакана і, здавалася б, «з нічога».
Бачачы ўсё, перажываючы, суперажываючы з іншымі — а
непакоіць, мучыць гэта ўсіх, — я раптам прыгадаў рэальную
гісторыю беларускай дзяўчынкі і маладога нямецкага салдата —
з мінулай вялікай вайны, з часоў фашысцкага азвярэння цэлых
краін і кантынентаў. Яны, амаль яшчэ дзеці, змаглі пераступіць
праз наймагутнейшыя нацыяналістычныя і дзяржаўнаідэалагічныя міфы, догмы і выканаць на зямлі сваю чалавечую
місію — быць братам, сястрой, быць каханнем, быць чалавекам
для іншага чалавека.
У нас перасыхае горла, перахоплівае дыханне, калі трэба
сказаць жорсткую праўду пра нас саміх. Тады няхай яны яе
нам скажуць, за нас — дзяўчынка і юнак адтуль, з самай ночы
фашызму і сталінізму.
Гэта — аўтарскі адказ на зусім законнае, верагоднае пытанне:
зноў пра вайну, навошта?
11 верасня 1992 г.

1
У вёсцы Петухі вырашылі затаіцца і адседзецца колькі дзён.
Gross Dorf Pіetuchі*. Праца эйнзацкаманды ўзбударажыла ўсё
наваколле. На кожным узлеску засады, абстрэлы, на дарогах
міны. Узварушылі партызанскае гняздо. А гэтая вёска ад лесу
адгароджаная рачулкаю, сама на горцы. выкапалі акопы для
кулямётаў, парасстаўлялі ў садах лёгкія танкі і бронетранспарцёры ды зажылі мірна. Па два, па тры салдаты ў кожнай хаце,
на сям’ю. Каравул размясціўся ў зручна пастаўленых у канцы
вуліцы былой школе і калгаснай канторы. Загадалі, і тутэйшыя
кабеты вычысцілі, вымылі загаджаныя пакоі, ім за гэта заплацілі
* вялікая вёска Петухі (ням.).
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па тры маркі. Няхай ніхто не кажа, што ў штурмбанфюрара
дзірлевангера служаць не салдаты, а бандыты, крымінальнікі.
Штурмбанфюрар уласнаю асобаю меў палітычную суразмову
з малодшымі афіцэрамі, а тыя — з салдатамі: як паводзіць сябе
на гэты раз, у гэтай вёсцы. Аніякіх пагроз і канфіскацыяў, за
паслугі дзякаваць і нават плаціць, смела ўступаць у асабістыя
кантакты — усё, як у цывілізаванай краіне. А калі надыдзе дзень
акцыі (аб чым будзе ў час паведамлена), усіх гаспадароў свайго
дома ліквідаваць, дом і ўсе забудовы падпаліць. Словам, далей
дзейнічаць, як і ў іншых вёсках. Быдла, як і раней, асабліва
буйное, не знішчаць, выгнаць з хлявоў, перадаць пагоншчыкам.
Прытым кожны абавязаны: з першага ж дня зафіксаваць,
колькі чальцоў сям’і пад ягоным кантролем, размеркаваць,
хто і за каго асабіста адказвае ў дзень акцыі, каб не ўцяклі,
не схаваліся. Асабліва важныя апошні дзень і ноч перад
ліквідацыяй: яны, як жывёла, чуюць блізкую розніцу.
Маладога салдата Франца Ш. (малады сапраўды, сямнаццаць гадоў, прызваны татальнай мабілізацыяй) прымацавалі
да напарніка вопытнага, надзейнага, праверанага ў справе. Ота
Залеўскі, паводле нармальных армейскіх мерак, можна сказаць,
ужо стары, ён з вясковых жандараў. Таксама татальнік, але не з
1943 года прызыву, а з 1942-га. Пасля Маскоўскай бітвы, тады
як Франца фюрар паклікаў пасля Сталінградскай.
Франц у баявое падраздзяленне патрапіў проста з Бабруйскага вакзала, разам з цяжкім узбраеннем, што прыбыло спецыяльна для гэтага батальёна. Так што вёска Петухі — яго першае
баявое хрышчэнне. Кажуць, тут самы гадзючнік партызанскі. Як
выказаўся штурмбанфюрар, тут і курыца — партызан.
Аднак, Францу ў гэта нялёгка было паверыць, калі ён бачыў
тутэйшы люд — што ў Бабруйску, што ў гэтай вёсцы. Запалоханы і нейкі прыгнечаны: ахвотна саступаюць тратуар, дарогу,
у вочы, праўда, пазбягаюць глядзець (дзеці, тыя пазіраюць з
пужлівай цікаўнасцю), але калі немец пакліча, паслухмяна
падыдуць і нават колькі словаў па-нямецку скажуць, якія ведаюць. «Ніксфарштэйн» — нават з гонарам, што таксама могуць
па-нямецку.
Калі па праўдзе казаць, дык Францу нашмат больш не падабаюцца мясцовыя паліцаі: ілжыва-дагодлівыя, а тым не менш
у руках у іх зброя. Што ён там насамрэч думае і што зробіць у
наступны міг — хіба ведаеш?
Сітуацыя, у якой ён адразу ж апынуўся ў Петухах, не простая
для любога. А Францу, навічку, як яму нават уявіць, што сёння ён
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вось з гэтымі людзьмі жыве ў адной хаце, яны яму грэюць ваду,
смажаць яечню, з імі ён гамоніць, смяецца, а заўтра ён іх усіх
заб’е? Прачнецца раніцай, павітаецца, пачысціць зубы, пасядзіць
за сталом, пераглядваючыся з Палінай, маладой гаспадыняй, а
затым яны з Ота паглядзяць на гадзіннік і бразнуць затворамі…
Пераглядвацца і пасмейвацца пачалі не адразу, толькі на другі
дзень — Франц з дзяўчынай. Спачатку яму здалося, што ў гэтай
хаце — дзве бабулькі. Старая, сівая бабулька з нейкай бязглуздай
вечнай усмешкай і бабулька маладзейшая, ані не харашэйшая
за тую, першую. Нават больш брудная і ўся закручаная ў нейкія
анучы, ды яшчэ і кульгае, горбіцца.
Але назаўтра раніцай другая бабулька некуды знікла, а
аб’явілася амаль дзяўчынка, чарнавокая, з падкарочанымі
валасамі, цікаўна і як бы смеючыся прыглядаецца да Франца.
Спадніца тая ж, па-вясковаму даўгая, бруднага колеру, але кофта
беленькая, нават з нейкімі вышыванкамі. Не падазраючы, што
Франц па-руску разумее (бацька яго быў у расійскім палоне, і
дома ў іх нямала расійскіх кніг, нават Біблія ёсць славянская),
старая шыпіць на сваю, відаць, дачку, не паварочваючы да яе
твару:
— Што гэта ты сабе дазваляеш, язві тваю душу? Перад кім
ты выфранцілася? Што гэта з табой робіцца?
Ота, хаця па-іхняму ані слова, тым не менш бачыць і разумее
тое, што адбываецца, лепш за Франца. Растлумачыў. Яны тут
усе так, хто маладзей і харашэй, прыкметней: твар, шыю ў сажу
запэцкаюць, вымажуць, амаль не ў гной — рукі, ногі, апрануцца,
быццам хлеў ім чысціць, яна табе і кульгавая, і гарбатая — адно
не руш яе! Не спакушайся на яе хараство! А гэта, бач ты, адразу
змяніла тактыку, як толькі ты аб’явіўся, — ганарыся, Франц!
Старому Ота даручаны яго бацькоўскай апецы маладзён,
проста з гітлерюгенда, нават спадабаўся. Хаця гараджане, ды
яшчэ гарластыя, нахабныя юнцы, яму не надта да душы. Ад
іх старому, ды яшчэ вяскоўцу, заўжды трэба чакаць нейкае
насмешкі, непрыемнасці. Адзін ужо быў у яго такі, хуценька
адхапіў пасаду цугфюрара, узводам камандуе, і Ота цяпер яму
падпарадкуецца. Начыста забыў, якім быў рахманым першыя
дні, як зазіраў у рот бываламу салдату, лавіў кожнае яго слова,
параду, а цяпер на Ота глядзіць заўжды з насмешачкай, штораз
пры пастраенні пацікавіцца: «Hast du deіn Scheіss beendіgt?», ці
пасраў гер Ота, а то цуг, узвод можа яго і пачакаць.
А з гэтым Францам яшчэ і такое магчыма: падстрэліць па
дурноце, усё не нацешыцца атрыманым шмайсарам, важдаецца,
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як з цацкай, зараджае, перазараджае. На Ота пазірае, бы шкадуючы, — у старога ўсяго толькі вінтоўка. З імі, з гэтаю дзявухай
па-іхняму гамоніць, хіхікаюць, ці не з Ота? Калі паспеў і дзе так
насабачыцца па-руску.
2
Прыгледзеўшыся да немцаў, што пасяліліся ў іх хаце,
паслухаўшы, што суседзі расказваюць пра сваіх пастаяльцаў,
Паліна сапраўды перастала баяцца. Не, страх, жах перад тым,
што немцы вычварылі ў суседніх Борках і Каменцы, не знікаў,
душыў. Але ж не Франца ёй баяцца, гэтага дылду-хлапца, які не
можа з уласнымі рукамі-нагамі справіцца, падобны да ястрабяня,
што вывалілася з гнязда. Шаснаццаць гадоў — гэта шаснаццаць
гадоў. Менавіта столькі споўнілася Паліне ў студзені. Так хочацца верыць у лепшае. Ну а немцу гэтаму — ці нашмат больш?
Хаця і ўздзеў мундзір, рамянямі і нейкімі тэрмасамі абвешаны,
як пудзіла агароднае, з аўтаматам і спаць кладзецца, смярдзіць
конскім потам і нейкімі памадамі, адэкалонам. Без смеху глянуць на яго нельга. І ўвесь час бачыш яго блакітныя вочы. Нават
спінаю адчуваеш.
варта ёй апрануцца па-людску, твар памыць, як тут жа жаночым чуццём зразумела: гэты хлопец яе, старацца дужа не трэба.
Праўда, ён немец, не той час, калі на вечарынках забаўляліся.
Але шаснаццаць ёсць шаснаццаць. Яе раптоўнае ператварэнне — прычына, каб весела, жартам пераглядвацца з Францам.
Быццам разыгралі яны кагосьці трэцяга. І ўсё яшчэ разыгрываюць — старога Ота, скажам. Так яго шкада — з яго пагаслымі,
абыякавымі вачыма, індычаю змаршчакаватаю шыяй. Памерці
можна, слухаючы, як яны, старыя — Ота з маці Паліны — гамоняць. Старая звяртаецца да яго, як да глухога. Мабыць, ёй
здаецца, што гучныя словы чужое мовы яму больш зразумелыя.
— Пан, а пан, вада цёплая трэба, галіцца, кажу, будзеце? Што
франштэйн, што франштэйн: я кажу, галіцца будзеце?
частка жыхароў загадзя ўцяклі ў лес, на балота. Жывыя яны,
не — ніхто не ведае. Скрозь немцы папярэджваюць: каго ў лесе
заспеюць — усіх пастраляюць. А ў вёсцы ўсё-ткі не так страшна.
Але таксама страшна. І яшчэ як! Петухоўцы, хто застаўся ў сваіх
хатах, карыстаюцца любым выпадкам, прычынаю, каб дазнацца,
пачуць ад суседзяў супакойлівыя словы, весткі. Адно аднаго абнадзейваюць: а здаецца нічога, не лютуюць, штокроку: «данке!
данке!», не падобна, каб задумалі нешта благое. Можна бачыць,
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вось з гэтымі людзьмі жыве ў адной хаце, яны яму грэюць ваду,
смажаць яечню, з імі ён гамоніць, смяецца, а заўтра ён іх усіх
заб’е? Прачнецца раніцай, павітаецца, пачысціць зубы, пасядзіць
за сталом, пераглядваючыся з Палінай, маладой гаспадыняй, а
затым яны з Ота паглядзяць на гадзіннік і бразнуць затворамі…
Пераглядвацца і пасмейвацца пачалі не адразу, толькі на другі
дзень — Франц з дзяўчынай. Спачатку яму здалося, што ў гэтай
хаце — дзве бабулькі. Старая, сівая бабулька з нейкай бязглуздай
вечнай усмешкай і бабулька маладзейшая, ані не харашэйшая
за тую, першую. Нават больш брудная і ўся закручаная ў нейкія
анучы, ды яшчэ і кульгае, горбіцца.
Але назаўтра раніцай другая бабулька некуды знікла, а
аб’явілася амаль дзяўчынка, чарнавокая, з падкарочанымі
валасамі, цікаўна і як бы смеючыся прыглядаецца да Франца.
Спадніца тая ж, па-вясковаму даўгая, бруднага колеру, але кофта
беленькая, нават з нейкімі вышыванкамі. Не падазраючы, што
Франц па-руску разумее (бацька яго быў у расійскім палоне, і
дома ў іх нямала расійскіх кніг, нават Біблія ёсць славянская),
старая шыпіць на сваю, відаць, дачку, не паварочваючы да яе
твару:
— Што гэта ты сабе дазваляеш, язві тваю душу? Перад кім
ты выфранцілася? Што гэта з табой робіцца?
Ота, хаця па-іхняму ані слова, тым не менш бачыць і разумее
тое, што адбываецца, лепш за Франца. Растлумачыў. Яны тут
усе так, хто маладзей і харашэй, прыкметней: твар, шыю ў сажу
запэцкаюць, вымажуць, амаль не ў гной — рукі, ногі, апрануцца,
быццам хлеў ім чысціць, яна табе і кульгавая, і гарбатая — адно
не руш яе! Не спакушайся на яе хараство! А гэта, бач ты, адразу
змяніла тактыку, як толькі ты аб’явіўся, — ганарыся, Франц!
Старому Ота даручаны яго бацькоўскай апецы маладзён,
проста з гітлерюгенда, нават спадабаўся. Хаця гараджане, ды
яшчэ гарластыя, нахабныя юнцы, яму не надта да душы. Ад
іх старому, ды яшчэ вяскоўцу, заўжды трэба чакаць нейкае
насмешкі, непрыемнасці. Адзін ужо быў у яго такі, хуценька
адхапіў пасаду цугфюрара, узводам камандуе, і Ота цяпер яму
падпарадкуецца. Начыста забыў, якім быў рахманым першыя
дні, як зазіраў у рот бываламу салдату, лавіў кожнае яго слова,
параду, а цяпер на Ота глядзіць заўжды з насмешачкай, штораз
пры пастраенні пацікавіцца: «Hast du deіn Scheіss beendіgt?», ці
пасраў гер Ота, а то цуг, узвод можа яго і пачакаць.
А з гэтым Францам яшчэ і такое магчыма: падстрэліць па
дурноце, усё не нацешыцца атрыманым шмайсарам, важдаецца,
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як з цацкай, зараджае, перазараджае. На Ота пазірае, бы шкадуючы, — у старога ўсяго толькі вінтоўка. З імі, з гэтаю дзявухай
па-іхняму гамоніць, хіхікаюць, ці не з Ота? Калі паспеў і дзе так
насабачыцца па-руску.
2
Прыгледзеўшыся да немцаў, што пасяліліся ў іх хаце,
паслухаўшы, што суседзі расказваюць пра сваіх пастаяльцаў,
Паліна сапраўды перастала баяцца. Не, страх, жах перад тым,
што немцы вычварылі ў суседніх Борках і Каменцы, не знікаў,
душыў. Але ж не Франца ёй баяцца, гэтага дылду-хлапца, які не
можа з уласнымі рукамі-нагамі справіцца, падобны да ястрабяня,
што вывалілася з гнязда. Шаснаццаць гадоў — гэта шаснаццаць
гадоў. Менавіта столькі споўнілася Паліне ў студзені. Так хочацца верыць у лепшае. Ну а немцу гэтаму — ці нашмат больш?
Хаця і ўздзеў мундзір, рамянямі і нейкімі тэрмасамі абвешаны,
як пудзіла агароднае, з аўтаматам і спаць кладзецца, смярдзіць
конскім потам і нейкімі памадамі, адэкалонам. Без смеху глянуць на яго нельга. І ўвесь час бачыш яго блакітныя вочы. Нават
спінаю адчуваеш.
варта ёй апрануцца па-людску, твар памыць, як тут жа жаночым чуццём зразумела: гэты хлопец яе, старацца дужа не трэба.
Праўда, ён немец, не той час, калі на вечарынках забаўляліся.
Але шаснаццаць ёсць шаснаццаць. Яе раптоўнае ператварэнне — прычына, каб весела, жартам пераглядвацца з Францам.
Быццам разыгралі яны кагосьці трэцяга. І ўсё яшчэ разыгрываюць — старога Ота, скажам. Так яго шкада — з яго пагаслымі,
абыякавымі вачыма, індычаю змаршчакаватаю шыяй. Памерці
можна, слухаючы, як яны, старыя — Ота з маці Паліны — гамоняць. Старая звяртаецца да яго, як да глухога. Мабыць, ёй
здаецца, што гучныя словы чужое мовы яму больш зразумелыя.
— Пан, а пан, вада цёплая трэба, галіцца, кажу, будзеце? Што
франштэйн, што франштэйн: я кажу, галіцца будзеце?
частка жыхароў загадзя ўцяклі ў лес, на балота. Жывыя яны,
не — ніхто не ведае. Скрозь немцы папярэджваюць: каго ў лесе
заспеюць — усіх пастраляюць. А ў вёсцы ўсё-ткі не так страшна.
Але таксама страшна. І яшчэ як! Петухоўцы, хто застаўся ў сваіх
хатах, карыстаюцца любым выпадкам, прычынаю, каб дазнацца,
пачуць ад суседзяў супакойлівыя словы, весткі. Адно аднаго абнадзейваюць: а здаецца нічога, не лютуюць, штокроку: «данке!
данке!», не падобна, каб задумалі нешта благое. Можна бачыць,
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як мірна мыюцца, палошчуцца немцы ў прасторным двары
Францкевіча ля калодзежа: дзеці ім паліваюць спіны халоднай
вадой: ахканне, смех. вёску дзівіць, як часта і шмат яны ядуць.
дзень у дзень над вёскай стаіць чадны дым з комінаў: згатуеш
ім ранні сняданак, тут жа стаў другі, тут жа полудзень і яшчэ
падвячорак — гэтак да позняе ночы. Як у прорву, як на згубу
ядуць. Ну абы людзей не чапалі. Харчы ў іх свае. «Свае» — што
нахапалі ў іншых вёсках, свіней, гусей на вазах вязуць, муку і
нават бульбу выграблі.
А петухоўскае не чапаюць, нічога не скажаш.
дзеду Пархімчыку салдаты памагаюць вароты ставіць. Старыя заваліліся, ён нарыхтаваў лес на новыя слупы, і вось навешваюць на іх вароты. Пархімчык, былы брыгадзір калгасны,
нават пакрыквае на немцаў:
— Старайся, хлопцы, а то працадзён не запішу!
чым мацней і нясцерпней чаканне чагосьці жахлівага і
няўхільнага, тым з большым самазабыццём людзі імкнуцца да
найменшага пробліску надзеі. І таму збоку магло здацца, што не
да кары, забойства рыхтуюць вёску і не сутаргава адпіхаюць жыхары ад сябе жудасную праўду, што гэта накшталт падрыхтоўкі
для якогасьці свята — бабы бегаюць па суседстве па ўсялякую
драбязу, узрушана абмяркоўваюць падзеі, вочы зіхцяць.
Супакойвае вяскоўцаў аднак тое, што дазваляюць выходзіць з
сяла, калі ты на далёкае поле кіруешся, і ўваходзіць у сяло — нават з лесу дзве сямейкі вярнуліся, калі прачулі, што так паводзяць
сябе немцы, у лесе страшней чакаць невядома чаго.
А ў Паліны з Францам наогул поўны парадак. Тым больш,
што ён ведае мову. Гаворыць, праўда, марудна, шукаючы словы
і расцягваючы іх, як дзіця, часам блытае націск, але да гэтага
прывыкаеш. Як прывыкаюць да заікання даўняга знаёмца. Амаль
не заўважаеш. А ў іх абаіх такое адчуванне, быццам не тры дні,
а са школы знаёмыя. Словы ім не дужа і патрэбныя. Усмешка,
кароткі жэст ці позірк, непрыкметны рух плячыма, і яны ўсё
сказалі адно аднаму і ўсё зразумелі. Ну а калі старым гэта не
падабаецца, незразумела — тым больш забаўна і весела гуляць
у гэтую гульню Паліне і Францу.
Бацька (Франц цяпер гэта ацаніў) непрыкметна, але вельмі
ўмела скіроўваў яго цікаўнасць і здольнасці менавіта да моваў —
лацінскай, ангельскай, расійскай. Толькі цяпер Франц пачаў
кеміць: тым самым ягоны фатэр працівіўся агульнай пошасці —
анічога апрача свайго ў свеце не цаніць, усё звесці да нямецкага
кораня, сэнсу, разумення. Тое, што Франц моцна захапіўся

Нямко

199

расійскімі кнігамі, а таму і моваю, мабыць, заслуга (ці віна)
дастаеўскага. ён прыцягваў тым, што пужаў. Калі быў малым,
сястра дала Францу ў руку сталовы нож і раптам паднесла да
яго нейкую чырвоную падкоўку (магніт) — нож разам з рукой
пацягнула незразумелая сіла. Ажно ўскрыкнуў і ўпусціў нож.
Такая ж вусцішная сіла — у кнігах гэтага расійскага пісьменніка.
Нешта выцягвае з цябе, чаго раней, здаецца, і не было, быццам
і не ты гэта.
У вачах Паліны Франц мала чым адрозніваецца ад тых
хлопцаў з суседніх вёсак, якіх заманьвалі знакамітыя на ўсё
наваколле петухоўскія вечарынкі: прыходзілі пад чаркаю,
спачатку трымаліся ўсе гуртам, рыхтуючыся да адпору, калі іх
пакрыўдзяць, а прыцемкам разбягаліся за петухоўскімі кралямі,
хто куды, як рахманыя цяляты, даводзілася іх абараняць, апекавацца імі, не папускаць іх у крыўду мясцовым раўніўцам.
Франц цягаў ваду, сек дровы, нават расаду памідораў гэтая
дзеўка прымусіла высаджваць на агародзе, старога Ота гэта
зацікавіла. ён стаяў ля агароджы з люлькай у роце і цікаўна
пазіраў, як гітлерюгенд няўмела гнецца над градкай, а на шыі
аўтамат матляецца, грэбаецца, як курыца, у зямлі, запэцкаў ад
няўмелага старання нос, шыю.
Старая Кучарыха час ад часу дзе-небудзь адлоўлівала дачку,
шыпела, як гуска (але нехта сказаў бы: добрая гуска):
— Супыніся, дзеўка, што ты сабе думаеш? Што ты над ім свае
штучкі вычвараеш? А калі яго камандзірам гэта не даспадобы?
— А вы ведаеце, мама, яму крыху больш гадоў, чым мне.
А вырас — гляньце, які дылда!
— вы ўжо і гадкамі памераліся! дурное і ёсць дурное, тое
і яно, дзіця горкае. ды толькі гэта табе не гульня! Ох, яшчэ
пакажуць яны сябе, чуе маё сэрца!
І паказаў… У тую ж ноч.
Бадай, ніводная дзяўчына не падабалася так Францу, як
раптам гэтая кінулася ў вочы — з бандыцкае вёскі. ды калі
папраўдзе, нічога сур’ёзнага і не было яшчэ ў яго з жаночым
племем. Хаця сярод аднагодкаў, асабліва калі быў у маладзёвым
лагеры «Сіла праз радасць», не горш за іншых выстаўляўся вопытным лавеласам, абаяльным самцом, які не з чужых словаў
ведае, што і як. А сам нават да прастытутак не хадзіў, куды ў
маладзёнаў з лагера сцежка была пратаптаная. Не толькі боязь
заразіцца, адгукалася і хатняе выхаванне ў сям’і пастара.
І вось перад ім тая, якую, яшчэ крыху, і ён пакахае пасапраўднаму. Але часу на гэта не будзе: неўзабаве дзяўчыну
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як мірна мыюцца, палошчуцца немцы ў прасторным двары
Францкевіча ля калодзежа: дзеці ім паліваюць спіны халоднай
вадой: ахканне, смех. вёску дзівіць, як часта і шмат яны ядуць.
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дзеду Пархімчыку салдаты памагаюць вароты ставіць. Старыя заваліліся, ён нарыхтаваў лес на новыя слупы, і вось навешваюць на іх вароты. Пархімчык, былы брыгадзір калгасны,
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чым мацней і нясцерпней чаканне чагосьці жахлівага і
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да кары, забойства рыхтуюць вёску і не сутаргава адпіхаюць жыхары ад сябе жудасную праўду, што гэта накшталт падрыхтоўкі
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не заўважаеш. А ў іх абаіх такое адчуванне, быццам не тры дні,
а са школы знаёмыя. Словы ім не дужа і патрэбныя. Усмешка,
кароткі жэст ці позірк, непрыкметны рух плячыма, і яны ўсё
сказалі адно аднаму і ўсё зразумелі. Ну а калі старым гэта не
падабаецца, незразумела — тым больш забаўна і весела гуляць
у гэтую гульню Паліне і Францу.
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ўмела скіроўваў яго цікаўнасць і здольнасці менавіта да моваў —
лацінскай, ангельскай, расійскай. Толькі цяпер Франц пачаў
кеміць: тым самым ягоны фатэр працівіўся агульнай пошасці —
анічога апрача свайго ў свеце не цаніць, усё звесці да нямецкага
кораня, сэнсу, разумення. Тое, што Франц моцна захапіўся
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застрэляць. (Хто? — стараўся не дадумваць.) ён жа так і не
спазнае таго, пра што гэтулькі гаворкі, пішуць у кнігах, у кіно
паказваюць — прытым не з распуснай, а вось з такой чыстай,
прывабнай. У гэтым халодным нібыта разліку: не ўпусціць! —
нейк прысутнічала пачуццё закаханасці. Яно, гэтае пачуццё,
нават завастрылася ад драпежных намераў, думак, што ўсё
мацней бралі над ім уладу. Ад безабароннасці яе і асуджанасці
яе плоць станавілася ўсё больш жаданаю. На трэцюю ноч толькі
пра гэта і думаў, вячэралі, нікому ў вочы не мог паглядзець.
дзяўчына разумела гэта па-свойму і дражніла яго яшчэ больш:
падсочваючы, ловячы яго позірк. Так і дурное шчаня пачынае
гуляць перад пашчаю воўка.
Што яшчэ жыло ў яго, Франца, свядомасці, як ні дзіўна —
пратэст. Жорсткасць, эгаізм жадання супраць жорсткасці догмы,
ідэалогіі.
Расавы закон, аднак, яму гэтага не дазваляе. Забіць дазваляе і
нават абавязвае. А вось падобным пралюбадзействам прынізіць
сваю расу — тое самае што скаталожніцтва. І таго горш, больш
небяспечна: скаціна табе сваю ідэалогію не перадасць.
Што пра гэта кажа закон, які вызнае ягоны бацька, пратэстанцкі святар, Франц, калі трэба, можа прыгадаць, але
кіравацца ім немец не абавязаны. Фюрар вызваліў ад гэтага
абавязку, даў свой запавет, закон. Але цяпер менавіта з законам
расы спрачаўся эгаізм маладога немца, не вяртаючыся, аднак,
да бацькавага наказу. Новыя скрыжалі ўзнагароджваюць ягоную
вернасць толькі трупам. І адбіраюць радасць уладання жывым.
дзе ж сіла праз радасць? Нешта тут не так, мой фюрар, гэта
прывабіць хіба што Ота — яму важней за ўсё сабраць смачную
пасылку і паслаць яе сваёй жонцы…
Што адбылося ў тую ноч на кухні, на шырокай лаве ля акна,
дзе клалася спаць Паліна, цемра не дала разглядзець ні Кучарысе, ні старому Ота (яна спала на печцы, ён — у другім пакоі).
Я ж гэтую сцэну нібы бачу (з боку Франца), выразна яе
ўяўляю: сам перажыў нешта падобнае.
Гадоў за пяць да вайны да нас у госці прыехала цётка з мужам і іх пляменніца. Быў я яшчэ пяцікласнікам-шкаляром. дужа
запала мне ў вока пляменніца, дзень у дзень мы з ёю лёталі
па двары і ў хаце, абліваліся вадою, шчыпаліся, яна на мяне
скардзілася, і нас абаіх прысаромлівалі, сварылі, мая мама мяне,
цётка яе. А калі згасілі святло, леглі спаць (госці ў сталоўцы), я
ў цемры папоўз, каб напалохаць іх. дапоўз да стала — далей іх
ложак і канапа — і крыкнуў па-дурному: «А-а-а!» Нешта гучна
фыркнула, зашыпела, як клубок змеяў, і па маёй фізіяноміі, па
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шыі прайшліся чыесьці кіпцюры. ды такія вострыя, шалёныя.
Мне б у час успомніць, што ў нашай кошкі нарадзіліся кацяняты, і карабок, іх пасцель, пад тым сталом. Нічога не цямячы,
залямантаваў, як зарэзаны. Спалох быў усеагульны. Пакуль не
запалілі святло і не пабачылі мяне, з распісанай фізіяноміяй, і
не скемілі, што адбылося. Мяне тут жа расфарбавалі яшчэ ёдам,
доўга не маглі супакоіцца — потым ужо ад смеху.
У хаце Кучарыхі рагатаў толькі Ота Залеўскі. Астатнім было
не да таго. Франц выбег за дзверы, на вуліцу. Паліна кінулася
на печ, да маці пад крыльца. І стаіліся абедзве.
Раніцой жанчыны ўсталі, як звычайна, раненька, асцярожна
корпаліся ля печы, даілі карову, кармілі кабанчыка, курэй —
усё, як заўсёды. выйшаў да іх Ота, выспаны, дужа задаволены
мінулай ноччу. Яны яго абслужылі цёплай вадзічкай: падрэзаў
свае вусы, пагаліў змаршчакаватыя шчокі і шыю, часцей звычайнага паўтараючы: «данке, гут, гут!» Франц выйшаў са спальні,
як выбег, звонячы зброяй і металічнымі карабкамі на поясе, адварочваючы падрапаную, з барвовымі шнарамі, фізіяномію. Не
павітаўшыся, пабег на вуліцу. Кучарыха правяла яго спалоханымі
вачыма, нават Паліна, зусім ціхая, збялелая, стаяла ля шафы,
вінавата маўчала. Ота ж проста свяціўся ўвесь, як новы пятак.
— Лыбіцца, быццам подмазку з’еў! — не стрывала Паліна.
Здаецца, яна пакрыўдзілася за Франца.
Старая Кучарыха на яе накінулася:
— Ты хоць гэтага не чапай! Хопіць, ужо дагулялася.
Паліна ціхутка шмыганула за дзверы. вярнуліся яны абое,
зміраныя, задобраныя (што яна яму там казала, чым суцешыла?),
хоць ты іх з іконай бласлаўляй.
— Мама, у нас лой быў, гусіны тлушч. Памазаць — і пройдзе.
выбегла ў кладоўку, а Франц стаіць і збянтэжана пасміхаецца,
пагладжваючы шчокі, лоб, шыю.
— война, матка, крыг! — спрабуе жартаваць.
— вы ўжо на яе не гневайцеся, маладое-дурное, што з яе
ўзяць?
дзякуй Богу, хоць стары немец пайшоў у прыбіральню, не
хутка вернецца. Паліна ўжо нясе шклянку, беланапоўненую,
калупнула пальцам.
— У нас так лечаць, — растлумачыла Францу, — калі хто незнарок падрапаецца. Я змажу ранкі, гут? Не балюча, крышачку.
Франц пакорліва схіліўся. Паліна, водзячы пальчыкам,
замаўляе:
— Па саломе, па мякіне, няхай пабаліць і пакіне. Пакуль
жаніцца — загаіцца. Зажыве да вяселля.
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паказваюць — прытым не з распуснай, а вось з такой чыстай,
прывабнай. У гэтым халодным нібыта разліку: не ўпусціць! —
нейк прысутнічала пачуццё закаханасці. Яно, гэтае пачуццё,
нават завастрылася ад драпежных намераў, думак, што ўсё
мацней бралі над ім уладу. Ад безабароннасці яе і асуджанасці
яе плоць станавілася ўсё больш жаданаю. На трэцюю ноч толькі
пра гэта і думаў, вячэралі, нікому ў вочы не мог паглядзець.
дзяўчына разумела гэта па-свойму і дражніла яго яшчэ больш:
падсочваючы, ловячы яго позірк. Так і дурное шчаня пачынае
гуляць перад пашчаю воўка.
Што яшчэ жыло ў яго, Франца, свядомасці, як ні дзіўна —
пратэст. Жорсткасць, эгаізм жадання супраць жорсткасці догмы,
ідэалогіі.
Расавы закон, аднак, яму гэтага не дазваляе. Забіць дазваляе і
нават абавязвае. А вось падобным пралюбадзействам прынізіць
сваю расу — тое самае што скаталожніцтва. І таго горш, больш
небяспечна: скаціна табе сваю ідэалогію не перадасць.
Што пра гэта кажа закон, які вызнае ягоны бацька, пратэстанцкі святар, Франц, калі трэба, можа прыгадаць, але
кіравацца ім немец не абавязаны. Фюрар вызваліў ад гэтага
абавязку, даў свой запавет, закон. Але цяпер менавіта з законам
расы спрачаўся эгаізм маладога немца, не вяртаючыся, аднак,
да бацькавага наказу. Новыя скрыжалі ўзнагароджваюць ягоную
вернасць толькі трупам. І адбіраюць радасць уладання жывым.
дзе ж сіла праз радасць? Нешта тут не так, мой фюрар, гэта
прывабіць хіба што Ота — яму важней за ўсё сабраць смачную
пасылку і паслаць яе сваёй жонцы…
Што адбылося ў тую ноч на кухні, на шырокай лаве ля акна,
дзе клалася спаць Паліна, цемра не дала разглядзець ні Кучарысе, ні старому Ота (яна спала на печцы, ён — у другім пакоі).
Я ж гэтую сцэну нібы бачу (з боку Франца), выразна яе
ўяўляю: сам перажыў нешта падобнае.
Гадоў за пяць да вайны да нас у госці прыехала цётка з мужам і іх пляменніца. Быў я яшчэ пяцікласнікам-шкаляром. дужа
запала мне ў вока пляменніца, дзень у дзень мы з ёю лёталі
па двары і ў хаце, абліваліся вадою, шчыпаліся, яна на мяне
скардзілася, і нас абаіх прысаромлівалі, сварылі, мая мама мяне,
цётка яе. А калі згасілі святло, леглі спаць (госці ў сталоўцы), я
ў цемры папоўз, каб напалохаць іх. дапоўз да стала — далей іх
ложак і канапа — і крыкнуў па-дурному: «А-а-а!» Нешта гучна
фыркнула, зашыпела, як клубок змеяў, і па маёй фізіяноміі, па
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шыі прайшліся чыесьці кіпцюры. ды такія вострыя, шалёныя.
Мне б у час успомніць, што ў нашай кошкі нарадзіліся кацяняты, і карабок, іх пасцель, пад тым сталом. Нічога не цямячы,
залямантаваў, як зарэзаны. Спалох быў усеагульны. Пакуль не
запалілі святло і не пабачылі мяне, з распісанай фізіяноміяй, і
не скемілі, што адбылося. Мяне тут жа расфарбавалі яшчэ ёдам,
доўга не маглі супакоіцца — потым ужо ад смеху.
У хаце Кучарыхі рагатаў толькі Ота Залеўскі. Астатнім было
не да таго. Франц выбег за дзверы, на вуліцу. Паліна кінулася
на печ, да маці пад крыльца. І стаіліся абедзве.
Раніцой жанчыны ўсталі, як звычайна, раненька, асцярожна
корпаліся ля печы, даілі карову, кармілі кабанчыка, курэй —
усё, як заўсёды. выйшаў да іх Ота, выспаны, дужа задаволены
мінулай ноччу. Яны яго абслужылі цёплай вадзічкай: падрэзаў
свае вусы, пагаліў змаршчакаватыя шчокі і шыю, часцей звычайнага паўтараючы: «данке, гут, гут!» Франц выйшаў са спальні,
як выбег, звонячы зброяй і металічнымі карабкамі на поясе, адварочваючы падрапаную, з барвовымі шнарамі, фізіяномію. Не
павітаўшыся, пабег на вуліцу. Кучарыха правяла яго спалоханымі
вачыма, нават Паліна, зусім ціхая, збялелая, стаяла ля шафы,
вінавата маўчала. Ота ж проста свяціўся ўвесь, як новы пятак.
— Лыбіцца, быццам подмазку з’еў! — не стрывала Паліна.
Здаецца, яна пакрыўдзілася за Франца.
Старая Кучарыха на яе накінулася:
— Ты хоць гэтага не чапай! Хопіць, ужо дагулялася.
Паліна ціхутка шмыганула за дзверы. вярнуліся яны абое,
зміраныя, задобраныя (што яна яму там казала, чым суцешыла?),
хоць ты іх з іконай бласлаўляй.
— Мама, у нас лой быў, гусіны тлушч. Памазаць — і пройдзе.
выбегла ў кладоўку, а Франц стаіць і збянтэжана пасміхаецца,
пагладжваючы шчокі, лоб, шыю.
— война, матка, крыг! — спрабуе жартаваць.
— вы ўжо на яе не гневайцеся, маладое-дурное, што з яе
ўзяць?
дзякуй Богу, хоць стары немец пайшоў у прыбіральню, не
хутка вернецца. Паліна ўжо нясе шклянку, беланапоўненую,
калупнула пальцам.
— У нас так лечаць, — растлумачыла Францу, — калі хто незнарок падрапаецца. Я змажу ранкі, гут? Не балюча, крышачку.
Франц пакорліва схіліўся. Паліна, водзячы пальчыкам,
замаўляе:
— Па саломе, па мякіне, няхай пабаліць і пакіне. Пакуль
жаніцца — загаіцца. Зажыве да вяселля.
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3
дзень расправы набліжаўся вывераным ваенным крокам.
А вяскоўцам як вушы заклала, вочы заляпіла: так ім не хацелася ў
гэта паверыць. За ўсе крыўды Германіі, паслявярсальскія пакуты
нямецкага насельніцтва павінна была расплаціцца беларуская
вёска Петухі. Аб тым ведала адна частка людзей (пастаяльцы),
другая ж частка (самі жыхары) з кожным спакойна пражытым
днём усё больш верыла: пранесла, на іх бяда не абрынулася,
хаця б гэты раз.
Апошнюю ноч, калі ўжо быў аддадзены загад ажыццявіць
на світанні (а 8.00) акцыю, Франц амаль не спаў. Ота Залеўскі
паведаміў яму агульнае распараджэнне: больш нікога з вёскі не
выпускаць (але тым, хто з лесу вяртаецца, не перашкаджаць), па
магчымасці трымаць сваіх гаспадароў у хаце, папярэджваючы,
што вось-вось можа пачацца бой з партызанамі, яны, маўляў,
падыходзяць, акружаюць. Ота спаў адным вокам, некалькі разоў
ноччу прачынаўся і курыў на кухні, бегаў вады папіць ці на двор
па патрэбе. Франц ліхаманкава думаў, уяўляў, як гэта адбудзецца.
Ота ў яго спытаў, ухмыляючыся: ты, вядома, маладую выбраў?
Што ж, падабаецца, бітэ, калі ласка, а я па-старэчы прыгрэю
старую каргу.
І ўсё-ткі задрамаў Франц, а калі прачнуўся і пачуў на кухні
мірныя галасы старой і Ота, што ўсё спрабавалі растлумачыць
адно аднаму, якая гэта ліхая штука вайна, яго раптам працяў
холад, узялі дрыжыкі. Гэтага яшчэ неставала! Як жа ён выйдзе
да іх, як паглядзіць на Паліну, вачыма сустрэнецца з яе позіркам?
О Божа, лепш бы не прачынацца наогул! Не жыць, не ведаць
нічога гэтага. Бацька, ты любіў паўтараць словы пра чашу, якую
Сыну Божаму назначана было выпіць да дна. За нас, каб і мы свае
выпрабаванні прайшлі з гонарам. Ну а сыну твайму — вось такое
выпала. Не я выбіраю, за мяне Фатэрлянд, фюрар вызначылі маю
ношу. Як з ёю быць, што рабіць мне? У мяне засталася гадзіна
часу, хто, хто падкажа?
чуў, як з двара зайшла Паліна, грымнула дровамі ля печкі.
Перад гэтым у пакой да Франца забег ашалелы стары: ты што,
забыў, твая пабегла некуды, за яе ты адказваеш! О Божа, няхай
бы яна і сапраўды ўцякла, не з’елі б за гэта Франца, ну няхай
бы пакаралі як след. ці няхай, калі ўжо на тое пайшло, Ота ўсё
гэта зробіць, яму гэта не навіна.
чутно, як Паліна мые даёнку, пойдзе карову даіць, а сюды
ізноў уляціць гэты ашалелы падганяць Франца. вось ён, аж
задыхнуўся ад гневу, словы ў глотцы заселі.
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Франц адно махнуў рукой, навешваючы на плячо аўтамат
і кіруючы на кухню. Павітаўся з гаспадыняй, яна паабяцала:
— Зараз Паліна малачка свежага прынясе, а вы трошкі шпацырэн. Будзе апетыт гут.
да чаго здольная да моваў. Што ж, Франц пагуляе, а то яго
апякун хутка забрэша ад абурэння.
Франц накіраваўся да варотаў, выглянуць на вуліцу. чутно,
як у хляве за не шчыльна прычыненымі варотамі пішчыць, патрабуе кармлення кабан, далятае голас Паліны, што пакрыквае
на неспакойную карову. Усё так мірна, звычайна. І такі сонечны
ранак. Самы чорны ў жыцці Франца. Глянуў з варот на вуліцу,
там нейкі рух, заведзены машыны, перабягаюць вуліцу салдаты.
А раптам раздумаў штурмбанфюрар, гэта ў яго ўладзе, раптам
аб’явяць: акцыя адмяняецца, адыходзім. Ну няхай другі раз,
няхай недзе, але не зараз, не тут. Зразумейце ж, Паліна, Паліна!
Фюрар мой, Германія, я дрэнны патрыёт, сам бачу, але я яшчэ
набяруся мужнасці, волі, рашучасці. Я спатрэблюся ў справе.
Але толькі не цяпер!
чутно, скрозь усе ранішнія гукі прабіваецца да Франца, як
звонка б’е ў дно даёнкі струмень малака, ласкавы голас Паліны,
што ўгаворвае: «Стой спакойна, што гэта з табою сёння?» Ох,
дзяўчынка, дзяўчынка, нават быдла нешта чуе, а ты — як жа ты
не бачыш, што рыхтуецца? Сказаць ёй, махнуць на ўсё рукой
і папярэдзіць! Ну і што, куды яна цяпер уцячэ, дзе схаваецца,
калі ўсё пачне гарэць, а яшчэ Ота, ужо ж ён не дасць парушыць
загад! Раней трэба было, хаця б учора, пазаўчора. чаго чакаў,
чаму так не зрабіў? Але ж гэта здрада, гэтым ты здраджваеш
інтарэсам свайго народа. Які там яна, гэта дзяўчына, вораг для
Германіі, але важны прынцып: дзейнічаеш патаемна, за спінай
усіх, парушаючы загад, у інтарэсах не Германіі, а яе ворагаў.
З расчыненых варотаў выйшла Паліна з цынкавай даёнкай у
руцэ, убачыла распісаную ёю фізіяномію Франца, збянтэжана
ўсміхнулася, нават румянак радасны сагрэў яе шчокі. Франц дапамог зачыніць цяжкія вароты. Знаёма ўскінула кароткія валасы
і раптам паспешліва накрыла краем даўгой спадніцы малако.
Растлумачыла, сарамліва смеючыся:
— Каб не сурочылі. Каб малако не скісла, вымя ў каровы не
высахла. Калі ў вас благое вока.
— Паліна, я хачу сказаць, — усё, што здавалася самым важным, раптам перастала нешта значыць, — я хачу… папярэдзіць.
Блягі чалавек прыйшоў ужо, вам усім будзе бляга.
На Франца ўмольна глядзяць вялікія чорныя вочы: гэта
няпраўда? Я не так зразумела? Ты абароніш!..

202

Алесь Адамовіч

3
дзень расправы набліжаўся вывераным ваенным крокам.
А вяскоўцам як вушы заклала, вочы заляпіла: так ім не хацелася ў
гэта паверыць. За ўсе крыўды Германіі, паслявярсальскія пакуты
нямецкага насельніцтва павінна была расплаціцца беларуская
вёска Петухі. Аб тым ведала адна частка людзей (пастаяльцы),
другая ж частка (самі жыхары) з кожным спакойна пражытым
днём усё больш верыла: пранесла, на іх бяда не абрынулася,
хаця б гэты раз.
Апошнюю ноч, калі ўжо быў аддадзены загад ажыццявіць
на світанні (а 8.00) акцыю, Франц амаль не спаў. Ота Залеўскі
паведаміў яму агульнае распараджэнне: больш нікога з вёскі не
выпускаць (але тым, хто з лесу вяртаецца, не перашкаджаць), па
магчымасці трымаць сваіх гаспадароў у хаце, папярэджваючы,
што вось-вось можа пачацца бой з партызанамі, яны, маўляў,
падыходзяць, акружаюць. Ота спаў адным вокам, некалькі разоў
ноччу прачынаўся і курыў на кухні, бегаў вады папіць ці на двор
па патрэбе. Франц ліхаманкава думаў, уяўляў, як гэта адбудзецца.
Ота ў яго спытаў, ухмыляючыся: ты, вядома, маладую выбраў?
Што ж, падабаецца, бітэ, калі ласка, а я па-старэчы прыгрэю
старую каргу.
І ўсё-ткі задрамаў Франц, а калі прачнуўся і пачуў на кухні
мірныя галасы старой і Ота, што ўсё спрабавалі растлумачыць
адно аднаму, якая гэта ліхая штука вайна, яго раптам працяў
холад, узялі дрыжыкі. Гэтага яшчэ неставала! Як жа ён выйдзе
да іх, як паглядзіць на Паліну, вачыма сустрэнецца з яе позіркам?
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Франц накіраваўся да варотаў, выглянуць на вуліцу. чутно,
як у хляве за не шчыльна прычыненымі варотамі пішчыць, патрабуе кармлення кабан, далятае голас Паліны, што пакрыквае
на неспакойную карову. Усё так мірна, звычайна. І такі сонечны
ранак. Самы чорны ў жыцці Франца. Глянуў з варот на вуліцу,
там нейкі рух, заведзены машыны, перабягаюць вуліцу салдаты.
А раптам раздумаў штурмбанфюрар, гэта ў яго ўладзе, раптам
аб’явяць: акцыя адмяняецца, адыходзім. Ну няхай другі раз,
няхай недзе, але не зараз, не тут. Зразумейце ж, Паліна, Паліна!
Фюрар мой, Германія, я дрэнны патрыёт, сам бачу, але я яшчэ
набяруся мужнасці, волі, рашучасці. Я спатрэблюся ў справе.
Але толькі не цяпер!
чутно, скрозь усе ранішнія гукі прабіваецца да Франца, як
звонка б’е ў дно даёнкі струмень малака, ласкавы голас Паліны,
што ўгаворвае: «Стой спакойна, што гэта з табою сёння?» Ох,
дзяўчынка, дзяўчынка, нават быдла нешта чуе, а ты — як жа ты
не бачыш, што рыхтуецца? Сказаць ёй, махнуць на ўсё рукой
і папярэдзіць! Ну і што, куды яна цяпер уцячэ, дзе схаваецца,
калі ўсё пачне гарэць, а яшчэ Ота, ужо ж ён не дасць парушыць
загад! Раней трэба было, хаця б учора, пазаўчора. чаго чакаў,
чаму так не зрабіў? Але ж гэта здрада, гэтым ты здраджваеш
інтарэсам свайго народа. Які там яна, гэта дзяўчына, вораг для
Германіі, але важны прынцып: дзейнічаеш патаемна, за спінай
усіх, парушаючы загад, у інтарэсах не Германіі, а яе ворагаў.
З расчыненых варотаў выйшла Паліна з цынкавай даёнкай у
руцэ, убачыла распісаную ёю фізіяномію Франца, збянтэжана
ўсміхнулася, нават румянак радасны сагрэў яе шчокі. Франц дапамог зачыніць цяжкія вароты. Знаёма ўскінула кароткія валасы
і раптам паспешліва накрыла краем даўгой спадніцы малако.
Растлумачыла, сарамліва смеючыся:
— Каб не сурочылі. Каб малако не скісла, вымя ў каровы не
высахла. Калі ў вас благое вока.
— Паліна, я хачу сказаць, — усё, што здавалася самым важным, раптам перастала нешта значыць, — я хачу… папярэдзіць.
Блягі чалавек прыйшоў ужо, вам усім будзе бляга.
На Франца ўмольна глядзяць вялікія чорныя вочы: гэта
няпраўда? Я не так зразумела? Ты абароніш!..
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— Трэба вам… я не ведаю што… — сказаў і азірнуўся на
дзверы, на вароты. Раптам гучна зарагатаў, гучна вымавіў: —
Малако гут? Малако карашо!
Як бы перакрыўляючы Ота. Паліна на яго глядзіць у зваротнай надзеі, а можа, яна не так зразумела яго? І ўсё не так страшна.
Пайшла дахаты, а Франц, трымаючы аўтамат ля пояса, услед.
І пастаяльцы-немцы, і старая — усе ўважліва пазіраюць (гэта
заўсёды заварожвае), як малако льецца і пеніцца ў шкляным
збане. Старая ўжо накрыла на стол: нязменная бульба, кавалачкі
сала, смятана, кансервы (відаць, Ота расшчодрыўся і адкрыў
бляшанку).
Паліна ўзяла другі, непразрысты збан, гліняны, накрыла
марляй і цэдзіць малако ў яго. З выразам смутку і асуджанасці на
твары: Францу прыгадаліся такія твары ў музеі, куды яго часта
вадзіў бацька — на карцінах з выяваю мадоннаў. Ота выразна,
не спяшаючыся, каб другія не звярнулі ўвагі, дастаў свой вялікі
срэбны гадзіннік і, шчоўкнуўшы вечкам, паглядзеў на стрэлкі.
Заўважылі, аднак, усе: яшчэ б, такі гадзіннік, старадаўні, такі
гук. Кучарыха нават пацягнулася разгледзець яго бліжэй. Як да
ляза сякеры ў руках ката: ці вострае? Жах скаваў галаву Франца
жалезным абручом, сталі раптам балець вочы, нават слязіцца
ад болю.
Міжволі зірнуў на свой гадзіннік, наручны, падарунак маці:
без пяці хвілін восем! Заўважыў, што міжволі ўслухоўваецца,
што адбываецца за акном: ці не пачалося? І ў жоўтых (якія яны
жоўтыя ў яго!) вачах, на зрэзаным глыбокімі змаршчакамі твары
Ота такое ж чаканне. Змаршчакаватая шыя сцярвятніка… Абодва
заварожана глядзяць, як льецца пеністае малако, быццам і гэта
звязана з чаканнем: скончыцца і… пачнецца.
— вы снедайце, а я набяру бульбы, абед варыць трэба, —
раптам пачуўся голас старой гаспадыні. Спалох на твары Ота:
сітуацыя ўскладняецца! Кабета за кольца ўзяла вечка падполу,
у другой руцэ трымае пусты кош.
— Dorthіn darf man nіcht*, — памкнуўся да яе Ота, падхопліваючы вінтоўку, што стаяла ля сценкі. Старая, не разумеючы, што немец мае на ўвазе, перадала яму з рукі ў руку вечка
склепа, і Ота, як дурань, прыняў яго, трымае.
А старая, усё ўсміхаючыся, спускаецца ў склеп. І тут глуха
застукалі за акном, недзе ў суседзяў, стрэлы.
* Туды нельга (ням.).

Нямко
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— Komm raus*, — закрычаў Ота.
Франц глядзіць на Паліну, што, уставіўшыся ў акно, прыслухоўваецца. Твар яе такі ж белы, як малако, што сцякае, ужо
льецца цераз край чорнага збана, хлюпае на падлогу. Старая з
склепа ані гуку, быццам і няма яе там. Ота ў адчаі кінуў вечка, якое да таго бязглузда трымаў, на падлогу і, паспешліва
зарадзіўшы вінтоўку, грымнуў у падполле стрэлам. Франц
ад нечаканасці (усё-ткі) падскочыў з табурэта, і цяпер Ота,
ашчэрыўшы пракураныя жоўтыя зубы, яму крыкнуў:
— Was steckst du da, Scheіsser?**
І скіраваў вінтоўку на Паліну. Але Паліна за спінай у Франца,
і Ота не можа стрэліць. Стрэліў Франц. ён і не заўважыў, як
рука ўскінула затвор аўтамата, апамятаўся толькі, калі аўтамат
забіўся ў яго руках. Скрозь чад, што запоўніў пакой, лёгкія,
вочы, свядомасць, Франц бачыць, як Ота, узмахнуўшы рукой
і як бы адкідваючы вінтоўку, якая стукнулася аб кухонную
шафу, хіліцца да печкі, хапаецца рукамі за яе, быццам узлезці
на яе хоча. Спаўзае на падлогу, а белая бакавіна печкі заплывае
чырвонай, крывавай плямай, што шырыцца на вачах у Франца
(і ў вачах Франца).
Нейк адчужана ён пачуў гук свайго аўтамата, што ўпаў пад
ногі. Нехта яго штурхае ззаду (Паліна), ён пераступіў аўтамат
і апынуўся ля ямы, што вяла пад падлогу. Паліна трымае яго за
плечы, нахіляе:
— Туды! Там ёсць ход! Туды!
Франц паспрабаваў нешта растлумачыць, спытаць, павярнуцца да яе, але чужыя рукі ўчэпіста і ўпарта скіроўваюць яго
некуды. Толькі б далей ад гэтага жаху: Франц ступіў на лесвічку,
адразу ж нязграбна слізгануў з яе і ўпаў каленьмі на нешта
слізкае, коўзкае. Рукі загрузлі ў бульбе, мокрай, падгнілай.
— О Божа! О Божа! О Госпад Бог!
Старая тут, жывая, але яе не відно. А Паліна закрывае за
сабою вечка падполля. Шэпча:
— У цябе ліхтарык, запалі ліхтарык!
дзейнічае надзіва ўпэўнена, з разлікам, быццам не раз з ёю
такое адбывалася. Гэта прымушае падпарадкавацца і чакаць яе
распараджэнняў. Праціснулася каля Франца, скіравала прамень
ліхтарыка ў руцэ Франца на патрэбную ёй сценку і адразу стала
зрываць, здымаць з яе драўляны шчыт.
* вылазь наверх (ням.).
** Ты што, засранец, сядзіш? (Ням.)
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— Трэба вам… я не ведаю што… — сказаў і азірнуўся на
дзверы, на вароты. Раптам гучна зарагатаў, гучна вымавіў: —
Малако гут? Малако карашо!
Як бы перакрыўляючы Ота. Паліна на яго глядзіць у зваротнай надзеі, а можа, яна не так зразумела яго? І ўсё не так страшна.
Пайшла дахаты, а Франц, трымаючы аўтамат ля пояса, услед.
І пастаяльцы-немцы, і старая — усе ўважліва пазіраюць (гэта
заўсёды заварожвае), як малако льецца і пеніцца ў шкляным
збане. Старая ўжо накрыла на стол: нязменная бульба, кавалачкі
сала, смятана, кансервы (відаць, Ота расшчодрыўся і адкрыў
бляшанку).
Паліна ўзяла другі, непразрысты збан, гліняны, накрыла
марляй і цэдзіць малако ў яго. З выразам смутку і асуджанасці на
твары: Францу прыгадаліся такія твары ў музеі, куды яго часта
вадзіў бацька — на карцінах з выяваю мадоннаў. Ота выразна,
не спяшаючыся, каб другія не звярнулі ўвагі, дастаў свой вялікі
срэбны гадзіннік і, шчоўкнуўшы вечкам, паглядзеў на стрэлкі.
Заўважылі, аднак, усе: яшчэ б, такі гадзіннік, старадаўні, такі
гук. Кучарыха нават пацягнулася разгледзець яго бліжэй. Як да
ляза сякеры ў руках ката: ці вострае? Жах скаваў галаву Франца
жалезным абручом, сталі раптам балець вочы, нават слязіцца
ад болю.
Міжволі зірнуў на свой гадзіннік, наручны, падарунак маці:
без пяці хвілін восем! Заўважыў, што міжволі ўслухоўваецца,
што адбываецца за акном: ці не пачалося? І ў жоўтых (якія яны
жоўтыя ў яго!) вачах, на зрэзаным глыбокімі змаршчакамі твары
Ота такое ж чаканне. Змаршчакаватая шыя сцярвятніка… Абодва
заварожана глядзяць, як льецца пеністае малако, быццам і гэта
звязана з чаканнем: скончыцца і… пачнецца.
— вы снедайце, а я набяру бульбы, абед варыць трэба, —
раптам пачуўся голас старой гаспадыні. Спалох на твары Ота:
сітуацыя ўскладняецца! Кабета за кольца ўзяла вечка падполу,
у другой руцэ трымае пусты кош.
— Dorthіn darf man nіcht*, — памкнуўся да яе Ота, падхопліваючы вінтоўку, што стаяла ля сценкі. Старая, не разумеючы, што немец мае на ўвазе, перадала яму з рукі ў руку вечка
склепа, і Ота, як дурань, прыняў яго, трымае.
А старая, усё ўсміхаючыся, спускаецца ў склеп. І тут глуха
застукалі за акном, недзе ў суседзяў, стрэлы.
* Туды нельга (ням.).
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— Komm raus*, — закрычаў Ота.
Франц глядзіць на Паліну, што, уставіўшыся ў акно, прыслухоўваецца. Твар яе такі ж белы, як малако, што сцякае, ужо
льецца цераз край чорнага збана, хлюпае на падлогу. Старая з
склепа ані гуку, быццам і няма яе там. Ота ў адчаі кінуў вечка, якое да таго бязглузда трымаў, на падлогу і, паспешліва
зарадзіўшы вінтоўку, грымнуў у падполле стрэлам. Франц
ад нечаканасці (усё-ткі) падскочыў з табурэта, і цяпер Ота,
ашчэрыўшы пракураныя жоўтыя зубы, яму крыкнуў:
— Was steckst du da, Scheіsser?**
І скіраваў вінтоўку на Паліну. Але Паліна за спінай у Франца,
і Ота не можа стрэліць. Стрэліў Франц. ён і не заўважыў, як
рука ўскінула затвор аўтамата, апамятаўся толькі, калі аўтамат
забіўся ў яго руках. Скрозь чад, што запоўніў пакой, лёгкія,
вочы, свядомасць, Франц бачыць, як Ота, узмахнуўшы рукой
і як бы адкідваючы вінтоўку, якая стукнулася аб кухонную
шафу, хіліцца да печкі, хапаецца рукамі за яе, быццам узлезці
на яе хоча. Спаўзае на падлогу, а белая бакавіна печкі заплывае
чырвонай, крывавай плямай, што шырыцца на вачах у Франца
(і ў вачах Франца).
Нейк адчужана ён пачуў гук свайго аўтамата, што ўпаў пад
ногі. Нехта яго штурхае ззаду (Паліна), ён пераступіў аўтамат
і апынуўся ля ямы, што вяла пад падлогу. Паліна трымае яго за
плечы, нахіляе:
— Туды! Там ёсць ход! Туды!
Франц паспрабаваў нешта растлумачыць, спытаць, павярнуцца да яе, але чужыя рукі ўчэпіста і ўпарта скіроўваюць яго
некуды. Толькі б далей ад гэтага жаху: Франц ступіў на лесвічку,
адразу ж нязграбна слізгануў з яе і ўпаў каленьмі на нешта
слізкае, коўзкае. Рукі загрузлі ў бульбе, мокрай, падгнілай.
— О Божа! О Божа! О Госпад Бог!
Старая тут, жывая, але яе не відно. А Паліна закрывае за
сабою вечка падполля. Шэпча:
— У цябе ліхтарык, запалі ліхтарык!
дзейнічае надзіва ўпэўнена, з разлікам, быццам не раз з ёю
такое адбывалася. Гэта прымушае падпарадкавацца і чакаць яе
распараджэнняў. Праціснулася каля Франца, скіравала прамень
ліхтарыка ў руцэ Франца на патрэбную ёй сценку і адразу стала
зрываць, здымаць з яе драўляны шчыт.
* вылазь наверх (ням.).
** Ты што, засранец, сядзіш? (Ням.)
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— ціха вы, мама! — прыкрыкнула на старую, што вохкала,
стагнала.
За шчытом адкрылася дзірка-лаз. Паліна падсаджвае маці:
— вы першая. Толькі ціха. Не бойцеся, татка вучыў вас, вы
ж помніце.
Бездапаможна, бы ў жабкі, заторгаліся і зніклі ў чарнаце
скрыўленыя ногі, на Франца жмурачыся (прамень ліхтарыка б’е
ёй у вочы) глядзіць Паліна. вялікія спалоханыя дзіцячыя вочы,
не верыцца, што гэта яна так сурова распараджалася. Просіць:
— Паўзі цяпер ты, а я зачыню за сабой. Там у нас схованка,
такі вялікі склеп. Спецыяльна мой фатэр зрабіў для нас. Нас не
знойдуць, не бойся.
Франц поўз па халодным пяску, плячыма, локцямі, галавой
адчуваючы дошкі вузкай, як труна, нары.даводзіцца віцца,
як чарвяку. ён ужо і здаецца сабе чарвяком, у адзін міг з
самаўпэўненага вясёлага гітлерюгенда, з начытанага, музыкальнага сына паважанага ў наваколлі пастара ператварыўся ў нешта
запалоханае, паўзучае, што шукае ратунку. чуе, як наперадзе
цяжка крэкча старая, услед за ёю адпаўзае ад усяго ранейшага,
ад сябе былога. Як хутка ўсё змянілася. Усё было і нічога не засталося. А недзе ззаду — Паліна. Адзінае, што яшчэ засталося
на зямлі (пад зямлёй!) для яго, як праменьчык надзеі, — гэтая
спалоханая, але такая рашучая дзяўчынка. Франц скіраваў
ліхтарык назад і ўбачыў… аголеныя белыя лыткі ног, стаптаныя
чаравікі. Паліна паўзла нагамі наперад — скеміў: яна зачыняла
лаз шчытом, маскіравала і не змагла развярнуцца ў вузкай нары.
— Патушы зараз жа! Ты што? — гнеўны дзявочы голас.
Некуды зніклі рухавыя ногі старой. На руках Франц споўз,
спусціўся ў нейкую яму, пасвяціў і агледзеўся. Тут скрынкі, на
адной ужо ўселася старая, стаяць бочачкі, вядро і нават кружка
ля яго — усё нарыхтавана для працяглага сядзення. Старая
паказвае: сядайце і вы! Сказаў машынальна: «данке», а не
«дзякуй» — нямецкае слова для самога прагучала па-чужому,
адразу павеяла пагрозай. Яны там знойдуць забітага Ота, а
можа, ён толькі паранены, раскажа, хто ў яго страляў. Аўтамат
Францаў застаўся ў хаце. Лепш бы згарэў дом, так надзейней
было б, трэба было падпаліць, раней чым хавацца — з баязлівай
жорсткасцю падумалася Францу. Яму не да самаацэнак. дый не
пра сябе ён думае, больш баіцца (упэўнены ў гэтым) за родных,
калі ўсё раскрыецца, іх у Германіі чакае лагер, ганьба, нянавісць
і пагарда суседзяў.
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Паспешліва ў склеп слізганула Паліна, балюча аб нешта
стукнулася, войкнула, сярдзіта паправіла на сабе спадніцу.
— Памажы мне.
Ага, і тут ёсць шчыт, можна задраіць дзірку-лаз, што вядзе да
хаты. Паліна растлумачыла непраўдападобна абыякавым тонам:
— Гэта ад дыму, калі гарэць будзе хата, — і прастагнала: —
О Божа, што цяпер там?!
4
дым у зямлянку пранік зусім не з таго боку, адкуль прыпаўзлі.
Паліна растлумачыла:
— Гарыць лазенка. Нам туды выпаўзаць.
Але тут жа дым паваліў і праз шчыт на супрацьлеглай сценцы — дзе хата. Паліна шэптам супакойвала маці:
— Абы жывыя засталіся. Не плачце, а то яшчэ пачуюць!
Хутка ўсіх пачаў душыць кашаль. Паліна і Франц міжволі
прыціскаюцца да пляча адно аднаго, каб не так чуваць было.
Нехта гулка прабег проста над галавой, стрэл, другі. Старая,
заціскаючы твар, упала проста на дол: Франц з бессэнсоўнай
паспешлівасцю патушыў ліхтарык. Як бы ад надышоўшай цемры, чутней стала, што робіцца на паверхні. Машыны равуць, і
стральба. ці гэта полымя так гудзе і страляе? Некалькі разоў
цяжка стукнула, глухія выбухі збоку, як бы з глыбіні зямной,
пасыпаўся зверху пясок.
А можа, і насамрэч бой пачаўся, падышлі партызаны? Калі
і так — адначасова падумалі Паліна і Франц — калі выйдзем
на паверхню, а там ужо нашы (а там — гэтыя, каго называюць
бандытамі), брат Павал і тата прыбягуць, забяруць і Франца,
але мы яго абаронім, растлумачым, як немец выратаваў нам
жыццё (тварам да твару апынуся перад бязлітаснымі, жахлівымі
партызанамі, але, прынамсі, маёй сям’і не будзе пагражаць
дахаў).
Франц заснуў, нейк адразу, як, здаралася, засыналі дзеці ў
самай страшнай сітуацыі (б’юць, паляць) — менавіта ў самы
жудасны момант. Паліна не адразу зразумела, чаму ўздрыгваюць
плечы Франца, што ацяжэла прытуліўся да яе, а калі раптам зразумела — яе сэрца востра пранізаў адвечны жаночы боль і жаль
да мужчыны, амаль як да дзіцяці. Немец-хлапчук спаў. ён плакаў.
— Бедны, плача, — сказала старая, — таксама чалавек. Божа
мой, Божа!
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— ціха вы, мама! — прыкрыкнула на старую, што вохкала,
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А Францу снілася яго кватэра ў дрэздэне: за даўгім хатнім
сталом нейкія людзі, мабыць, госці, але ўсе маўчаць і глядзяць
на строга, ва ўсё чорнае апранутага бацьку і разадзетую, як
дзяўчынка, маці Франца, якая і з выгляду не старэй за яго сясцёр.
Яны таксама за сталом, з імі Паліна. Самая малодшая ў сям’і,
Галена, крычыць (чамусьці па-руску):
— У нас вяселле, Франц. Глядзі, якая нявеста. чаму ты плачаш? Ты іх напужаеш.
— Ота ім расказаў, — ціха кажа Паліна і незразумела: — Але
ты не бойся, ён мёртвы.
Ачнуўся, мабыць, ад блізкага выбуху, не разумее, дзе ён, цёмна, як у магіле, але побач нейчае дыханне, нейчая прысутнасць.
далонню правёў па твары сваім, шчыміць скура ад салёных слёз.
У горле пяршыць — гэта ад дыму. Немагчыма дыхаць.
— дзе ліхтарык, запалі, — Палінін голас.
Франц намацаў на скрынцы круглую рукаятку, запаліў святло
і канчаткова вярнуўся, вырваўся са сну.
— Табе лягчэй? — спытала Паліна і растлумачыла, у голасе
паблажлівая ўсмешка. — Ты заснуў.
— Так! Сон такі!
— А там сціхае, чуеш? Ты нахіліся долу, там менш дыму.
На гадзінніку Франца (Паліна ўзяла ягоную руку, каб паглядзець) поўдзень ужо.
Яшчэ цэлая вечнасць мінула, нешта ў гэтым свеце скончылася
назаўсёды, а яны трое ўсё яшчэ жывыя. дым больш не валіць
са шчылін, але ўсё роўна сухім туманам стаіць перад вачыма,
ён у грудзях, у лёгкіх, здаецца, што і галаву, і сэрца — усё, усё
запоўніў. Паліна не вытрывала, пачала здымаць шчыт з боку,
як яна сказала, лазенкі. Франц кінуўся на падмогу. Пра сябе
падумаў: «Wіe eіn Unterseeboot»*.
Паліна не гаворыць, каб іх не напалохаць, але сама замірае
ад думкі: а ці ўдасца выбрацца, раптам абодва выхады — і праз
лазенку, і праз хату — заваліла так, што не выдзерашся? Францу не дазволіла паўзці за сабой (не будзе чым дыхаць дваім у
нары!), падбіраючы спадніцу, падсаджаная Францам (усё-ткі
паправіла яго рукі, калі ўзяў яе нібыта не так), уціснулася ў
нару і знікла. Францу і старой здалося: доўга, нясцерпна доўга
яе не было. Спачатку чуўся асцярожны кашаль, а затым і яго не
стала чутно. Франц бессэнсоўна спрабаваў промнем ліхтарыка
высвеціць задымленую дзірку, ужо і батарэйкі садзіцца сталі,
* Як падводная лодка (ням.).

Нямко

209

святло цьмянае. Нарэшце з’явілася, і зноў перш ногі, чаравікі,
белыя лыткі ног. Франц — ад бяды далей! — адвёў святло ўбок.
Прыняў на рукі яе лёгкае стомленае цела, памог стаць на ногі.
Што, што там?
— Яшчэ агонь там, жар. Трэба пачакаць.
выбраліся толькі апоўначы. Усё роўна іх сустрэў несатлелы
жар. Франц на гэты раз папоўз першым і атрымаў апёкаў больш.
Яму давялося разграбаць выхад. Прапаліў мундзір на локцях,
штаны на каленях. Шчыміць скура на запясцях, шчака, шыя гараць ад апёку, колькі ні аблізвай іх, не змочвай слінай. Але ўсё-ткі
ён падняў, адкінуў вечка (вуголле так і пасыпалася на яго), зрабіў
выхад, затоптваючы і раскідваючы чырвонае вуголле, памог выбрацца на паверхню жанчынам. Ужо ноч, але ўся распаленая,
куды ні глянь, бачныя за стваламі і скрозь сукі садовых дрэваў
папялішчы, што ўсё яшчэ вогненна тлеюць, раздзьмухваюцца
ветрам. Ад хаты Кучарыхі засталася адна печка, знізу чырвоная,
падсвечаная жарам, вышэй бялейшая, а яшчэ вышэй — як цёмны
абеліск, што ідзе ў чорнае неба. Уражвала цішыня: недзе выў
сабака, яму падвываў яшчэ адзін, але гэта не парушала мёртвай,
нейкай нетутэйшай цішы, здавалася, яна ідзе проста ў космас.
Людзей, што перажылі смерць сваёй вёскі, — думаю, і тыя,
хто жыўцом гарэў у дрэздэне, маглі б засведчыць, — аглушала
думка, перакананне: усюды так! На ўсёй зямлі! У гэтую хвіліну
забіваюць усіх!..
Завыла Кучарыха на поўны голас, ужо не баючыся забойцаў,
карнікаў. Быццам і іх таксама не засталося! Кінулася да свае
хаты, аббегла вакол пажарышча раз, другі, як бы спрабуючы
дабрацца, дацягнуцца да сіратліва бялеючай печкі, прыпасці,
абняць. Паліна чамусьці адышла ад Франца, ён машынальна
рушыў услед, яна яшчэ далей пад дрэвы адступіла. І калі ён
зноў захацеў наблізіцца, раптам закрычала не сваім голасам:
— Што ты ўсё аблізваеш свае рукі? Што, баліць? А ім не
балюча было? дзеткам! Жывымі ў агні!
І зарыдала, закінуўшы галаву, схапіўшыся рукамі за ствол
дрэва.
— Фашыст! — праз рыданне. — Ненавіджу! Усе вы фашысты!
Франц адышоў убок і сеў на нейкі слупок. Паклаў на калені
сваю пляскатую сумку. Там у яго прыбор галіцца, мыла і
яшчэ — чорная круглая граната з блакітнай галоўкай. Жыць
яму не хацелася.
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Яны таксама за сталом, з імі Паліна. Самая малодшая ў сям’і,
Галена, крычыць (чамусьці па-руску):
— У нас вяселле, Франц. Глядзі, якая нявеста. чаму ты плачаш? Ты іх напужаеш.
— Ота ім расказаў, — ціха кажа Паліна і незразумела: — Але
ты не бойся, ён мёртвы.
Ачнуўся, мабыць, ад блізкага выбуху, не разумее, дзе ён, цёмна, як у магіле, але побач нейчае дыханне, нейчая прысутнасць.
далонню правёў па твары сваім, шчыміць скура ад салёных слёз.
У горле пяршыць — гэта ад дыму. Немагчыма дыхаць.
— дзе ліхтарык, запалі, — Палінін голас.
Франц намацаў на скрынцы круглую рукаятку, запаліў святло
і канчаткова вярнуўся, вырваўся са сну.
— Табе лягчэй? — спытала Паліна і растлумачыла, у голасе
паблажлівая ўсмешка. — Ты заснуў.
— Так! Сон такі!
— А там сціхае, чуеш? Ты нахіліся долу, там менш дыму.
На гадзінніку Франца (Паліна ўзяла ягоную руку, каб паглядзець) поўдзень ужо.
Яшчэ цэлая вечнасць мінула, нешта ў гэтым свеце скончылася
назаўсёды, а яны трое ўсё яшчэ жывыя. дым больш не валіць
са шчылін, але ўсё роўна сухім туманам стаіць перад вачыма,
ён у грудзях, у лёгкіх, здаецца, што і галаву, і сэрца — усё, усё
запоўніў. Паліна не вытрывала, пачала здымаць шчыт з боку,
як яна сказала, лазенкі. Франц кінуўся на падмогу. Пра сябе
падумаў: «Wіe eіn Unterseeboot»*.
Паліна не гаворыць, каб іх не напалохаць, але сама замірае
ад думкі: а ці ўдасца выбрацца, раптам абодва выхады — і праз
лазенку, і праз хату — заваліла так, што не выдзерашся? Францу не дазволіла паўзці за сабой (не будзе чым дыхаць дваім у
нары!), падбіраючы спадніцу, падсаджаная Францам (усё-ткі
паправіла яго рукі, калі ўзяў яе нібыта не так), уціснулася ў
нару і знікла. Францу і старой здалося: доўга, нясцерпна доўга
яе не было. Спачатку чуўся асцярожны кашаль, а затым і яго не
стала чутно. Франц бессэнсоўна спрабаваў промнем ліхтарыка
высвеціць задымленую дзірку, ужо і батарэйкі садзіцца сталі,
* Як падводная лодка (ням.).
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святло цьмянае. Нарэшце з’явілася, і зноў перш ногі, чаравікі,
белыя лыткі ног. Франц — ад бяды далей! — адвёў святло ўбок.
Прыняў на рукі яе лёгкае стомленае цела, памог стаць на ногі.
Што, што там?
— Яшчэ агонь там, жар. Трэба пачакаць.
выбраліся толькі апоўначы. Усё роўна іх сустрэў несатлелы
жар. Франц на гэты раз папоўз першым і атрымаў апёкаў больш.
Яму давялося разграбаць выхад. Прапаліў мундзір на локцях,
штаны на каленях. Шчыміць скура на запясцях, шчака, шыя гараць ад апёку, колькі ні аблізвай іх, не змочвай слінай. Але ўсё-ткі
ён падняў, адкінуў вечка (вуголле так і пасыпалася на яго), зрабіў
выхад, затоптваючы і раскідваючы чырвонае вуголле, памог выбрацца на паверхню жанчынам. Ужо ноч, але ўся распаленая,
куды ні глянь, бачныя за стваламі і скрозь сукі садовых дрэваў
папялішчы, што ўсё яшчэ вогненна тлеюць, раздзьмухваюцца
ветрам. Ад хаты Кучарыхі засталася адна печка, знізу чырвоная,
падсвечаная жарам, вышэй бялейшая, а яшчэ вышэй — як цёмны
абеліск, што ідзе ў чорнае неба. Уражвала цішыня: недзе выў
сабака, яму падвываў яшчэ адзін, але гэта не парушала мёртвай,
нейкай нетутэйшай цішы, здавалася, яна ідзе проста ў космас.
Людзей, што перажылі смерць сваёй вёскі, — думаю, і тыя,
хто жыўцом гарэў у дрэздэне, маглі б засведчыць, — аглушала
думка, перакананне: усюды так! На ўсёй зямлі! У гэтую хвіліну
забіваюць усіх!..
Завыла Кучарыха на поўны голас, ужо не баючыся забойцаў,
карнікаў. Быццам і іх таксама не засталося! Кінулася да свае
хаты, аббегла вакол пажарышча раз, другі, як бы спрабуючы
дабрацца, дацягнуцца да сіратліва бялеючай печкі, прыпасці,
абняць. Паліна чамусьці адышла ад Франца, ён машынальна
рушыў услед, яна яшчэ далей пад дрэвы адступіла. І калі ён
зноў захацеў наблізіцца, раптам закрычала не сваім голасам:
— Што ты ўсё аблізваеш свае рукі? Што, баліць? А ім не
балюча было? дзеткам! Жывымі ў агні!
І зарыдала, закінуўшы галаву, схапіўшыся рукамі за ствол
дрэва.
— Фашыст! — праз рыданне. — Ненавіджу! Усе вы фашысты!
Франц адышоў убок і сеў на нейкі слупок. Паклаў на калені
сваю пляскатую сумку. Там у яго прыбор галіцца, мыла і
яшчэ — чорная круглая граната з блакітнай галоўкай. Жыць
яму не хацелася.
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5
Было б бяспечней пайсці ў гушчар лесу, куды-небудзь на
балота, але нешта трымала іх у вёсцы, якой ужо не было. Удзень
абышлі сяло — ад пажарышча да пажарышча. Кучарыха час ад
часу хапалася клікаць гаспадароў:
— Хведарка! Прузына! А дзе ж вы, чаму не выйдзеце да нас,
чаму не паклічаце нас у госці? ці мы правініліся перад вамі?
А мая ж ты Ганначка, а ты ж заўжды павітаешся, спытаеш пра
дзетак, пра ўсё распытаешся. Што ж ты маўчыш, не чуваць
цябе?..
Паліна і Франц ішлі наперадзе, але таксама не разам, кожны
сам па сабе — лепш каб Франц наогул не хадзіў з імі. Але ён
не адстае.
Ужо некалькі разоў дождж браўся астуджваць неастылую
зямлю, чорныя папялішчы, але ўсё яшчэ гойдаліся блакітныя
дымкі то ў адным, то ў другім месцы — быццам нейчая затрымалася душа.
Палілі вогнішча: трэба было есці, кіпяцілі ваду. Праз лаз на
месцы спаленай лазні выцягнулі нейкія сухары, старое ёлкае
сала, жоўтае вязьмо рэпчатай цыбулі, бульбу — што назапашана
было на такі, відаць, выпадак. Жылі, як бы некага ці нечага чакаючы. Толькі некалькі сутак мінула з тае ночы, як выбраліся на
паверхню, а здавалася — прайшло Бог ведае колькі часу. вось так
сядзелі ля агеньчыка, акрытыя чорным з рэдкімі зоркамі небам,
як раптам Франц, азірнуўшыся, быццам паклікалі яго, ускочыў
на ногі. Услед за ім — Паліна са старой. Хто, што?! А на іх,
уставіўшыся з ночы, глядзяць вочы, мноства запаленых вачэй!
З усіх бакоў. Кучарысе здалося — душы людскія, яна пачала
хрысціцца, але тут жа ўсіх супакоіла:
— Каты, гэта каты. З усёй вёскі сышліся — на пах ежы, на
жывую прысутнасць людзей.
Франц сваім склюдам насек, нарыхтаваў для ўсіх яловага
голля, наламаў бярозавага сучча, што пахла ўжо вясной, сокам, — на чым спаць. У Паліны і старой агульнае ложа пад
шырокай яблыняй. У Франца — сваё, наводшыбе. Але які там
сон, холадна начамі і наогул не спіцца. Старая сабрала побліз
нейкія абгарэлыя, з брыдкім пахам палавікі, радно. Каб было
чым акрыцца.
А раніцой Паліна раптам пачула: птушкі пяюць! І ўсе гэтыя
дні, мабыць, гучалі іх галасы.
— А дзе мы яго схаваем? — спытала Кучарыха, якая таксама
не спала.
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— Няхай ідзе, адкуль прыйшоў! Што яму тут рабіць?
— Хто ж яго, дачушка, прыме? Не іхны і не наш. Прыйдуць
партызаны, і таксама невядома, як на яго паглядзяць.
— Я і кажу. З’явяцца героі. Калі адны вугольчыкі ад людзей
засталіся. Як жа, немца ў палон узялі!
— ці жывы Паўлік, бацька? О Божа святы!
Над шэптам людзей — птушыны разгай. Іх дом — сады,
падлесак бярозавы — цэлы. даюць знаць, што яны ёсць, жывуць, цэламу свету, не баючыся. Пі-ікаюць пеначкі, бы стракозы,
сквірчаць шпакі, на ўзлеску (першы раз сёлета) паспрабавала
свой голас зязюля, Паліна толькі пачала лічыць — тая падлік
абарвала.
Паліна паглядзела ў той бок, дзе пад старой парэпанай
ігрушай спіць немец: падцягнуў ледзь не да падбароддзя калені,
акрыўся брудным палавіком — як у мамкі ў гасцях. Хто цяпер
адзінокі ў гэтым свеце, дык гэта ён. Паліне ў цяжар, мука, як
асуджана Франц ходзіць за ёю, як глядзіць, але з сабой нічога
парабіць не можа: як выйшлі на свет, як пабачыла апусцелую
вёску, быццам у ёй нешта замкнула. Не можа яго ні бачыць, ні
чуць.
А тут нешта ў ёй здрыганулася, як абарвалася: зацеплілася
шкадоба да гэтага, страшна сказаць, немца. Тут жа вырашыла:
трэба яго пераапрануць, выкінуць, схаваць усю конскую збрую,
што на ім, гэты ненавісны мундзір. У хованцы, там, у скрынках,
схаваныя бацькавы і брата старыя апраткі, бялізна. Хаця цяжка
будзе падабраць пад гэтую каланчу, да бязглузда доўгіх рук і
ног нешта вартае.
Пераапрананне ажыццёўлена было тут жа, яшчэ бульбу Кучарыха не паспела зварыць. Штаны і пінжак, некалі купленыя ў
сельпо, даўно страцілі фабрычны колер, ну, а кашуля, бялізна —
наогул саматканыя. І світка на ім — таксама з рудога самаробнага
палатна. На ногі Паліна не знайшла нічога. Няхай застаюцца на
ім нямецкія боты, іх цяпер і партызаны носяць. Затое бялізну
адшукала новенькую, з свайго палатна. Так, шорсткае, не так
яго адбельвалі раней, да вайны, затое неапрананае. (Колькі яно
пакут пасля прынясе беднаму Францу, не здагадвалася.)
Франц схаваўся ў яшчэ бязлістыя кусты і там пераапранаецца. час ад часу радасна паказвае, што зняў з сябе і што
апранае. Паказаў рэмень з усёй салдацкай аснасткай, дыскамі
аўтаматнымі, з круглым карабком супрацьгазу. Паліна махае
рукой: кінь і гэта! Калі свайго жыцця не шкада, гэтага не шкадуй.
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5
Было б бяспечней пайсці ў гушчар лесу, куды-небудзь на
балота, але нешта трымала іх у вёсцы, якой ужо не было. Удзень
абышлі сяло — ад пажарышча да пажарышча. Кучарыха час ад
часу хапалася клікаць гаспадароў:
— Хведарка! Прузына! А дзе ж вы, чаму не выйдзеце да нас,
чаму не паклічаце нас у госці? ці мы правініліся перад вамі?
А мая ж ты Ганначка, а ты ж заўжды павітаешся, спытаеш пра
дзетак, пра ўсё распытаешся. Што ж ты маўчыш, не чуваць
цябе?..
Паліна і Франц ішлі наперадзе, але таксама не разам, кожны
сам па сабе — лепш каб Франц наогул не хадзіў з імі. Але ён
не адстае.
Ужо некалькі разоў дождж браўся астуджваць неастылую
зямлю, чорныя папялішчы, але ўсё яшчэ гойдаліся блакітныя
дымкі то ў адным, то ў другім месцы — быццам нейчая затрымалася душа.
Палілі вогнішча: трэба было есці, кіпяцілі ваду. Праз лаз на
месцы спаленай лазні выцягнулі нейкія сухары, старое ёлкае
сала, жоўтае вязьмо рэпчатай цыбулі, бульбу — што назапашана
было на такі, відаць, выпадак. Жылі, як бы некага ці нечага чакаючы. Толькі некалькі сутак мінула з тае ночы, як выбраліся на
паверхню, а здавалася — прайшло Бог ведае колькі часу. вось так
сядзелі ля агеньчыка, акрытыя чорным з рэдкімі зоркамі небам,
як раптам Франц, азірнуўшыся, быццам паклікалі яго, ускочыў
на ногі. Услед за ім — Паліна са старой. Хто, што?! А на іх,
уставіўшыся з ночы, глядзяць вочы, мноства запаленых вачэй!
З усіх бакоў. Кучарысе здалося — душы людскія, яна пачала
хрысціцца, але тут жа ўсіх супакоіла:
— Каты, гэта каты. З усёй вёскі сышліся — на пах ежы, на
жывую прысутнасць людзей.
Франц сваім склюдам насек, нарыхтаваў для ўсіх яловага
голля, наламаў бярозавага сучча, што пахла ўжо вясной, сокам, — на чым спаць. У Паліны і старой агульнае ложа пад
шырокай яблыняй. У Франца — сваё, наводшыбе. Але які там
сон, холадна начамі і наогул не спіцца. Старая сабрала побліз
нейкія абгарэлыя, з брыдкім пахам палавікі, радно. Каб было
чым акрыцца.
А раніцой Паліна раптам пачула: птушкі пяюць! І ўсе гэтыя
дні, мабыць, гучалі іх галасы.
— А дзе мы яго схаваем? — спытала Кучарыха, якая таксама
не спала.
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— Няхай ідзе, адкуль прыйшоў! Што яму тут рабіць?
— Хто ж яго, дачушка, прыме? Не іхны і не наш. Прыйдуць
партызаны, і таксама невядома, як на яго паглядзяць.
— Я і кажу. З’явяцца героі. Калі адны вугольчыкі ад людзей
засталіся. Як жа, немца ў палон узялі!
— ці жывы Паўлік, бацька? О Божа святы!
Над шэптам людзей — птушыны разгай. Іх дом — сады,
падлесак бярозавы — цэлы. даюць знаць, што яны ёсць, жывуць, цэламу свету, не баючыся. Пі-ікаюць пеначкі, бы стракозы,
сквірчаць шпакі, на ўзлеску (першы раз сёлета) паспрабавала
свой голас зязюля, Паліна толькі пачала лічыць — тая падлік
абарвала.
Паліна паглядзела ў той бок, дзе пад старой парэпанай
ігрушай спіць немец: падцягнуў ледзь не да падбароддзя калені,
акрыўся брудным палавіком — як у мамкі ў гасцях. Хто цяпер
адзінокі ў гэтым свеце, дык гэта ён. Паліне ў цяжар, мука, як
асуджана Франц ходзіць за ёю, як глядзіць, але з сабой нічога
парабіць не можа: як выйшлі на свет, як пабачыла апусцелую
вёску, быццам у ёй нешта замкнула. Не можа яго ні бачыць, ні
чуць.
А тут нешта ў ёй здрыганулася, як абарвалася: зацеплілася
шкадоба да гэтага, страшна сказаць, немца. Тут жа вырашыла:
трэба яго пераапрануць, выкінуць, схаваць усю конскую збрую,
што на ім, гэты ненавісны мундзір. У хованцы, там, у скрынках,
схаваныя бацькавы і брата старыя апраткі, бялізна. Хаця цяжка
будзе падабраць пад гэтую каланчу, да бязглузда доўгіх рук і
ног нешта вартае.
Пераапрананне ажыццёўлена было тут жа, яшчэ бульбу Кучарыха не паспела зварыць. Штаны і пінжак, некалі купленыя ў
сельпо, даўно страцілі фабрычны колер, ну, а кашуля, бялізна —
наогул саматканыя. І світка на ім — таксама з рудога самаробнага
палатна. На ногі Паліна не знайшла нічога. Няхай застаюцца на
ім нямецкія боты, іх цяпер і партызаны носяць. Затое бялізну
адшукала новенькую, з свайго палатна. Так, шорсткае, не так
яго адбельвалі раней, да вайны, затое неапрананае. (Колькі яно
пакут пасля прынясе беднаму Францу, не здагадвалася.)
Франц схаваўся ў яшчэ бязлістыя кусты і там пераапранаецца. час ад часу радасна паказвае, што зняў з сябе і што
апранае. Паказаў рэмень з усёй салдацкай аснасткай, дыскамі
аўтаматнымі, з круглым карабком супрацьгазу. Паліна махае
рукой: кінь і гэта! Калі свайго жыцця не шкада, гэтага не шкадуй.
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вярнуўся з кустоў зусім іншы Франц. Хоць ты з ім на
петухоўскую вечарынку ідзі. Не, вядома, не на вечарынку ў гэтых
караўках, хутчэй на калгасны сход ці ў абору. Але гэта тое, што
трэба, — зноў жа калі жыць хочаш. Немец сумленна паказаў:
круглую гранату ён сабе пакідае. Паднёс да ўсмешлівага твару
і прадэманстраваў, як ён адкруціць блакітную галоўку гранаты,
як пацягне за яе і… Рукой, пальцамі змяў свой твар, як памідор.
І растлумачыў:
— Butіges Fleіsch*. Ніхто не пазнае немца Франца. Што яго
фатэр і мутэр жывуць у дрэздэне.
Паліна бачыць, што на руцэ ў яго (рукавы кароткія)
паблісквае, кідаецца ў вочы, «не наш» гадзіннік, але не выкідаць
жа і яго. Будзе насіць у кішэні. ён ужо нечага напхнуў туды.
— добра, што ты па-нашаму кеміш, але вымова — ну проста
гарачая бульба ў роце. Зробім так: ты будзеш нямы, а гаварыць
буду я!
6
— Пайду схаджу да Пархімчыкаў.
Або:
— Адведаю бабку Капусціху.
І ідзе. да суседзяў, ледзь не на ўвесь дзень. Гэта яна наведваецца да нябожчыкаў. Паліну палохае, з якім спакоем, як
сур’ёзна гучыць яе: «схаджу», «адведаю». Ні слязінкі ў голасе,
а твар, вочы маці — нейкія нетутэйшыя. Каб жа, ратуй Божа,
не кранулася з розуму.
Яна пастарэла за гэтыя дні. Староннія называлі яе бабуляй
даўно, яшчэ калі Паліна дзяўчынкай была. Не згаджалася:
— Няпраўда! Мая мама самая маладая!
Паліну нарадзіла, калі ёй пяцьдзясят ужо было, Паўліка — на
год з палавінай раней. А датуль усё не было ў сям’і дзяцей. вось
і атрымалася: малыя дзеці, а маці — «бабуля». Але ў вёсцы на
гэта ніякай увагі, старых могуць назваць — «дзеўкі», маладзіц —
«бабкі»: хоць гаршком назаві, адно ў печ не стаў!
Паліна высачыла, куды і чаго маці ідзе зранку. Нічога, толькі
збірае на пажарышчах костачкі, чарапы спаленых і складвае
ля печы. Як каля помніка. Прачытаўшы малітву, пераходзіць
у наступны двор. І так увесь дзень. Паліна стала прыносіць
ёй паесці, папіць. Моўчкі прыме чорнымі ад сажы рукамі, з
* Крывавае мяса (ням.).
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адсутнымі, пустымі вачыма пад’есць, на пытанні не адказвае.
Паліна таксама змоўкне, пасядзяць побач, і Паліна вяртаецца.
цяпер ідзе да Франца. ён звычайна сядзіць ля вогнішча, добра,
калі ёсць занятак — сачыць, ці спяклася бульба, а то не ведае,
куды сябе падзець, увесь час шукае вачыма Паліну. Яна ў іх за
развадзяшчага ці, калі па-даваеннаму, за брыгадзіра. За ўсіх
павінна галава балець.
Паліна і Франц цяпер начаваць ідуць у лес, хаця і недалёка. Каб, калі што, яны першыя, а не іх, прыкмецілі. Акрамя
іх траіх у вёсцы жывымі засталося яшчэ колькі курэй, кошкі,
сабакі. Прыцемкі ўжо не пахнуць каравякамі. Але ў жывых у
кожнага свой занятак, свой клопат. Паліна выявіла, што сабакі,
якія не збеглі ў лес (сустрэнеш і палохаешся: воўк!), таксама
вышукваюць курыныя яйкі, жаруць іх разам з шкарлупіннем.
А яна сама ўзялася яйкі збіраць, каб «карміць сям’ю» — маці,
Франца. Смешна ўспамінаць, але дзед Пархімчык так тлумачыў
нянавісць немцаў да габрэяў: і тыя, і другія любяць яйкі, для
ўсіх не хапае. Як цяпер у Паліны з сабакамі.
Так пражылі тыдзень, другі. дні не занятыя, доўгія. Бадзяліся
па лесе, белым ад бяроз, запоўненым вясновым сонцам і
птушынымі галасамі, не сядзець жа на месцы. У адну з цёплых
травеньскіх раніц здарыўся цуд. ці як гэта назваць? Жыццё
такое, што ўвесь час услухоўваешся. А тут — нейкі шэлест,
крадком, як бы дробны дожджык па лісці прабег. Але на небе
ні хмурынкі, і на дрэвах лісця ўсё яшчэ няма. Тут Паліна ахнула: гэта ж пупышкі, лісце бярозавае распускаецца! Мільярды
адначасова, аднамомантавыя электрычныя зарады выбухаюць!
Зацерабіла Франца: чуеш?! чуеш?! ён глянуў на шчаслівую
Паліну, глянуў уверх і — малайчына! — адразу скеміў, пра што
яна.
— Wіe beі eіnem Kommando! — і сам пераклаў: — Як па
камандзе!
Самае дзіўнае: пачынае здавацца, што не толькі над галавой
выбухаюць пупышкі — бярозавыя бомбачкі! — але і далёкіядалёкія чуеш, гук зліваецца ў агульны электрычны шэлест.
І тут Паліна і Франц нырнулі на зямлю: як быццам цела
пранізаў віск сапраўднай бомбы. Як стаялі, так і ўпалі,
схапіўшыся за рукі, пацягнуўшы адно аднаго да долу: убачылі
сярод дрэваў людзей, рух сярод нерухома-белых бяроз. Зялёныя
мундзіры — немцы! Франц панічна зашнырыў рукой у кішэні,
ярасна спрабуе адарвацца ад рук Паліны, адкаціцца ўбок: гэта ён
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вярнуўся з кустоў зусім іншы Франц. Хоць ты з ім на
петухоўскую вечарынку ідзі. Не, вядома, не на вечарынку ў гэтых
караўках, хутчэй на калгасны сход ці ў абору. Але гэта тое, што
трэба, — зноў жа калі жыць хочаш. Немец сумленна паказаў:
круглую гранату ён сабе пакідае. Паднёс да ўсмешлівага твару
і прадэманстраваў, як ён адкруціць блакітную галоўку гранаты,
як пацягне за яе і… Рукой, пальцамі змяў свой твар, як памідор.
І растлумачыў:
— Butіges Fleіsch*. Ніхто не пазнае немца Франца. Што яго
фатэр і мутэр жывуць у дрэздэне.
Паліна бачыць, што на руцэ ў яго (рукавы кароткія)
паблісквае, кідаецца ў вочы, «не наш» гадзіннік, але не выкідаць
жа і яго. Будзе насіць у кішэні. ён ужо нечага напхнуў туды.
— добра, што ты па-нашаму кеміш, але вымова — ну проста
гарачая бульба ў роце. Зробім так: ты будзеш нямы, а гаварыць
буду я!
6
— Пайду схаджу да Пархімчыкаў.
Або:
— Адведаю бабку Капусціху.
І ідзе. да суседзяў, ледзь не на ўвесь дзень. Гэта яна наведваецца да нябожчыкаў. Паліну палохае, з якім спакоем, як
сур’ёзна гучыць яе: «схаджу», «адведаю». Ні слязінкі ў голасе,
а твар, вочы маці — нейкія нетутэйшыя. Каб жа, ратуй Божа,
не кранулася з розуму.
Яна пастарэла за гэтыя дні. Староннія называлі яе бабуляй
даўно, яшчэ калі Паліна дзяўчынкай была. Не згаджалася:
— Няпраўда! Мая мама самая маладая!
Паліну нарадзіла, калі ёй пяцьдзясят ужо было, Паўліка — на
год з палавінай раней. А датуль усё не было ў сям’і дзяцей. вось
і атрымалася: малыя дзеці, а маці — «бабуля». Але ў вёсцы на
гэта ніякай увагі, старых могуць назваць — «дзеўкі», маладзіц —
«бабкі»: хоць гаршком назаві, адно ў печ не стаў!
Паліна высачыла, куды і чаго маці ідзе зранку. Нічога, толькі
збірае на пажарышчах костачкі, чарапы спаленых і складвае
ля печы. Як каля помніка. Прачытаўшы малітву, пераходзіць
у наступны двор. І так увесь дзень. Паліна стала прыносіць
ёй паесці, папіць. Моўчкі прыме чорнымі ад сажы рукамі, з
* Крывавае мяса (ням.).
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адсутнымі, пустымі вачыма пад’есць, на пытанні не адказвае.
Паліна таксама змоўкне, пасядзяць побач, і Паліна вяртаецца.
цяпер ідзе да Франца. ён звычайна сядзіць ля вогнішча, добра,
калі ёсць занятак — сачыць, ці спяклася бульба, а то не ведае,
куды сябе падзець, увесь час шукае вачыма Паліну. Яна ў іх за
развадзяшчага ці, калі па-даваеннаму, за брыгадзіра. За ўсіх
павінна галава балець.
Паліна і Франц цяпер начаваць ідуць у лес, хаця і недалёка. Каб, калі што, яны першыя, а не іх, прыкмецілі. Акрамя
іх траіх у вёсцы жывымі засталося яшчэ колькі курэй, кошкі,
сабакі. Прыцемкі ўжо не пахнуць каравякамі. Але ў жывых у
кожнага свой занятак, свой клопат. Паліна выявіла, што сабакі,
якія не збеглі ў лес (сустрэнеш і палохаешся: воўк!), таксама
вышукваюць курыныя яйкі, жаруць іх разам з шкарлупіннем.
А яна сама ўзялася яйкі збіраць, каб «карміць сям’ю» — маці,
Франца. Смешна ўспамінаць, але дзед Пархімчык так тлумачыў
нянавісць немцаў да габрэяў: і тыя, і другія любяць яйкі, для
ўсіх не хапае. Як цяпер у Паліны з сабакамі.
Так пражылі тыдзень, другі. дні не занятыя, доўгія. Бадзяліся
па лесе, белым ад бяроз, запоўненым вясновым сонцам і
птушынымі галасамі, не сядзець жа на месцы. У адну з цёплых
травеньскіх раніц здарыўся цуд. ці як гэта назваць? Жыццё
такое, што ўвесь час услухоўваешся. А тут — нейкі шэлест,
крадком, як бы дробны дожджык па лісці прабег. Але на небе
ні хмурынкі, і на дрэвах лісця ўсё яшчэ няма. Тут Паліна ахнула: гэта ж пупышкі, лісце бярозавае распускаецца! Мільярды
адначасова, аднамомантавыя электрычныя зарады выбухаюць!
Зацерабіла Франца: чуеш?! чуеш?! ён глянуў на шчаслівую
Паліну, глянуў уверх і — малайчына! — адразу скеміў, пра што
яна.
— Wіe beі eіnem Kommando! — і сам пераклаў: — Як па
камандзе!
Самае дзіўнае: пачынае здавацца, што не толькі над галавой
выбухаюць пупышкі — бярозавыя бомбачкі! — але і далёкіядалёкія чуеш, гук зліваецца ў агульны электрычны шэлест.
І тут Паліна і Франц нырнулі на зямлю: як быццам цела
пранізаў віск сапраўднай бомбы. Як стаялі, так і ўпалі,
схапіўшыся за рукі, пацягнуўшы адно аднаго да долу: убачылі
сярод дрэваў людзей, рух сярод нерухома-белых бяроз. Зялёныя
мундзіры — немцы! Франц панічна зашнырыў рукой у кішэні,
ярасна спрабуе адарвацца ад рук Паліны, адкаціцца ўбок: гэта ён
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гранату выцягвае — Паліна ўбачыла чорнае яйка і яшчэ больш
учэпіста ўпілася ў ягонае рукаво! Кінь, кінь, выкінь!
Няўжо і сапраўды ёсць нешта страшнейшае за смерць?
ды колькі хочаш — у гэтым жыцці, не адзін чалавек у гэтым
пераконваўся. вось і Франц вырашыў: «крывавае мяса», але
толькі каб не ўзялі яго жыўцом, не прызналі ў ім «свайго», немца! Змог бы ён ці не змог — калі б не перашкодзіла Паліна, —
хто ведае. Але што ён больш, чым смерці пужаюцца, сваіх
спужаўся — гэта было. Такое бывае з людзьмі.
З нейкага часу мяне займае пытанне: што было ў фюрарах
XX стагоддзя, што магло мёртва паралізаваць волю іншых людзей? ці, можа быць, гэта знаходзілася, змяшчалася не столькі
ў фюрарах, «правадырах», колькі ў навакольных людзях? Якое
такое рэчыва з лішкам прысутнічала, вылучалася арганізмамі
XX веку?
Сцэна. «Пры нас» гэта адбывалася, але зразумець да канца
гэта немагчыма нават сучаснікам, не кажучы ўжо аб тых, хто
ідзе на змену.
За сталом сядзяць салідныя людзі — і не проста, а тыя, каго
называюць «людзьмі навукі», «людзьмі мастацтва», у іх вытворчая нарада. Не сядзіць, а ходзіць толькі адзін чалавек, ходзіць
за спінамі тых, хто сядзіць, раскурвае смярдзючую люльку, папыхквае. У нейкі момант, калі галоўныя пытанні «вырашылі»,
той, хто праходжваецца, прамаўляе за спінамі:
— А цяпер мы павінны разгледзець пытанне аб варожай
дзейнасці таварыша Н. у галіне тэатральнай справы.
Уявім сабе, што не ўсяго толькі словы прагучалі, а блізкая, «на
паражэнне», аўтаматная чарга — як паводзілі б сябе ўсе гэтыя
людзі? І той, з люлькай? Мабыць, апынуліся б пад сталом. Страх
смерці іх скінуў бы туды, на падлогу. Але каб ускінуцца на стол і
пеўнем закукарэкаць (а менавіта гэта адбылося ў рэальнасці) —
тут страху смерці мала. Трэба яшчэ, каб волю сваю ты (сам)
некаму перадаў. Як кажуць, дэлегаваў — чалавеку-вампіру.
Смактуну чужой волі.
У спробе схавацца ў смерць Франц, што курчыўся на зямлі,
быў адным з такіх — з абязволеных вампірамі. Ну, а па наш
бок — ці шмат было з нявысмактанай воляй? І як нялёгка, не
проста яе сабе вярталі — і тады, у вайну, і шмат гадоў, ды не,
дзесяцігоддзяў пасля.
— Не вашы, не немцы! — крычала Францу Паліна, а ён
быццам аглух, усё вырываецца, хавае пад сябе гранату.
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Нарэшце, здаецца, сам разгледзеў, што набліжаюцца людзі,
хаця і са зброяй, але ў звычайным цывільным адзенні, якое і
на ім, і толькі адзін з іх ва ўсім нямецкім. У дзве рукі, Франц і
Паліна, сунулі чорнае яйка смерці пад леташняе лісце і адскочылі
ўбок. Гэта не маглі не заўважыць тыя, хто падыходзіў. Адзін з
іх, ва ўсім зялёным, раней, чым наблізіцца да іх, завярнуў да
таго месца, дзе пакінулі гранату. Калупнуў чаравіком, нагнуўся
і падняў. Гучна хмыкнуў. Калі нарэшце ён павярнуўся спінай, на
яго нямецкай пілотцы Паліна разгледзела чырвоную зорачку —
ззаду, ён чамусьці яе адзеў перадам назад. У двух другіх чырвоныя стужкі — на зімовых шапках. На адным кажушок, на другім
світка, не лепшая, чым Францава. У «немца» варашылаўскія
вусікі. (Франц таксама адзначыў: як у фюрара!) Паліна трымае
руку каля рота як бы ад спалоху, але гэта для Франца: падказвае
яму, нагадвае, што ён нямы. Пастух калгасны, дурненькі. О Божа,
гадзіннік! вось яго забыліся зняць з рукі, схаваць: тоненькі, не
наш, адразу бачна. А яшчэ боты нямецкія! «Немец» прыглядаецца да Франца нейкім паляўнічым позіркам.
— Нямы ён, гэта мой брат, — тут жа затараторыла Паліна,
сама адзначыўшы, якім раптам бабскім зрабіўся яе голас.
Прыжмураныя вочы «немца» з вусікамі (ён самы нізкарослы
з усіх) не адпускаюць Франца, і той, бедны, стаіць перад ім, як
перад начальнікам.
— Адкуль такі? — паказаў на гадзіннік. — Трафейны? Боты
таксама?
І ўвесь час падкідвае на руцэ Францаву гранату.
— Брат, кажаш? — павярнуўся да Паліны і раптам — да
Франца: — Як цябе звалі, калі ўмеў гаварыць? Імя як тваё?
Што на яе глядзіш, я ў цябе пытаю? Пакажы гадзіннік.
Замаскіраваўся, толькі б дома адседзецца. На цябе можна пліту
мінамётную ўзваліць. Станкач неразабраны.
У адной руцэ ў «немца» Францава граната, у другой ужо і
гадзіннік. цяпер ён позіркам ацэньвае боты.
— Трафейныя, давядзецца здаць.
Твар прыдуркавата-строгі — вялікі, мабыць, майстар па трафеях. Яго саўдзельнікі глядзяць на яго таксама цікаўна. Ткнуўшы
пальцам у самага пажылога, загадаў Францу:
— вось з ім памяняйся.
Ох, і сказала б яму Паліна, калі б не баялася, што разгадаюць,
хто такі Франц. Няхай забіраюць усё, абы толькі адчапіліся.
— Ну што ты, як певень перад курыцай, тупаеш? — уляцела
і пажылому партызану ад «варашылава». — Здымай і мяняйся.
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гранату выцягвае — Паліна ўбачыла чорнае яйка і яшчэ больш
учэпіста ўпілася ў ягонае рукаво! Кінь, кінь, выкінь!
Няўжо і сапраўды ёсць нешта страшнейшае за смерць?
ды колькі хочаш — у гэтым жыцці, не адзін чалавек у гэтым
пераконваўся. вось і Франц вырашыў: «крывавае мяса», але
толькі каб не ўзялі яго жыўцом, не прызналі ў ім «свайго», немца! Змог бы ён ці не змог — калі б не перашкодзіла Паліна, —
хто ведае. Але што ён больш, чым смерці пужаюцца, сваіх
спужаўся — гэта было. Такое бывае з людзьмі.
З нейкага часу мяне займае пытанне: што было ў фюрарах
XX стагоддзя, што магло мёртва паралізаваць волю іншых людзей? ці, можа быць, гэта знаходзілася, змяшчалася не столькі
ў фюрарах, «правадырах», колькі ў навакольных людзях? Якое
такое рэчыва з лішкам прысутнічала, вылучалася арганізмамі
XX веку?
Сцэна. «Пры нас» гэта адбывалася, але зразумець да канца
гэта немагчыма нават сучаснікам, не кажучы ўжо аб тых, хто
ідзе на змену.
За сталом сядзяць салідныя людзі — і не проста, а тыя, каго
называюць «людзьмі навукі», «людзьмі мастацтва», у іх вытворчая нарада. Не сядзіць, а ходзіць толькі адзін чалавек, ходзіць
за спінамі тых, хто сядзіць, раскурвае смярдзючую люльку, папыхквае. У нейкі момант, калі галоўныя пытанні «вырашылі»,
той, хто праходжваецца, прамаўляе за спінамі:
— А цяпер мы павінны разгледзець пытанне аб варожай
дзейнасці таварыша Н. у галіне тэатральнай справы.
Уявім сабе, што не ўсяго толькі словы прагучалі, а блізкая, «на
паражэнне», аўтаматная чарга — як паводзілі б сябе ўсе гэтыя
людзі? І той, з люлькай? Мабыць, апынуліся б пад сталом. Страх
смерці іх скінуў бы туды, на падлогу. Але каб ускінуцца на стол і
пеўнем закукарэкаць (а менавіта гэта адбылося ў рэальнасці) —
тут страху смерці мала. Трэба яшчэ, каб волю сваю ты (сам)
некаму перадаў. Як кажуць, дэлегаваў — чалавеку-вампіру.
Смактуну чужой волі.
У спробе схавацца ў смерць Франц, што курчыўся на зямлі,
быў адным з такіх — з абязволеных вампірамі. Ну, а па наш
бок — ці шмат было з нявысмактанай воляй? І як нялёгка, не
проста яе сабе вярталі — і тады, у вайну, і шмат гадоў, ды не,
дзесяцігоддзяў пасля.
— Не вашы, не немцы! — крычала Францу Паліна, а ён
быццам аглух, усё вырываецца, хавае пад сябе гранату.
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Нарэшце, здаецца, сам разгледзеў, што набліжаюцца людзі,
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з усіх) не адпускаюць Франца, і той, бедны, стаіць перад ім, як
перад начальнікам.
— Адкуль такі? — паказаў на гадзіннік. — Трафейны? Боты
таксама?
І ўвесь час падкідвае на руцэ Францаву гранату.
— Брат, кажаш? — павярнуўся да Паліны і раптам — да
Франца: — Як цябе звалі, калі ўмеў гаварыць? Імя як тваё?
Што на яе глядзіш, я ў цябе пытаю? Пакажы гадзіннік.
Замаскіраваўся, толькі б дома адседзецца. На цябе можна пліту
мінамётную ўзваліць. Станкач неразабраны.
У адной руцэ ў «немца» Францава граната, у другой ужо і
гадзіннік. цяпер ён позіркам ацэньвае боты.
— Трафейныя, давядзецца здаць.
Твар прыдуркавата-строгі — вялікі, мабыць, майстар па трафеях. Яго саўдзельнікі глядзяць на яго таксама цікаўна. Ткнуўшы
пальцам у самага пажылога, загадаў Францу:
— вось з ім памяняйся.
Ох, і сказала б яму Паліна, калі б не баялася, што разгадаюць,
хто такі Франц. Няхай забіраюць усё, абы толькі адчапіліся.
— Ну што ты, як певень перад курыцай, тупаеш? — уляцела
і пажылому партызану ад «варашылава». — Здымай і мяняйся.
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Бачыш, хлопец рашыў памагчы народным мсціўцам! Раз сам не
ваюе, няхай паможа.
Разглядае Францаў гадзіннік ужо на сваім запясці:
— во, тут не па-нашаму напісана.
Нарэшце пацікавіўся:
— вы з якой вёскі?
— З Петухоў.
— дык вас жа спалілі.
— Гэта мы ведаем.
Усё-ткі збянтэжыўся.
— вы не крыўдзіцеся. Мы не ведалі, што вы петухоўскія.
Але чамусьці не вярнуў «трафеі».
7
дзень пачаўся, як звычайна. Прачнуліся ў ранішнім
сутонні густога лесу пад яловым шатром-балдахінам. Па адзін
бок таўшчэзнай яліны з падцёкамі смалы ляжала Паліна,
акрыўшыся старэнькай з праплешынамі плюшавай жакеткай,
па другі, нацягнуўшы да падбароддзя вясковую ваўняную
світку, — Франц. Змрочнае дрэва паміж імі, як строгі вартаўнік.
Парушальнікаў не было: паспрабаваў бы гэты немец яшчэ раз, як
тады! дасюль на шчоках, на лбе ў яго меткі ад кіпцюроў Паліны.
весела скардзіцца, што кляшчы на яго дажджом сыплюцца. во,
і на шыі, і за вухам. Паліна паглядзела (пакорліва схіліў каротка
голеную галаву), пераканалася: чарнеюць адарваныя галоўкі,
скура запалілася. Не хлопец, а трыццаць тры няшчасці, гэты
Франц. Беды на яго сыплюцца, як гэтыя кляшчы.
У двары спаленага Падабеда, ён жыў ля самай рэчкі, знайшлі
лазовую вяршу-таптуху — Паліна навучыла, як лавіць уюноў,
Франц натупаў з дзясятак змеепадобных вёрткіх рыбак. А скулаў
займеў яшчэ больш — усяго абсыпала. А можа, таму, што на
зямлі даводзіцца спаць, ночы халодныя? Бялізна з шорсткага
вясковага палатна нацерла мяккія месцы, цяпер ён ногі ставіць
уроскід, як цыркуль, — здохнуць можна, як ён ходзіць. Сябры
Паўла, партызаны, называюць гэта: здагнаў воўка! добра яшчэ,
што не ные, сам над сваімі бедамі паджартоўвае. Запэўнівае,
што абавязкова сваёй мутэр завязе і пакажа: якую бялізну сын яе
насіў. «Калі быў у партызанах», — ад сябе дадала Паліна. Франц
змоўчаў: мулкае для яго слова, накшталт гэтай бялізны. І насіць
немагчыма, і іншага няма, сваю, нямецкую, затаптаў у балоце.
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І вось надышоў дзень, якога Паліна і чакала як ратунку, і
адчайна баялася. З лесу ўбачыла ля свайго двара верхавых на
конях, адразу ж пазнала Паўліка, стаіць побач з маці. З ім, мабыць, яго разведчыкі, наязджалі вось так неаднойчы.
— Сядзь і сядзі тут, — загадала Францу, паказваючы на нагрэтае сонцам падгнілае бервяно, — пакуль я не вярнуся. Або
паклічу. Толькі не ўцячы! Не пойдзеш?
— Не пайду.
Ну зусім як разумнага сабаку яна яго ўгаворвае. Але ім не да
смеху. Франц нейк панік, твар сшарэў.
І Лазарчука пазнала здалёк, ён з Зарэчча, вёска гэтая некалі
сапернічала з Петухамі: у каго больш зычныя і шматлюдныя
вечарынкі. І трэці нехта з імі, сядзіць на кані, трымаючы на каленях вінтоўку. Што, што ім расказала мама? Пра Франца. Яна
ўгледзела ўжо на агародах Паліну, што бяжыць да іх, паказвае ў
яе бок. Што ім сказаць? Павязуць у атрад, а там што? ці з ім гэтак жа будзе, як з трыма нямецкімі афіцэрамі? Самі перайшлі да
партызанаў, уцёкшы з Бабруйскага аэрадрома, а датуль працяглы
час пастаўлялі атраду розныя звесткі, медыкаменты. На машыне
прыкацілі, усяго навезлі. Іх спачатку прынялі з пашанай, нават
пісталеты не адабралі. А потым — арыштавалі. Быццам атруту
знайшлі. Паліна бацьку давярае, яго спакойнай разважлівасці,
вопыту, ну не Паўлу ж верыць — такому ж, як сама, школьніку?
для школьнікаў усё адразу ясна. А бацька ўсумніўся:
— Які там мыш’як? для сябе ампулу зашылі ў каўнер. Не да
цешчы на бліны ехалі. А ў нас рады прыдумаць: хацелі атруціць
некага, камандаванне! Адзначыцца трэба было асобаму аддзелу — вось і ўвесь мыш’як. Жывога немца ідзі злаві, а тут самі
ў рукі прыйшлі.
Кінулася брату на шыю.
— вось што з намі, Паўлік, зрабілі, пабілі, папалілі!
— Бачу! — які ж ён стаў худы, вочы ўваліліся, рука падвязаная. Зморшчыўся: Паліна неасцярожна кранула яе.
— Паранілі цябе?
— ды ерунда!
У яго ўсё глупства, драбяза. Раптам прыкінула: а яны, бадай,
аднагодкі з Францам, васямнаццаці няма.
— донька, дзе вы там ходзіце? А ён дзе? — спытала Кучарыха.
Сказала, расказала пра Франца, пра немца!
— Ну дзе твой фрыц? — пацікавіўся Павал.

216

Алесь Адамовіч
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Разглядае Францаў гадзіннік ужо на сваім запясці:
— во, тут не па-нашаму напісана.
Нарэшце пацікавіўся:
— вы з якой вёскі?
— З Петухоў.
— дык вас жа спалілі.
— Гэта мы ведаем.
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весела скардзіцца, што кляшчы на яго дажджом сыплюцца. во,
і на шыі, і за вухам. Паліна паглядзела (пакорліва схіліў каротка
голеную галаву), пераканалася: чарнеюць адарваныя галоўкі,
скура запалілася. Не хлопец, а трыццаць тры няшчасці, гэты
Франц. Беды на яго сыплюцца, як гэтыя кляшчы.
У двары спаленага Падабеда, ён жыў ля самай рэчкі, знайшлі
лазовую вяршу-таптуху — Паліна навучыла, як лавіць уюноў,
Франц натупаў з дзясятак змеепадобных вёрткіх рыбак. А скулаў
займеў яшчэ больш — усяго абсыпала. А можа, таму, што на
зямлі даводзіцца спаць, ночы халодныя? Бялізна з шорсткага
вясковага палатна нацерла мяккія месцы, цяпер ён ногі ставіць
уроскід, як цыркуль, — здохнуць можна, як ён ходзіць. Сябры
Паўла, партызаны, называюць гэта: здагнаў воўка! добра яшчэ,
што не ные, сам над сваімі бедамі паджартоўвае. Запэўнівае,
што абавязкова сваёй мутэр завязе і пакажа: якую бялізну сын яе
насіў. «Калі быў у партызанах», — ад сябе дадала Паліна. Франц
змоўчаў: мулкае для яго слова, накшталт гэтай бялізны. І насіць
немагчыма, і іншага няма, сваю, нямецкую, затаптаў у балоце.
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І вось надышоў дзень, якога Паліна і чакала як ратунку, і
адчайна баялася. З лесу ўбачыла ля свайго двара верхавых на
конях, адразу ж пазнала Паўліка, стаіць побач з маці. З ім, мабыць, яго разведчыкі, наязджалі вось так неаднойчы.
— Сядзь і сядзі тут, — загадала Францу, паказваючы на нагрэтае сонцам падгнілае бервяно, — пакуль я не вярнуся. Або
паклічу. Толькі не ўцячы! Не пойдзеш?
— Не пайду.
Ну зусім як разумнага сабаку яна яго ўгаворвае. Але ім не да
смеху. Франц нейк панік, твар сшарэў.
І Лазарчука пазнала здалёк, ён з Зарэчча, вёска гэтая некалі
сапернічала з Петухамі: у каго больш зычныя і шматлюдныя
вечарынкі. І трэці нехта з імі, сядзіць на кані, трымаючы на каленях вінтоўку. Што, што ім расказала мама? Пра Франца. Яна
ўгледзела ўжо на агародах Паліну, што бяжыць да іх, паказвае ў
яе бок. Што ім сказаць? Павязуць у атрад, а там што? ці з ім гэтак жа будзе, як з трыма нямецкімі афіцэрамі? Самі перайшлі да
партызанаў, уцёкшы з Бабруйскага аэрадрома, а датуль працяглы
час пастаўлялі атраду розныя звесткі, медыкаменты. На машыне
прыкацілі, усяго навезлі. Іх спачатку прынялі з пашанай, нават
пісталеты не адабралі. А потым — арыштавалі. Быццам атруту
знайшлі. Паліна бацьку давярае, яго спакойнай разважлівасці,
вопыту, ну не Паўлу ж верыць — такому ж, як сама, школьніку?
для школьнікаў усё адразу ясна. А бацька ўсумніўся:
— Які там мыш’як? для сябе ампулу зашылі ў каўнер. Не да
цешчы на бліны ехалі. А ў нас рады прыдумаць: хацелі атруціць
некага, камандаванне! Адзначыцца трэба было асобаму аддзелу — вось і ўвесь мыш’як. Жывога немца ідзі злаві, а тут самі
ў рукі прыйшлі.
Кінулася брату на шыю.
— вось што з намі, Паўлік, зрабілі, пабілі, папалілі!
— Бачу! — які ж ён стаў худы, вочы ўваліліся, рука падвязаная. Зморшчыўся: Паліна неасцярожна кранула яе.
— Паранілі цябе?
— ды ерунда!
У яго ўсё глупства, драбяза. Раптам прыкінула: а яны, бадай,
аднагодкі з Францам, васямнаццаці няма.
— донька, дзе вы там ходзіце? А ён дзе? — спытала Кучарыха.
Сказала, расказала пра Франца, пра немца!
— Ну дзе твой фрыц? — пацікавіўся Павал.
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Лазарчук, што стаяў ля каня, глядзіць дапытліва. вочы незнаёма жорсткія. Аброс так, што і хвацкія бакенбарды яго зніклі.
Як часнок у лебядзе ў дрэннай гаспадыні.
— Ой, мама! — Паліне чамусьці лягчэй сваю нечаканую выдумку-хлусню паведамляць усім праз маці. — Забралі Франца!
Нейкія з не ведаю якога атрада. Забралі гадзіннік, боты, як я
пабачылі шкарпэткі з блакітным паяском: «А, немец!» І павялі.
Я ўжо ім і пра тое, як ён нас выратаваў, што ён не забіваў, не
паліў, — не паверылі, забралі. Не ведаю, што з ім зробяць.
— А што з ім рабіць? — глуха вымавіў Лазарчук. — Ясна што.
— ён жа нас ад лютай смерці… — узмалілася Кучарыха.
— дайце, маці, за зло расквітацца. А ўжо затым астатняе, —
абарваў яе Лазарчук.
Умяшаўся Павал:
— Мы вас, мама, з Палінай забяром у атрад, калі назад паедзем. Што вам тут цяпер заставацца? Праз пару дзён. А то яшчэ
карнікі вернуцца. У нас тут у яме бялізна ёсць, хлопцам, ды і
мне — пераапрануцца. Завашывелі.
— А як жа! І сала, і сухары. вось Паліна, злазь, дачушка.
А праз нейкі час брат непрыкметна адвёў Паліну ўбок.
— дык, кажаш, павялі?
— А вы б што з ім? А, Паўлік?
— Не ведаю, як у атрадзе. вунь у Лазарчука ўсю сям’ю
выбілі, нікога не пакінулі. Ох, і палітыкі вы з мамай! Калі недалёка павялі яго, няхай ён ідзе. Раз вы кажаце, што ён такі.
— дык ён забіў немца, яму нельга вяртацца!
— Ну не ведаю.
8
воддаль, над лесам, а часта і проста над спаленай вёскай
пралятаюць самалёты. Франц, прыхіліўшыся да дрэва, з
хлапчукоўскай дасведчанасцю абавязкова паведаміць марку:
«месершміт», «фокевульф», Паліна ў такія хвіліны раўніва
заўважае, як позірк яго на час некуды аддаляецца, затуманьваючыся. Гэта ягоная Германія лётае. А сам жа ад яе хаваецца і
больш за ўсё баіцца, што яна яго адшукае. Маці таксама ўсё часцей адыходзіць у сваю далеч, усё менш у яе размоваў з жывымі,
яна цалкам — з нябожчыкамі.
— У сне прыходзяць: «Што ж ты нас, Кучарыха, нашы белыя косці зямелькаю не прысыплеш?» Трэба ім, дзеткі, магілкі
выкапаць.
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цяпер Паліна з Францам ходзяць услед за ёю, закопваюць
тое, што яна сабрала на пажарышчах. З рыдлёўкай, з кашом
пераходзяць з двара ў двор. Франц на агародзе рые невялікую,
але як мага глыбейшую яму («Каб, дзеткі, не адкапалі іх ваўкі,
сабакі не расцягвалі»), Паліна, сабраўшы ў кош тое, што засталося ад сямейкі, нясе да ямы — закопваць. Перад гэтым
магілку высцілаюць расквечанымі галінкамі з гаспадаровай
ігрушкі ці вішанькі, прысыпаўшы, Франц спецыяльным валікам
з круглага паленца выціскае на вільготным пяску крыж. Моўчкі
перахрысціцца, і Паліна таксама. Няпраўдай было б сказаць,
што яна раней ніколі гэтага не рабіла. Гэта яе таямніца, салодкая і саромная. І не набожнасць у ёй тады прачыналася, а,
бадай, нешта зусім іншае. Спачатку яна рабіла гэта ў гумне, на
таку, што соладка пах нагрэтымі снапамі, сенам. Зладзейкавата
пракрадалася туды, станавілася наўколенцы на зацвярдзелую
гліну і пачынала шчыра хрысціцца і класці паклоны. Перад
гэтым паспешліва і груба мазала вусны памадай, падоранай ёй
дачкой ляснічага Эвірай, хвалюючы пах нецяперашняй, чаканай
жаночай долі дадаваў сораму і забароненасці. Зойдуць і пабачаць, і што ты будзеш казаць? Стала гэта рабіць у хаце, перад
маміным абразком, і менавіта тады, калі нехта блізка быў: на
кухні ці за акном гамоняць маці з суседкай або з бацькам —
вось-вось зойдуць! Нават у школе рызыкавала гэта рабіць, калі
ўсе пабягуць на перапынак (у той жа Эвіры спецыяльна дзеля
гэтага выпрасіла маленькі авальны абразок) — вось дзе пачуццё
сораму і забароны было самае вострае. Забягуць, пабачаць —
пасля гэтага жыць стане немагчыма. Толькі памерці!
Успамінала яна цяпер пра гэта? Куды ад памяці схаваешся? Але цяпер нават смерць не дужа хвалявала, больш пужала — грубай прастатой і канчатковасцю. Гэтыя паўсатлелыя
косткі нядаўна жывых знаёмых ёй баб, мужчын, дзіцячыя, яны
пазбаўлялі цябе ўсякай надзеі. Кладучы крыж услед за Францам,
але справа налева, як мама хрысціцца, як гэтыя некалі хрысціліся
(хто старэйшы быў і чые косткі перад вачыма), Паліна толькі
адгароджвала сябе ад памерлых, набліжэння не адбывалася.
Хаця нават у Франца, чужога тут, яна бачыла, было інакш. Што
ж яна за вырадак такі? вось тады — незразумелая страсць шукаць саромна-забароненае (і дзе, у чым?!), а цяпер — натужная
няздольнасць далучыцца да нечага, што яна ўжо ведае: ёсць,
ёсць, існуе, але ёй пазнаць не дадзена.
— У вас у школе маліліся? — спытаў раптам Франц.
— Не, вядома! — Паліна чамусьці пачырванела.
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Лазарчук, што стаяў ля каня, глядзіць дапытліва. вочы незнаёма жорсткія. Аброс так, што і хвацкія бакенбарды яго зніклі.
Як часнок у лебядзе ў дрэннай гаспадыні.
— Ой, мама! — Паліне чамусьці лягчэй сваю нечаканую выдумку-хлусню паведамляць усім праз маці. — Забралі Франца!
Нейкія з не ведаю якога атрада. Забралі гадзіннік, боты, як я
пабачылі шкарпэткі з блакітным паяском: «А, немец!» І павялі.
Я ўжо ім і пра тое, як ён нас выратаваў, што ён не забіваў, не
паліў, — не паверылі, забралі. Не ведаю, што з ім зробяць.
— А што з ім рабіць? — глуха вымавіў Лазарчук. — Ясна што.
— ён жа нас ад лютай смерці… — узмалілася Кучарыха.
— дайце, маці, за зло расквітацца. А ўжо затым астатняе, —
абарваў яе Лазарчук.
Умяшаўся Павал:
— Мы вас, мама, з Палінай забяром у атрад, калі назад паедзем. Што вам тут цяпер заставацца? Праз пару дзён. А то яшчэ
карнікі вернуцца. У нас тут у яме бялізна ёсць, хлопцам, ды і
мне — пераапрануцца. Завашывелі.
— А як жа! І сала, і сухары. вось Паліна, злазь, дачушка.
А праз нейкі час брат непрыкметна адвёў Паліну ўбок.
— дык, кажаш, павялі?
— А вы б што з ім? А, Паўлік?
— Не ведаю, як у атрадзе. вунь у Лазарчука ўсю сям’ю
выбілі, нікога не пакінулі. Ох, і палітыкі вы з мамай! Калі недалёка павялі яго, няхай ён ідзе. Раз вы кажаце, што ён такі.
— дык ён забіў немца, яму нельга вяртацца!
— Ну не ведаю.
8
воддаль, над лесам, а часта і проста над спаленай вёскай
пралятаюць самалёты. Франц, прыхіліўшыся да дрэва, з
хлапчукоўскай дасведчанасцю абавязкова паведаміць марку:
«месершміт», «фокевульф», Паліна ў такія хвіліны раўніва
заўважае, як позірк яго на час некуды аддаляецца, затуманьваючыся. Гэта ягоная Германія лётае. А сам жа ад яе хаваецца і
больш за ўсё баіцца, што яна яго адшукае. Маці таксама ўсё часцей адыходзіць у сваю далеч, усё менш у яе размоваў з жывымі,
яна цалкам — з нябожчыкамі.
— У сне прыходзяць: «Што ж ты нас, Кучарыха, нашы белыя косці зямелькаю не прысыплеш?» Трэба ім, дзеткі, магілкі
выкапаць.
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цяпер Паліна з Францам ходзяць услед за ёю, закопваюць
тое, што яна сабрала на пажарышчах. З рыдлёўкай, з кашом
пераходзяць з двара ў двор. Франц на агародзе рые невялікую,
але як мага глыбейшую яму («Каб, дзеткі, не адкапалі іх ваўкі,
сабакі не расцягвалі»), Паліна, сабраўшы ў кош тое, што засталося ад сямейкі, нясе да ямы — закопваць. Перад гэтым
магілку высцілаюць расквечанымі галінкамі з гаспадаровай
ігрушкі ці вішанькі, прысыпаўшы, Франц спецыяльным валікам
з круглага паленца выціскае на вільготным пяску крыж. Моўчкі
перахрысціцца, і Паліна таксама. Няпраўдай было б сказаць,
што яна раней ніколі гэтага не рабіла. Гэта яе таямніца, салодкая і саромная. І не набожнасць у ёй тады прачыналася, а,
бадай, нешта зусім іншае. Спачатку яна рабіла гэта ў гумне, на
таку, што соладка пах нагрэтымі снапамі, сенам. Зладзейкавата
пракрадалася туды, станавілася наўколенцы на зацвярдзелую
гліну і пачынала шчыра хрысціцца і класці паклоны. Перад
гэтым паспешліва і груба мазала вусны памадай, падоранай ёй
дачкой ляснічага Эвірай, хвалюючы пах нецяперашняй, чаканай
жаночай долі дадаваў сораму і забароненасці. Зойдуць і пабачаць, і што ты будзеш казаць? Стала гэта рабіць у хаце, перад
маміным абразком, і менавіта тады, калі нехта блізка быў: на
кухні ці за акном гамоняць маці з суседкай або з бацькам —
вось-вось зойдуць! Нават у школе рызыкавала гэта рабіць, калі
ўсе пабягуць на перапынак (у той жа Эвіры спецыяльна дзеля
гэтага выпрасіла маленькі авальны абразок) — вось дзе пачуццё
сораму і забароны было самае вострае. Забягуць, пабачаць —
пасля гэтага жыць стане немагчыма. Толькі памерці!
Успамінала яна цяпер пра гэта? Куды ад памяці схаваешся? Але цяпер нават смерць не дужа хвалявала, больш пужала — грубай прастатой і канчатковасцю. Гэтыя паўсатлелыя
косткі нядаўна жывых знаёмых ёй баб, мужчын, дзіцячыя, яны
пазбаўлялі цябе ўсякай надзеі. Кладучы крыж услед за Францам,
але справа налева, як мама хрысціцца, як гэтыя некалі хрысціліся
(хто старэйшы быў і чые косткі перад вачыма), Паліна толькі
адгароджвала сябе ад памерлых, набліжэння не адбывалася.
Хаця нават у Франца, чужога тут, яна бачыла, было інакш. Што
ж яна за вырадак такі? вось тады — незразумелая страсць шукаць саромна-забароненае (і дзе, у чым?!), а цяпер — натужная
няздольнасць далучыцца да нечага, што яна ўжо ведае: ёсць,
ёсць, існуе, але ёй пазнаць не дадзена.
— У вас у школе маліліся? — спытаў раптам Франц.
— Не, вядома! — Паліна чамусьці пачырванела.
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— І ў нас таксама: вядома! Але бацька і асабліва мутэр —
вельмі веруюць. Фюрара яны толькі баяцца. У вас мала цэркваў,
дзе ў вас вянчаліся (ці як гэта)?
— У сельсавеце.
— Гэта… а, муніцыпалітэт! Каля пня? Старажытныя германцы так рабілі. ці гэта гістарычны жарт, не ведаю.
Аднойчы раннім світаннем Паліна ўбачыла, што Франц
ходзіць па папялішчы яе хаты, уважліва разглядвае ў сябе пад
нагамі, нешта шукае. Мабыць, косці Ота хоча і баіцца пабачыць.
Кучарыха «з працы» звычайна ішла, не аб’яўляючы пра гэта
Паліне, Францу: знікала і ўсё, прыходзілі ў свой двор, а яна ўжо
там, варыць вячэру ці спіць, загарнуўшыся ў калгасную сваю
целагрэйку.
На гэты раз чамусьці развіталася. Падышла.
— Ну я там сабрала, і там, і там. Я пайшла — пахавайце.
Паліну потым мучыла памяць, здагадка: яна сказала «я
пайшла — пахавайце!» ведала, што зараз ляжа і памрэ? Калі
яны з Францам вярнуліся «дахаты», Паліну ўразіла, як падзіцячы спіць яе маці. Ірваныя свае салдацкія чаравікі акуратна
паставіла ля галавы (бацька заўсёды смяяўся з Паўла, калі ён
так рабіў па сялянскай звычцы), руку паклала пад шчаку, босыя
ногі, падціснуўшы, схавала ў даўгой сваёй спадніцы. Гаманілі
напаўголасу: няхай паспіць. Згатавалі вячэру, сталі будзіць, а
яна…
Паліна не крычала, ціха і безнадзейна цяклі слёзы, усё рабіў,
што трэба, Франц. У гэтай вёсцы столькі смерцяў, што закрычаць
(а так хацелася!) было страшна: як у гарах з навіслым снегам
і лёдам.
На мёртвым твары зноў узнікла, як бы праяўленая смерцю,
маміна ўсмешка. Толькі тут скеміла Паліна, чаго неставала
ўсе апошнія дні, тыдні. Усё жыццё, колькі Паліна сябе памятае, поруч быў немалады твар з нязменнай добрай усмешкай,
ласкавымі рысамі, што так спалучаліся з пявучым «маміным»
голасам. «Алтайскі галасок у нашай мамы, ведаеце, якое ў гарах
рэха!» — любоўна казаў бацька. І яшчэ: «Мама наша ў дзяцінстве
подмазку з’ела, заўсёды ўсміхаецца, праўда, дзеці?» ён прывёз
маму з Беламорканала, з ссылкі, бо яна — «з кулакоў». Простыя
бацькавы словы пра гэта калісьці пужалі Паліну, патрабавалі
іншых, а не тых, што ў яе да маці, пачуццяў. Яны вершаў, паэм
столькі завучвалі пра Паўліка Марозава. Свой жа Паўлік, здавалася, не перажываў, нават калі бацька, выпіўшы (рэдка, але
здаралася), абзываў сябе з выклікам: «шкоднік», «вораг народа».
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Мама яго тады старалася адвесці ад дзяцей, пакласці спаць. Як
з гэтым было справіцца дзіцячай душы, зыбістай свядомасці?
Павал спраўляўся лёгка. А можа, і не так, проста характар у яго
мужчынскі. («Крэмень наш Павал», — казаў бацька ці то жартам,
ці то ўсур’ёз.) Паліна ж не раз начамі, плачучы, перапісвала маме
і бацьку біяграфію. У яе фантазіях бацькі былі тыя ж самыя, з
мамінай заўсёднай усмешкай, бацькавай рэзкай гарачлівасцю,
але на Беламорканал яны ездзілі па камсамольскай пуцёўцы, і,
наогул, усё, як у кнігах і ў кіно.
На агародзе каля старой ігрушы Франц капаў магілу Кучарысе. Прыкідваў, з чаго зрабіць труну. Ні дошак акуратных
няма, ні інструменту. Капаў і ў думках абыходзіў двор за дваром, усю вёску, прыгадваючы, што і дзе бачыў. Пайшоў шукаць
дошкі, а калі прынёс патрэбнае (нават зламаную пілу патрапіў,
паўабгарэлую сякеру), пабачыў, што Паліна пабывала ўжо ў схованцы-склепе і дастала шэры валік саматканага палатна. Моўчкі,
кожны сабе, рабілі. Франц толькі сачыў увесь час, ці не трэба
памагчы. Прынёс з калодзежа вады, калі Паліна, падышоўшы
да ямы, пастаяла, як бы што забыла і ўспамінала:
— Я сама абмыю, хоць крыху.
Бацька, можа, і не ўхваліць, што не на могілках, а проста
на агародзе будзе пахаваная. Але і суседзі так — кожны ў
сваім садзе. Уся вёска цяпер могільнік. Хату яны самі будавалі,
бацька з маці. вось так разам рабілі, як Франц з Палінай, але
зусім-зусім іншую працу рабілі. Паліне, што ведала іх, лёгка
ўявіць, як радаваліся адно аднаму і таму, што робяць. Асабліва
пасля гэтага Беламорканала. Хату ставілі, нарадзілі Паўла, тут
жа неўзабаве — Паліну, працавалі ў калгасе, бацька рахункаводам, мама — «куды пашлюць», дзеці сямігодку канчалі, і тут
зноў забралі бацьку. Перад самай вайной. У школу хоць ты не
хадзі, але Павал не адступіў, цягнулася ўслед за ім і Паліна, а
там дырэктрыса-гістарычка тлумачыла дзецям: у такім вось
выступленні таварыша Сталіна тое і тое, усё, што ён калі-небудзь
сказаў — вернае назаўжды. вось і пра рахункаводаў. ворагаў
трэба ўмець распазнаць пад любым абліччам, маскай: кулак
не абавязкова з бярданкай або абрэзам пад крысом. ён можа з
бухгалтарскіх касцяшак стрэліць. Як сказаў таварыш Сталін.
Сядзіць сабе такі ў калгаснай канторы і шчоўк-шчоўк, як з-за
вугла. Нашчоўкаў і, калі ласка: каровы з бяскорміцы дохнуць,
свінні і куры ад чумы, зерне мокне, гніе, на працадні — грамы.
вясковыя «лічыльнікі» бацькі з жоўтымі касцяшкамі
чамусьці не забралі, калі быў вобыск, яны дачакаліся ягонага
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— І ў нас таксама: вядома! Але бацька і асабліва мутэр —
вельмі веруюць. Фюрара яны толькі баяцца. У вас мала цэркваў,
дзе ў вас вянчаліся (ці як гэта)?
— У сельсавеце.
— Гэта… а, муніцыпалітэт! Каля пня? Старажытныя германцы так рабілі. ці гэта гістарычны жарт, не ведаю.
Аднойчы раннім світаннем Паліна ўбачыла, што Франц
ходзіць па папялішчы яе хаты, уважліва разглядвае ў сябе пад
нагамі, нешта шукае. Мабыць, косці Ота хоча і баіцца пабачыць.
Кучарыха «з працы» звычайна ішла, не аб’яўляючы пра гэта
Паліне, Францу: знікала і ўсё, прыходзілі ў свой двор, а яна ўжо
там, варыць вячэру ці спіць, загарнуўшыся ў калгасную сваю
целагрэйку.
На гэты раз чамусьці развіталася. Падышла.
— Ну я там сабрала, і там, і там. Я пайшла — пахавайце.
Паліну потым мучыла памяць, здагадка: яна сказала «я
пайшла — пахавайце!» ведала, што зараз ляжа і памрэ? Калі
яны з Францам вярнуліся «дахаты», Паліну ўразіла, як падзіцячы спіць яе маці. Ірваныя свае салдацкія чаравікі акуратна
паставіла ля галавы (бацька заўсёды смяяўся з Паўла, калі ён
так рабіў па сялянскай звычцы), руку паклала пад шчаку, босыя
ногі, падціснуўшы, схавала ў даўгой сваёй спадніцы. Гаманілі
напаўголасу: няхай паспіць. Згатавалі вячэру, сталі будзіць, а
яна…
Паліна не крычала, ціха і безнадзейна цяклі слёзы, усё рабіў,
што трэба, Франц. У гэтай вёсцы столькі смерцяў, што закрычаць
(а так хацелася!) было страшна: як у гарах з навіслым снегам
і лёдам.
На мёртвым твары зноў узнікла, як бы праяўленая смерцю,
маміна ўсмешка. Толькі тут скеміла Паліна, чаго неставала
ўсе апошнія дні, тыдні. Усё жыццё, колькі Паліна сябе памятае, поруч быў немалады твар з нязменнай добрай усмешкай,
ласкавымі рысамі, што так спалучаліся з пявучым «маміным»
голасам. «Алтайскі галасок у нашай мамы, ведаеце, якое ў гарах
рэха!» — любоўна казаў бацька. І яшчэ: «Мама наша ў дзяцінстве
подмазку з’ела, заўсёды ўсміхаецца, праўда, дзеці?» ён прывёз
маму з Беламорканала, з ссылкі, бо яна — «з кулакоў». Простыя
бацькавы словы пра гэта калісьці пужалі Паліну, патрабавалі
іншых, а не тых, што ў яе да маці, пачуццяў. Яны вершаў, паэм
столькі завучвалі пра Паўліка Марозава. Свой жа Паўлік, здавалася, не перажываў, нават калі бацька, выпіўшы (рэдка, але
здаралася), абзываў сябе з выклікам: «шкоднік», «вораг народа».
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Мама яго тады старалася адвесці ад дзяцей, пакласці спаць. Як
з гэтым было справіцца дзіцячай душы, зыбістай свядомасці?
Павал спраўляўся лёгка. А можа, і не так, проста характар у яго
мужчынскі. («Крэмень наш Павал», — казаў бацька ці то жартам,
ці то ўсур’ёз.) Паліна ж не раз начамі, плачучы, перапісвала маме
і бацьку біяграфію. У яе фантазіях бацькі былі тыя ж самыя, з
мамінай заўсёднай усмешкай, бацькавай рэзкай гарачлівасцю,
але на Беламорканал яны ездзілі па камсамольскай пуцёўцы, і,
наогул, усё, як у кнігах і ў кіно.
На агародзе каля старой ігрушы Франц капаў магілу Кучарысе. Прыкідваў, з чаго зрабіць труну. Ні дошак акуратных
няма, ні інструменту. Капаў і ў думках абыходзіў двор за дваром, усю вёску, прыгадваючы, што і дзе бачыў. Пайшоў шукаць
дошкі, а калі прынёс патрэбнае (нават зламаную пілу патрапіў,
паўабгарэлую сякеру), пабачыў, што Паліна пабывала ўжо ў схованцы-склепе і дастала шэры валік саматканага палатна. Моўчкі,
кожны сабе, рабілі. Франц толькі сачыў увесь час, ці не трэба
памагчы. Прынёс з калодзежа вады, калі Паліна, падышоўшы
да ямы, пастаяла, як бы што забыла і ўспамінала:
— Я сама абмыю, хоць крыху.
Бацька, можа, і не ўхваліць, што не на могілках, а проста
на агародзе будзе пахаваная. Але і суседзі так — кожны ў
сваім садзе. Уся вёска цяпер могільнік. Хату яны самі будавалі,
бацька з маці. вось так разам рабілі, як Франц з Палінай, але
зусім-зусім іншую працу рабілі. Паліне, што ведала іх, лёгка
ўявіць, як радаваліся адно аднаму і таму, што робяць. Асабліва
пасля гэтага Беламорканала. Хату ставілі, нарадзілі Паўла, тут
жа неўзабаве — Паліну, працавалі ў калгасе, бацька рахункаводам, мама — «куды пашлюць», дзеці сямігодку канчалі, і тут
зноў забралі бацьку. Перад самай вайной. У школу хоць ты не
хадзі, але Павал не адступіў, цягнулася ўслед за ім і Паліна, а
там дырэктрыса-гістарычка тлумачыла дзецям: у такім вось
выступленні таварыша Сталіна тое і тое, усё, што ён калі-небудзь
сказаў — вернае назаўжды. вось і пра рахункаводаў. ворагаў
трэба ўмець распазнаць пад любым абліччам, маскай: кулак
не абавязкова з бярданкай або абрэзам пад крысом. ён можа з
бухгалтарскіх касцяшак стрэліць. Як сказаў таварыш Сталін.
Сядзіць сабе такі ў калгаснай канторы і шчоўк-шчоўк, як з-за
вугла. Нашчоўкаў і, калі ласка: каровы з бяскорміцы дохнуць,
свінні і куры ад чумы, зерне мокне, гніе, на працадні — грамы.
вясковыя «лічыльнікі» бацькі з жоўтымі касцяшкамі
чамусьці не забралі, калі быў вобыск, яны дачакаліся ягонага
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звароту з турмы. Калі вайна пачалася. Прачнулася ноччу Паліна
ад спалохана-шчаслівага крыку маці:
— дзеці! дзеці!
Затым усе дружна грэлі ваду, памагалі бацьку мыцца, як
немаўля, паставілі яго ў балею — вялізную і нізкую — і палівалі
вадой, намыльвалі, церлі вяхоткай. А ён зусім не саромеўся свайго голага цела, непраўдападобна худога, адны косці. Шапялявіць
стаў, зубоў пярэдніх няма. Маці са страхам пытала:
— Што ў цябе са спінай? Па ўсім целе — што гэта за шнары?
Спачатку бацька нічога не расказваў. Што там было, як
ён вызваліўся. вайна ішла, з лесу сталі наведвацца «акружэнцы», хутка гэтае слова было выцеснена іншым: «партызаны».
У бацькі нейкія справы з імі пачаліся, адразу ж. Некуды іх вадзіў,
знікаючы нанач, а то і на некалькі сутак. Аднойчы загаварыў:
— Паслухайце і забудзьце. Невядома, што яшчэ нас чакае ў
жыцці. Але хачу, каб вы ведалі ўсё.
Пра тое, як у мінскай турме білі, выбівалі зубы і «прызнанні»
ў шкодніцтве, затым нейкага «пісьменніка» прыплялі, мабыць, ён
ім быў патрэбны больш, чым сам Кучэра. Раскажы, як прыязджаў
чытаць вершы, а сам вербаваў для польскай дэфензівы, ахранкі!
Пра тое, як гэты «нацдэм» падбіраў людзей для сувязі з замежжам. А тут — вайна, Мінск сталі бамбіць, турма трэслася ад
грымотаў. Па Маскоўскай шашы ўцякалі гараджане, следам вялі
«ворагаў», некалькі доўгіх калон, у аховы чырвоныя пятліцы,
такія ж аколышы фуражак, вінтоўкі з даўгімі рускімі штыкамі.
І гэтыя штыкі вартуюць цябе, радзіму ад цябе ахоўваюць. А немец лупіць зверху, і ты ўжо нібыта з ім супроць сваіх. Спрабавалі
ўгаворваць канвой: адвядзіце нас у ваенкамат, здайце ў армію,
ваяваць з немцам хочам. Заткніся, варожае адроддзе! Але вось
выстраілі арыштаваных у шарэнгу, самі насупраць з вінтоўкамі,
кулямёты на зямлі: нейкі загад зачытваць будуць. Маёр-энкавэдыст трымае ў руцэ паперку, дачакаўся, пакуль усіх падраўнялі,
усе падрыхтаваліся, і, гледзячы ў паперу сваю: «Аго-онь!» А тут
якраз наляцелі самалёты.
— Я ляжу сярод бульбянішча, скашу вочы — крыжы над
галавой равуць і адтуль стракочуць. Хто яшчэ жывы, бегчы
спрабуе, па тых — энкавэдэшнікі. А адзін, бачу, падбег, штыком
на суседа замахваецца, як я нагамі даў яму між ног, аж узвыў.
Падскочылі мы і наўцёкі, а збоку бачу: энкавэдэшнік стаў над
жанчынай, на абедзве рукі нагамі, ды я-як штыком ёй у грудзі
ці жывот! З усяго маху — жанчыну!
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Так забівалі царскую сям’ю (сведчанне забойцы):
«…Арыштаваныя ўжо ўсе ляжалі на падлозе, сцякаючы крывёю, а наследнік усё яшчэ сядзеў на крэсле. ён чамусьці доўга
не падаў з крэсла і заставаўся яшчэ жывы. Упрытык пачалі яму
страляць у галаву і грудзі, нарэшце і ён зваліўся з крэсла. З імі
разам быў расстраляны і той сабачка, якога прынесла з сабой
адна з дачок…
Ермакоў, бачачы, што я трымаю вінтоўку са штыком,
прапанаваў мне дакалоць, хто застаўся жывы. Я адмовіўся,
тады ён узяў у мне з рук вінтоўку і пачаў іх даколваць. Гэта
быў самы жахлівы момант іх смерці. Яны доўга не паміралі,
крычалі, стагналі, ператоргваліся. У асаблівасці цяжка памерла
тая асоба — дама. Ермакоў ёй усе грудзі скалоў. Удары штыком
ён рабіў так моцна, што штык кожны раз глыбока ўтыкаўся ў
падлогу» (Стракоцін).
«Апошняй сканала, каторая абаранялася падушачкай, што
знаходзілася ў яе ў руках… (Пакаёўка царыцы дзямідава). Малодшая дачка цара ўпала на спіну і прытаілася забітай. Заўважаная
тав. Ермаковым, яна была забітая стрэлам у грудзі. ён, стаўшы
на абедзве рукі, стрэліў ёй у грудзі» (Нятрэбін в. Н.)*.
9
вырашылі пайсці з вёскі — са смерцю Кучарыхі, здавалася,
яна памерла канчаткова — і пасяліцца ў лесе, куды не дабраліся
б ні немцы з паліцаямі, ні партызаны. А як знайсці такое месцайка? даганяючы, пераследуючы, уцякаючы і хаваючыся адно
ад аднаго, яны бяспечных мясцін на гэтай зямлі не пакідалі.
Але пашанцавала. У густым непраглядным ельніку (праўда,
прасека блізка) набрылі на закінутую зямлянку. Мяркуючы па
тым, як параслі, пакрыліся грыбамі і чагай бярвенне і жэрдкі,
а бляшаная бочка-«буржуйка» афарбавалася ў охру іржы, тут
даўно ніхто не жыў. Магчыма, з восені–зімы 41-га, калі акружэнцы-партызаны таіліся ў лясах, выходзілі адно здабываць
харч. часам абстрэльвалі нямецкія машыны.
Прыбралі з нараў гнілое галлё, выслалі ложа свежым ельнікам і бярозай. Франц сякерай, якую з сабой прыхапілі, насек
сухіх дроваў — падрыхтаваліся жыць доўга. Па лесе распоўзся
* З кнігі Алега Платонава: Убийство царской семьи. — М.: Сов.
Россия, 1991.
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звароту з турмы. Калі вайна пачалася. Прачнулася ноччу Паліна
ад спалохана-шчаслівага крыку маці:
— дзеці! дзеці!
Затым усе дружна грэлі ваду, памагалі бацьку мыцца, як
немаўля, паставілі яго ў балею — вялізную і нізкую — і палівалі
вадой, намыльвалі, церлі вяхоткай. А ён зусім не саромеўся свайго голага цела, непраўдападобна худога, адны косці. Шапялявіць
стаў, зубоў пярэдніх няма. Маці са страхам пытала:
— Што ў цябе са спінай? Па ўсім целе — што гэта за шнары?
Спачатку бацька нічога не расказваў. Што там было, як
ён вызваліўся. вайна ішла, з лесу сталі наведвацца «акружэнцы», хутка гэтае слова было выцеснена іншым: «партызаны».
У бацькі нейкія справы з імі пачаліся, адразу ж. Некуды іх вадзіў,
знікаючы нанач, а то і на некалькі сутак. Аднойчы загаварыў:
— Паслухайце і забудзьце. Невядома, што яшчэ нас чакае ў
жыцці. Але хачу, каб вы ведалі ўсё.
Пра тое, як у мінскай турме білі, выбівалі зубы і «прызнанні»
ў шкодніцтве, затым нейкага «пісьменніка» прыплялі, мабыць, ён
ім быў патрэбны больш, чым сам Кучэра. Раскажы, як прыязджаў
чытаць вершы, а сам вербаваў для польскай дэфензівы, ахранкі!
Пра тое, як гэты «нацдэм» падбіраў людзей для сувязі з замежжам. А тут — вайна, Мінск сталі бамбіць, турма трэслася ад
грымотаў. Па Маскоўскай шашы ўцякалі гараджане, следам вялі
«ворагаў», некалькі доўгіх калон, у аховы чырвоныя пятліцы,
такія ж аколышы фуражак, вінтоўкі з даўгімі рускімі штыкамі.
І гэтыя штыкі вартуюць цябе, радзіму ад цябе ахоўваюць. А немец лупіць зверху, і ты ўжо нібыта з ім супроць сваіх. Спрабавалі
ўгаворваць канвой: адвядзіце нас у ваенкамат, здайце ў армію,
ваяваць з немцам хочам. Заткніся, варожае адроддзе! Але вось
выстраілі арыштаваных у шарэнгу, самі насупраць з вінтоўкамі,
кулямёты на зямлі: нейкі загад зачытваць будуць. Маёр-энкавэдыст трымае ў руцэ паперку, дачакаўся, пакуль усіх падраўнялі,
усе падрыхтаваліся, і, гледзячы ў паперу сваю: «Аго-онь!» А тут
якраз наляцелі самалёты.
— Я ляжу сярод бульбянішча, скашу вочы — крыжы над
галавой равуць і адтуль стракочуць. Хто яшчэ жывы, бегчы
спрабуе, па тых — энкавэдэшнікі. А адзін, бачу, падбег, штыком
на суседа замахваецца, як я нагамі даў яму між ног, аж узвыў.
Падскочылі мы і наўцёкі, а збоку бачу: энкавэдэшнік стаў над
жанчынай, на абедзве рукі нагамі, ды я-як штыком ёй у грудзі
ці жывот! З усяго маху — жанчыну!
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Так забівалі царскую сям’ю (сведчанне забойцы):
«…Арыштаваныя ўжо ўсе ляжалі на падлозе, сцякаючы крывёю, а наследнік усё яшчэ сядзеў на крэсле. ён чамусьці доўга
не падаў з крэсла і заставаўся яшчэ жывы. Упрытык пачалі яму
страляць у галаву і грудзі, нарэшце і ён зваліўся з крэсла. З імі
разам быў расстраляны і той сабачка, якога прынесла з сабой
адна з дачок…
Ермакоў, бачачы, што я трымаю вінтоўку са штыком,
прапанаваў мне дакалоць, хто застаўся жывы. Я адмовіўся,
тады ён узяў у мне з рук вінтоўку і пачаў іх даколваць. Гэта
быў самы жахлівы момант іх смерці. Яны доўга не паміралі,
крычалі, стагналі, ператоргваліся. У асаблівасці цяжка памерла
тая асоба — дама. Ермакоў ёй усе грудзі скалоў. Удары штыком
ён рабіў так моцна, што штык кожны раз глыбока ўтыкаўся ў
падлогу» (Стракоцін).
«Апошняй сканала, каторая абаранялася падушачкай, што
знаходзілася ў яе ў руках… (Пакаёўка царыцы дзямідава). Малодшая дачка цара ўпала на спіну і прытаілася забітай. Заўважаная
тав. Ермаковым, яна была забітая стрэлам у грудзі. ён, стаўшы
на абедзве рукі, стрэліў ёй у грудзі» (Нятрэбін в. Н.)*.
9
вырашылі пайсці з вёскі — са смерцю Кучарыхі, здавалася,
яна памерла канчаткова — і пасяліцца ў лесе, куды не дабраліся
б ні немцы з паліцаямі, ні партызаны. А як знайсці такое месцайка? даганяючы, пераследуючы, уцякаючы і хаваючыся адно
ад аднаго, яны бяспечных мясцін на гэтай зямлі не пакідалі.
Але пашанцавала. У густым непраглядным ельніку (праўда,
прасека блізка) набрылі на закінутую зямлянку. Мяркуючы па
тым, як параслі, пакрыліся грыбамі і чагай бярвенне і жэрдкі,
а бляшаная бочка-«буржуйка» афарбавалася ў охру іржы, тут
даўно ніхто не жыў. Магчыма, з восені–зімы 41-га, калі акружэнцы-партызаны таіліся ў лясах, выходзілі адно здабываць
харч. часам абстрэльвалі нямецкія машыны.
Прыбралі з нараў гнілое галлё, выслалі ложа свежым ельнікам і бярозай. Франц сякерай, якую з сабой прыхапілі, насек
сухіх дроваў — падрыхтаваліся жыць доўга. Па лесе распоўзся
* З кнігі Алега Платонава: Убийство царской семьи. — М.: Сов.
Россия, 1991.
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дымок, а з ім і трывога: каб не ўнюхаў хто. Пакуль сушыліся іх
апраткі, сядзелі пад дрэвамі. Франц сказаў:
— добрая чалавек твая мутэр. Паказаць маю?
Запусціў руку пад кашулю, на далоні ў яго зазіхацеў медальён. Як гэта не ўгледзеў той, «трафейшчык»? Шнурок засмаліўся,
брудны, а золата зіхціць, як жывое. Падкалупнуў пазногцем, і
паказалася фатаграфія. Паліна наблізіла свой твар, на яе глядзіць
строгая чужая жанчына з акуратна ўкладзенай прычоскай.
Франц вытрас сабе на далонь фатаграфію, перавярнуў яе.
— Тут напісана: «Іch werde dіch Schützen». «Я цябе (як гэта?
Ага!) абараню». Усім ім так здаецца.
Франц доўга і няскладна тлумачыў, што насіць гэта
рызыкоўна, а замазаць нямецкі надпіс будзе нядобра, а таму
просіць Паліну забраць і захоўваць, пакуль яму зноў можна
будзе…
Паліна не ведала, як тут ёй быць. Нібыта яна прысвойвае
права, не спытаўшы ў той жанчыны, трымаць на грудзях яе
фатаграфію. Нейк няёмка перад ёю, што далёка жыве. Пацерла
зіхоткае золата між далоняў, заадно і шнурок, і спусціла халоднае сардэчка пад кашулю. Памяць яе міжволі сцялася: чамусьці
прыгадаўся Эвірын круглы абразок…
— Аўтаматная чарга! — Франц насцярожана ўзняў галаву.
далекавата, але чаму разрыўныя кулі паўтарылі яе зусім побач,
у кустах за зямлянкай?
— Гэта ж салавей! — засмяялася Паліна. — Як будзе панямецку?
— Nachtіgall. Нікому толькі не расказвай, што Франц ужо…
Пакруціў пальцам ля скроні.
— Не, праўда, падобна, — супакоіла Паліна, — во, ну зусім,
як кулямёт. А цяпер палошча горла. І да вайны спявалі салаўі,
але нікому ў галаву не прыходзіла такое.
— Многае не прыходзіла, — згадзіўся Франц. — А ў вашай
школе…
І пайшлі разбіраць сценку няведання адно аднаго — і таго,
і другога, і трэцяга няведанне. Як у вас? А ў вас як? выявілася,
што многае вельмі падобна: дзяўчаты больш разумеюць хлопцаў,
чым тыя іх — што ў нямецкім дрэздэне, што ў беларускіх Петухах. І так жа аднолькава жывуць у вечным супрацьстаянні жаночай часткі школы і мужчынскай, але здраднікаў свайму племені
больш сярод дзяўчат. вось была ў дзясятым класе Клаўка,
дзеўка ніякая з сябе, у яе і хлопца свайго не было на выпускным
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вечары, дык старшакласнікі потым расказвалі: яна столькі пар
разбіла, развяла за адзін той вечар! Нават у каго справа ішла да
вяселля ўжо. І чым узяла, ты падумай! Тыя, нявесты, трымалі
сваіх хлопцаў на адлегласці: пацалунак яшчэ можна, а больш —
ні-ні! — гэта каб давесці іх да вяселля. вам жа толькі саступі
і — адз’ю! Гэтая нахабніца ўсім дала ўрок: танцавала з хлопцамі
з усімі запар і ўсе яе наперабой запрашалі — прыціскалася,
бессаромная, глядзела так, што кожны паверыў: сёння ён усё
і атрымае, калі з ёю пойдзе. Ну як апаіла зеллем! І пакінула
дурнямі. У нявест пасля гэтага вечара разлад з жаніхамі, у некаторых назаўсёды — адпомсціла за ўсе дзесяць гадоў няўвагі.
Паліна задала тон, Франц вось гэтак жа асуджальна загаварыў
аб лёгкіх, проста-ткі свінскіх норавах сярод хлопцаў, захапіліся,
ажно дыханне стала гарачым і ў яе, і ў яго, здавалася, цяпер
ужо не змогуць стрымаць сябе, зблізяцца рукі, вусны, але што
вы, як цяпер гэта магчыма?! Пра што толькі што гаманілі?.. Як
асуджалі! Як абураліся! Збянтэжана змоўклі Паліна з Францам,
адчуўшы сябе падманутымі кімсьці: наздзекаваўся і глядзіць на
іх збоку, каб гучна зарагатаць пры першым іх дотыку. Расчаравана паляжалі і заснулі кожны на сваім месцы — прыблізна за метр
адно ад аднаго. Але дзяўчына ўсё-ткі сказала «на расстанне»:
— На новым месцы прысніся жаніх нявесце.
Аднак сказана было гэтак іранічна, што Франц так і не
адважыўся працягнуць у яе бок руку. Помніць, бедалага,
кіпцюрыкі!
Перш чым заснуць, Паліна шмат паўспамінаць паспела.
віру прыгадала. вось яна б ведала, як распарадзіцца і сабой,
і Францам.
Жыла гэтая сям’я, як уяўлялася петухоўцам, «бы паны». А імя
віры — ад Эвіры, што азначае: Эпоха войнаў і Рэвалюцыяў. Імя
ёй такое дала маці, тая самая дырэктрыса-гістарычка.
Бацька віры (пакуль і гэтых не перасаджалі) працаваў
ляснічым, гаспадарка яго была ледзь не з паўраёна, дзясяткі
леснікоў у яго распараджэнні, і лес з грыбамі-ягадамі, і трава
на палянах, і дровы. Усё, чым у лясным краі люд жывы. Прасторнае лясніцтва размяшчалася наводшыбе вёскі, за высокай
дашчанай агароджай, дзе стаяла вялізная кантора, раздольны
дом ляснічага, высокія, з моцнага дрэва, цёсу, гаспадарчыя
збудаванні. У лясніцтве было некалькі коней, добры выезд. Усё
не як у рваным-гнілым калгасе: што збруя, што вазок — кашоўка,
коні — воч не адарваць! Нават свая сажалка была за той высокай
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дымок, а з ім і трывога: каб не ўнюхаў хто. Пакуль сушыліся іх
апраткі, сядзелі пад дрэвамі. Франц сказаў:
— добрая чалавек твая мутэр. Паказаць маю?
Запусціў руку пад кашулю, на далоні ў яго зазіхацеў медальён. Як гэта не ўгледзеў той, «трафейшчык»? Шнурок засмаліўся,
брудны, а золата зіхціць, як жывое. Падкалупнуў пазногцем, і
паказалася фатаграфія. Паліна наблізіла свой твар, на яе глядзіць
строгая чужая жанчына з акуратна ўкладзенай прычоскай.
Франц вытрас сабе на далонь фатаграфію, перавярнуў яе.
— Тут напісана: «Іch werde dіch Schützen». «Я цябе (як гэта?
Ага!) абараню». Усім ім так здаецца.
Франц доўга і няскладна тлумачыў, што насіць гэта
рызыкоўна, а замазаць нямецкі надпіс будзе нядобра, а таму
просіць Паліну забраць і захоўваць, пакуль яму зноў можна
будзе…
Паліна не ведала, як тут ёй быць. Нібыта яна прысвойвае
права, не спытаўшы ў той жанчыны, трымаць на грудзях яе
фатаграфію. Нейк няёмка перад ёю, што далёка жыве. Пацерла
зіхоткае золата між далоняў, заадно і шнурок, і спусціла халоднае сардэчка пад кашулю. Памяць яе міжволі сцялася: чамусьці
прыгадаўся Эвірын круглы абразок…
— Аўтаматная чарга! — Франц насцярожана ўзняў галаву.
далекавата, але чаму разрыўныя кулі паўтарылі яе зусім побач,
у кустах за зямлянкай?
— Гэта ж салавей! — засмяялася Паліна. — Як будзе панямецку?
— Nachtіgall. Нікому толькі не расказвай, што Франц ужо…
Пакруціў пальцам ля скроні.
— Не, праўда, падобна, — супакоіла Паліна, — во, ну зусім,
як кулямёт. А цяпер палошча горла. І да вайны спявалі салаўі,
але нікому ў галаву не прыходзіла такое.
— Многае не прыходзіла, — згадзіўся Франц. — А ў вашай
школе…
І пайшлі разбіраць сценку няведання адно аднаго — і таго,
і другога, і трэцяга няведанне. Як у вас? А ў вас як? выявілася,
што многае вельмі падобна: дзяўчаты больш разумеюць хлопцаў,
чым тыя іх — што ў нямецкім дрэздэне, што ў беларускіх Петухах. І так жа аднолькава жывуць у вечным супрацьстаянні жаночай часткі школы і мужчынскай, але здраднікаў свайму племені
больш сярод дзяўчат. вось была ў дзясятым класе Клаўка,
дзеўка ніякая з сябе, у яе і хлопца свайго не было на выпускным
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вечары, дык старшакласнікі потым расказвалі: яна столькі пар
разбіла, развяла за адзін той вечар! Нават у каго справа ішла да
вяселля ўжо. І чым узяла, ты падумай! Тыя, нявесты, трымалі
сваіх хлопцаў на адлегласці: пацалунак яшчэ можна, а больш —
ні-ні! — гэта каб давесці іх да вяселля. вам жа толькі саступі
і — адз’ю! Гэтая нахабніца ўсім дала ўрок: танцавала з хлопцамі
з усімі запар і ўсе яе наперабой запрашалі — прыціскалася,
бессаромная, глядзела так, што кожны паверыў: сёння ён усё
і атрымае, калі з ёю пойдзе. Ну як апаіла зеллем! І пакінула
дурнямі. У нявест пасля гэтага вечара разлад з жаніхамі, у некаторых назаўсёды — адпомсціла за ўсе дзесяць гадоў няўвагі.
Паліна задала тон, Франц вось гэтак жа асуджальна загаварыў
аб лёгкіх, проста-ткі свінскіх норавах сярод хлопцаў, захапіліся,
ажно дыханне стала гарачым і ў яе, і ў яго, здавалася, цяпер
ужо не змогуць стрымаць сябе, зблізяцца рукі, вусны, але што
вы, як цяпер гэта магчыма?! Пра што толькі што гаманілі?.. Як
асуджалі! Як абураліся! Збянтэжана змоўклі Паліна з Францам,
адчуўшы сябе падманутымі кімсьці: наздзекаваўся і глядзіць на
іх збоку, каб гучна зарагатаць пры першым іх дотыку. Расчаравана паляжалі і заснулі кожны на сваім месцы — прыблізна за метр
адно ад аднаго. Але дзяўчына ўсё-ткі сказала «на расстанне»:
— На новым месцы прысніся жаніх нявесце.
Аднак сказана было гэтак іранічна, што Франц так і не
адважыўся працягнуць у яе бок руку. Помніць, бедалага,
кіпцюрыкі!
Перш чым заснуць, Паліна шмат паўспамінаць паспела.
віру прыгадала. вось яна б ведала, як распарадзіцца і сабой,
і Францам.
Жыла гэтая сям’я, як уяўлялася петухоўцам, «бы паны». А імя
віры — ад Эвіры, што азначае: Эпоха войнаў і Рэвалюцыяў. Імя
ёй такое дала маці, тая самая дырэктрыса-гістарычка.
Бацька віры (пакуль і гэтых не перасаджалі) працаваў
ляснічым, гаспадарка яго была ледзь не з паўраёна, дзясяткі
леснікоў у яго распараджэнні, і лес з грыбамі-ягадамі, і трава
на палянах, і дровы. Усё, чым у лясным краі люд жывы. Прасторнае лясніцтва размяшчалася наводшыбе вёскі, за высокай
дашчанай агароджай, дзе стаяла вялізная кантора, раздольны
дом ляснічага, высокія, з моцнага дрэва, цёсу, гаспадарчыя
збудаванні. У лясніцтве было некалькі коней, добры выезд. Усё
не як у рваным-гнілым калгасе: што збруя, што вазок — кашоўка,
коні — воч не адарваць! Нават свая сажалка была за той высокай
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агароджай, а зімой — каток для віры і яе сяброў. Але сяброў
у яе было няшмат. Гэта яшчэ трэба было заслужыць. І перш за
ўсё — непадобнымі на агульныя паводзінамі, смеласцю ведаць
тое, чаго іншыя ведаць баяцца. Сама яна была і разумніца, і
красуня. чытала шмат, але галоўнае — пра ўсё ў яе было сваё
меркаванне. І сапраўды — анічога не баялася. Так здавалася
Паліне. Аж галава кругам ішла поруч з ёю. Я сама сабе кніга,
любіла паўтараць. І паведамляла, што падумалася, што адчулася — чаму? як так? — у такіх вось і такіх вось абставінах.
Аднойчы бацька — вусаты, чарнагрывы прыгажун — яе проста
высек. «З цікаўнасці», як сама казала, падпаліла капу сена проста
ў двары. дык вось: «ён мяне пугай, пугай, так спужаўся пажару,
а я ў гэтыя хвіліны любіла яго больш, чым калі-небудзь. да слёз».
З Палінай яны, забраўшыся на сенавал, пад ластаўчына
цвірканне, чыталі, дзяліліся сакрэтамі, спалі, летуцелі, як
наладзіцца іх жыццё. Аднойчы Паліна папярэдзіла:
— Я паклікала Косцю і Бубліка. выбірай, каго хочаш.
— Навошта яны мне?
— Што, трусіш? Мы ж дамовіліся.
— Ну гэта мы так.
— Так ці не так, а я іх запрасіла. Сказала: прыходзьце з
цікавымі кніжкамі.
Яны і прыйшлі з кніжкамі, Бублік, той дурань дурнем, а
школьны прыгажун Косцік (хутчэй па спалохана-скаваных
паводзінах Паліны, чым з выклікам — віры) зразумеў, што
ўсё не так сабе. дурыліся, валтузіліся ў сене, усё больш распальваючыся і дазваляючы сабе ўсё больш. Пакуль Паліна не
зазлавала і не ўцякла да вакенца, адштурхнуўшы Бубліка. Той
вінавата пацягнуўся следам. А віра з Косцікам нейк незразумела
і страшна аціхлі. Глянула Паліна ў паўзмрок вышак і ўбачыла
голае, высока ўзнятае калена віры і бессэнсоўнае нейкае
гойданне спіны ў блакітнай майцы, спіна гэта здалася такой
мужчынскай, агіднай. Разгублены Бублік паглядзеў на Паліну,
яна затрымлівала яго вочы бессэнсоўнай усмешкай, абы ён не
павярнуўся, не паглядзеў туды. (Але абое чуюць : глядзяць адно
на аднаго і чуюць.)
З гэтага дня віра ўзненавідзела Паліну. А аднойчы на
зімовым катку, калі Косця, які хадзіў цяпер за ёй, як галодны
сабака, прывязваў канёк да яе стройнай нагі, віра з раптам
скажоным ад агіды і нянавісці тварам з усяе сілы ўдарыла яго
проста пад бараду, так што ён адваліўся на снег.
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Калі вірынага бацьку таксама арыштавалі (пасля ветэрынараў
узяліся за леснікоў), сям’ю выгналі з-за дашчанай агароджы, і
яны з маці некуды выехалі, як згінулі.
Раніцой Паліна і Франц прачнуліся чамусьці незадаволеныя
сабой і адно адным. Але хутка гэта мінула, ім сапраўды цікава
было разам. І вось так — удваіх. вось, калі ласка, жылі кожны
далёка ад другога і зусім нібыта інакш, але столькі агульнага ў
іх. Гэтая просценькая думка чамусьці хвалявала.
— Хутка ў цябе каўтун будзе! — ускалмаціўшы валасы
Франца, сказала Паліна. ён толькі што памыў іх у зарослай
альхоўнікам і асакой рэчцы, і яны ляжалі на траве каля разваленага мастка, адпачывалі. Франц у недарэчнай на ім, кароткай
яму бялізне з суравога палатна, што нямала памучыла яго беднае
гарадское цела, але ўжо размякчэла ад носкі і частага акунання
ў ваду, чамусьці не саромеецца Паліны — як не саромеўся б,
мабыць, апранахі клоўна. Ну а Паліне проста весела на яго,
такога, глядзець.
— Ты сказала: каўтун? — мабыць, Франц нешта прыпомніць
намагаецца.
Поруч на траве зіхцяць змейкамі вёрткія ўюны, вылаўленыя
ў балотнай затоцы, дзе вада цяплейшая, Паліна з дзіцячай несвядомасцю жорстка пляскае іх далонькай.
— Нашы палешукі некалі наогул не стрыглі валасоў, — паведамляе Паліна.
— Як сікхі.
— Хто гэта?
— У Індыі каста такая. Па тры метры валасы адрошчваюць.
— Ну нашы менш, але таксама. Лічылася: зрэжаш — захварэеш. У каўтуне ўсе хваробы.
— Ой, чакай, успомніў! Багіня Мэб. У яе крылы з камарыных
хмараў, з ледзь прыкметных мошак. Яна хвасты коням заплятае
начамі, багіня Мэб. А людзям каўтуны робіць. У Шэкспіра,
ведаеш, «Рамэа і джульету»?
джульету на школьнай сцэне віра іграла, Паліна помніць
белы твар, перадсмяротны грудны голас. Паўтарыла перад
Францам:
— чакай мяне, Рамэа! І я з табой, я іду да цябе!
І «закалола» сябе «кінжалам».
— Здаецца, яна п’е атруту? — запярэчыў Франц.
— А ты што, носіш з сабой? — міжволі спытала, прыгадаўшы
тых нямецкіх афіцэраў.
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агароджай, а зімой — каток для віры і яе сяброў. Але сяброў
у яе было няшмат. Гэта яшчэ трэба было заслужыць. І перш за
ўсё — непадобнымі на агульныя паводзінамі, смеласцю ведаць
тое, чаго іншыя ведаць баяцца. Сама яна была і разумніца, і
красуня. чытала шмат, але галоўнае — пра ўсё ў яе было сваё
меркаванне. І сапраўды — анічога не баялася. Так здавалася
Паліне. Аж галава кругам ішла поруч з ёю. Я сама сабе кніга,
любіла паўтараць. І паведамляла, што падумалася, што адчулася — чаму? як так? — у такіх вось і такіх вось абставінах.
Аднойчы бацька — вусаты, чарнагрывы прыгажун — яе проста
высек. «З цікаўнасці», як сама казала, падпаліла капу сена проста
ў двары. дык вось: «ён мяне пугай, пугай, так спужаўся пажару,
а я ў гэтыя хвіліны любіла яго больш, чым калі-небудзь. да слёз».
З Палінай яны, забраўшыся на сенавал, пад ластаўчына
цвірканне, чыталі, дзяліліся сакрэтамі, спалі, летуцелі, як
наладзіцца іх жыццё. Аднойчы Паліна папярэдзіла:
— Я паклікала Косцю і Бубліка. выбірай, каго хочаш.
— Навошта яны мне?
— Што, трусіш? Мы ж дамовіліся.
— Ну гэта мы так.
— Так ці не так, а я іх запрасіла. Сказала: прыходзьце з
цікавымі кніжкамі.
Яны і прыйшлі з кніжкамі, Бублік, той дурань дурнем, а
школьны прыгажун Косцік (хутчэй па спалохана-скаваных
паводзінах Паліны, чым з выклікам — віры) зразумеў, што
ўсё не так сабе. дурыліся, валтузіліся ў сене, усё больш распальваючыся і дазваляючы сабе ўсё больш. Пакуль Паліна не
зазлавала і не ўцякла да вакенца, адштурхнуўшы Бубліка. Той
вінавата пацягнуўся следам. А віра з Косцікам нейк незразумела
і страшна аціхлі. Глянула Паліна ў паўзмрок вышак і ўбачыла
голае, высока ўзнятае калена віры і бессэнсоўнае нейкае
гойданне спіны ў блакітнай майцы, спіна гэта здалася такой
мужчынскай, агіднай. Разгублены Бублік паглядзеў на Паліну,
яна затрымлівала яго вочы бессэнсоўнай усмешкай, абы ён не
павярнуўся, не паглядзеў туды. (Але абое чуюць : глядзяць адно
на аднаго і чуюць.)
З гэтага дня віра ўзненавідзела Паліну. А аднойчы на
зімовым катку, калі Косця, які хадзіў цяпер за ёй, як галодны
сабака, прывязваў канёк да яе стройнай нагі, віра з раптам
скажоным ад агіды і нянавісці тварам з усяе сілы ўдарыла яго
проста пад бараду, так што ён адваліўся на снег.
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Калі вірынага бацьку таксама арыштавалі (пасля ветэрынараў
узяліся за леснікоў), сям’ю выгналі з-за дашчанай агароджы, і
яны з маці некуды выехалі, як згінулі.
Раніцой Паліна і Франц прачнуліся чамусьці незадаволеныя
сабой і адно адным. Але хутка гэта мінула, ім сапраўды цікава
было разам. І вось так — удваіх. вось, калі ласка, жылі кожны
далёка ад другога і зусім нібыта інакш, але столькі агульнага ў
іх. Гэтая просценькая думка чамусьці хвалявала.
— Хутка ў цябе каўтун будзе! — ускалмаціўшы валасы
Франца, сказала Паліна. ён толькі што памыў іх у зарослай
альхоўнікам і асакой рэчцы, і яны ляжалі на траве каля разваленага мастка, адпачывалі. Франц у недарэчнай на ім, кароткай
яму бялізне з суравога палатна, што нямала памучыла яго беднае
гарадское цела, але ўжо размякчэла ад носкі і частага акунання
ў ваду, чамусьці не саромеецца Паліны — як не саромеўся б,
мабыць, апранахі клоўна. Ну а Паліне проста весела на яго,
такога, глядзець.
— Ты сказала: каўтун? — мабыць, Франц нешта прыпомніць
намагаецца.
Поруч на траве зіхцяць змейкамі вёрткія ўюны, вылаўленыя
ў балотнай затоцы, дзе вада цяплейшая, Паліна з дзіцячай несвядомасцю жорстка пляскае іх далонькай.
— Нашы палешукі некалі наогул не стрыглі валасоў, — паведамляе Паліна.
— Як сікхі.
— Хто гэта?
— У Індыі каста такая. Па тры метры валасы адрошчваюць.
— Ну нашы менш, але таксама. Лічылася: зрэжаш — захварэеш. У каўтуне ўсе хваробы.
— Ой, чакай, успомніў! Багіня Мэб. У яе крылы з камарыных
хмараў, з ледзь прыкметных мошак. Яна хвасты коням заплятае
начамі, багіня Мэб. А людзям каўтуны робіць. У Шэкспіра,
ведаеш, «Рамэа і джульету»?
джульету на школьнай сцэне віра іграла, Паліна помніць
белы твар, перадсмяротны грудны голас. Паўтарыла перад
Францам:
— чакай мяне, Рамэа! І я з табой, я іду да цябе!
І «закалола» сябе «кінжалам».
— Здаецца, яна п’е атруту? — запярэчыў Франц.
— А ты што, носіш з сабой? — міжволі спытала, прыгадаўшы
тых нямецкіх афіцэраў.
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— Нядрэнна б. Гранату канфіскавалі.
Калі да зямлянкі ішлі, убачылі на бярозавым кусце дзіўна
завіслую варону. Глядзіць на іх з жахам, паварушылася і
заслізгала па лісцях, ледзь стрымалася на ніжняй галінцы.
Хворая? ці гэта ўжо так падраслі птушаняты, з неасцярогі
вывалілася каторае з гнязда. Не заўважылі, а ўжо нахапілася
лета. Лес пацяжэў ад лістоты, елка выкінула свежыя зялёныя
(тут жа пачынаюць жаўцець) стрэлкі. А салаўі запускаюць свае
трэлі-чэргі і ранкам, і ўвечары. З’явіўся ў лесе майстар, і ўсе
астатнія спевакі цягнуцца, падладжваюцца пад яго, стараюцца з
усяе сілы, каб і ў іх не горш атрымлівалася. А тут яшчэ нябачныя
жабоцькі на ўсё наваколле паведамляюць:
— Я-ак до-обр-ра-а, соладка!
Калі Паліна міжволі пацягнула руку, каб памагчы вараняці,
яно са страху — дзе і сіла, і ўменне ўзялося — узляцела і села
на ніжні сук сіратліва, у яловай засені выраслай бярозы. Гайданулася, каб не ўпасці, умацавацца. І ўхапілася атрасаць вільгаць
роднага гнязда, саскрабаць дзіцячую ліпучку з пер’я, прапускаючы праз дзюбу то адно, то другое крыло. Усім добра. А што
людзям дрэнна, дык хто ў гэтым вінаваты, калі не яны самі?
Павячэралі бульбай і падсмажанымі на распаленай блясе
ўюнкамі (Франц запэўніваў, што нічога больш смачнага не еў,
будзе мутэр сваёй расказваць).
На гэты раз спаць уладкаваліся моўчкі, як бы баючыся словаў,
яны адно перашкаджаюць. Рассцялілі Францаву вясковую саматканую світку — гэта пад ніз будзе, акрыцца — плюшаўка
Паліны. Усё без словаў, і быццам заўсёды так вось спалі і нічога
асаблівага няма.
— Холадна табе?
— Крыху. Я бачу, і табе таксама холадна.
— Беднае варанятка. З гнязда выпала.
— цікава, якія цяпер у муці сны? Яна любіць іх пераказваць,
і мы абавязаныя слухаць, як урадавую зводку. Крыўдзіцца. вярнуся калі, яна мне іх абавязкова раскажа.
— Табе ж холадна. Акрыйся добра. Спі, спі. Не дыхай так!
чуеш, не дыхай так!
Хацела адсунуцца, а ён спалохана і вінавата аціх. Беднае
варанятка! Працягнула сама да яго ў цемры рукі, ён прыціснуўся
да іх гарачымі шчокамі, прыціснуўся да яе, як схаваўся. Такі бездапаможны, такі разгублены… Калі боль пранізаў яе і, галоўнае,
спалох, што гэта ўжо адбылося, здарылася (падкраўся, гад!),
яна адштурхнула яго з сілай, якой сама не чакала!
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— Звер! Фашыст! Фашыст пракляты!
— Я ж цябе кахаю, Паліна.
— воўк — кабылу! — і зарыдала.
Печка выгарала, згасла, у зямлянцы няўтульна, сыра, пах
закінутасці і нейкай безвыходнасці. За дзіравым акенцам
насмешлівы, здзеклівы хор жаб. Загарнуўшыся ў свой плюш,
ціха ўсхліпвала Паліна. Аціхлы, быццам і няма яго тут, ляжыць
Франц. ён, здаецца, мацней за яе аглушаны тым, што здарылася.
ціхенька ўстаў, раздзьмуў у печцы агеньчык, падкінуў дроваў.
Пад смалістае пастрэльванне агню заснуў.
Крык уварваўся ў расчыненыя дзверы:
— Ану выходзь! Фэрфлюхтэр, маць вашу!
І проста над галавой — у акенца:
— Кідаю гранату! Язві вашу душу: выходзь!
Гэта маміна «язві» падзейнічала асабліва паралізуюча.
— Ой, дзядзечка, не трэба, мы вясковыя!
Адштурхнуўшы Франца, выйшла, выбегла першаю, папярэджваючы крыкам:
— Там брат, ён нямы, зусім нямы!
Плямісты нейкі чалавек (плашч-накідка і голеная галава —
усё ў яго ў плямах) адкінуў Паліну:
— А мы зараз пабачым.
І Франца аўтаматам адштурхнуў убок:
— Ану, выпенцюх! Хто яшчэ там?
— Нікога, паночак, толькі мы! — спяшае адказаць Паліна.
— Правер, — загадаў плямісты другому ў такім жа плашчы,
але ў гэтага на галаве нямецкая каска.
— Бач, бандыцкія морды! — нядобрымі вачыма разглядвае
голенагаловы злоўленых. — Хочаце пабачыць беларускую
птушку бусла? Пакажам вам, сталінскія бандыты!
І ўжо да сваіх, чалавек шэсць іх, жалезнагаловых.
— Мала было Сталіна гэтым бульбянікам, не нацешыліся
калгасамі. вы за што гэта ваюеце?
— Мы цывільныя, дзядзечка, брат, ён нямоглы зусім, хворы, — галасіла Паліна, а сама думала: не горш за бабку Адарку,
яна кармілася тым, што аплаквала нябожчыкаў. Адно каб Франц
не ўздумаў памагаць.
А плямістагаловы ўсё шукае, да чаго прычапіцца. вось ужо
свой яму не дагадзіў:
— Іваноў, ты куды? У кусты ўсё цягне? Ой, глядзі! Можа, як
валошын рашыў? Бяжыце, бяжыце, вас бандыты прылашчаць!
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— Нядрэнна б. Гранату канфіскавалі.
Калі да зямлянкі ішлі, убачылі на бярозавым кусце дзіўна
завіслую варону. Глядзіць на іх з жахам, паварушылася і
заслізгала па лісцях, ледзь стрымалася на ніжняй галінцы.
Хворая? ці гэта ўжо так падраслі птушаняты, з неасцярогі
вывалілася каторае з гнязда. Не заўважылі, а ўжо нахапілася
лета. Лес пацяжэў ад лістоты, елка выкінула свежыя зялёныя
(тут жа пачынаюць жаўцець) стрэлкі. А салаўі запускаюць свае
трэлі-чэргі і ранкам, і ўвечары. З’явіўся ў лесе майстар, і ўсе
астатнія спевакі цягнуцца, падладжваюцца пад яго, стараюцца з
усяе сілы, каб і ў іх не горш атрымлівалася. А тут яшчэ нябачныя
жабоцькі на ўсё наваколле паведамляюць:
— Я-ак до-обр-ра-а, соладка!
Калі Паліна міжволі пацягнула руку, каб памагчы вараняці,
яно са страху — дзе і сіла, і ўменне ўзялося — узляцела і села
на ніжні сук сіратліва, у яловай засені выраслай бярозы. Гайданулася, каб не ўпасці, умацавацца. І ўхапілася атрасаць вільгаць
роднага гнязда, саскрабаць дзіцячую ліпучку з пер’я, прапускаючы праз дзюбу то адно, то другое крыло. Усім добра. А што
людзям дрэнна, дык хто ў гэтым вінаваты, калі не яны самі?
Павячэралі бульбай і падсмажанымі на распаленай блясе
ўюнкамі (Франц запэўніваў, што нічога больш смачнага не еў,
будзе мутэр сваёй расказваць).
На гэты раз спаць уладкаваліся моўчкі, як бы баючыся словаў,
яны адно перашкаджаюць. Рассцялілі Францаву вясковую саматканую світку — гэта пад ніз будзе, акрыцца — плюшаўка
Паліны. Усё без словаў, і быццам заўсёды так вось спалі і нічога
асаблівага няма.
— Холадна табе?
— Крыху. Я бачу, і табе таксама холадна.
— Беднае варанятка. З гнязда выпала.
— цікава, якія цяпер у муці сны? Яна любіць іх пераказваць,
і мы абавязаныя слухаць, як урадавую зводку. Крыўдзіцца. вярнуся калі, яна мне іх абавязкова раскажа.
— Табе ж холадна. Акрыйся добра. Спі, спі. Не дыхай так!
чуеш, не дыхай так!
Хацела адсунуцца, а ён спалохана і вінавата аціх. Беднае
варанятка! Працягнула сама да яго ў цемры рукі, ён прыціснуўся
да іх гарачымі шчокамі, прыціснуўся да яе, як схаваўся. Такі бездапаможны, такі разгублены… Калі боль пранізаў яе і, галоўнае,
спалох, што гэта ўжо адбылося, здарылася (падкраўся, гад!),
яна адштурхнула яго з сілай, якой сама не чакала!
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— Звер! Фашыст! Фашыст пракляты!
— Я ж цябе кахаю, Паліна.
— воўк — кабылу! — і зарыдала.
Печка выгарала, згасла, у зямлянцы няўтульна, сыра, пах
закінутасці і нейкай безвыходнасці. За дзіравым акенцам
насмешлівы, здзеклівы хор жаб. Загарнуўшыся ў свой плюш,
ціха ўсхліпвала Паліна. Аціхлы, быццам і няма яго тут, ляжыць
Франц. ён, здаецца, мацней за яе аглушаны тым, што здарылася.
ціхенька ўстаў, раздзьмуў у печцы агеньчык, падкінуў дроваў.
Пад смалістае пастрэльванне агню заснуў.
Крык уварваўся ў расчыненыя дзверы:
— Ану выходзь! Фэрфлюхтэр, маць вашу!
І проста над галавой — у акенца:
— Кідаю гранату! Язві вашу душу: выходзь!
Гэта маміна «язві» падзейнічала асабліва паралізуюча.
— Ой, дзядзечка, не трэба, мы вясковыя!
Адштурхнуўшы Франца, выйшла, выбегла першаю, папярэджваючы крыкам:
— Там брат, ён нямы, зусім нямы!
Плямісты нейкі чалавек (плашч-накідка і голеная галава —
усё ў яго ў плямах) адкінуў Паліну:
— А мы зараз пабачым.
І Франца аўтаматам адштурхнуў убок:
— Ану, выпенцюх! Хто яшчэ там?
— Нікога, паночак, толькі мы! — спяшае адказаць Паліна.
— Правер, — загадаў плямісты другому ў такім жа плашчы,
але ў гэтага на галаве нямецкая каска.
— Бач, бандыцкія морды! — нядобрымі вачыма разглядвае
голенагаловы злоўленых. — Хочаце пабачыць беларускую
птушку бусла? Пакажам вам, сталінскія бандыты!
І ўжо да сваіх, чалавек шэсць іх, жалезнагаловых.
— Мала было Сталіна гэтым бульбянікам, не нацешыліся
калгасамі. вы за што гэта ваюеце?
— Мы цывільныя, дзядзечка, брат, ён нямоглы зусім, хворы, — галасіла Паліна, а сама думала: не горш за бабку Адарку,
яна кармілася тым, што аплаквала нябожчыкаў. Адно каб Франц
не ўздумаў памагаць.
А плямістагаловы ўсё шукае, да чаго прычапіцца. вось ужо
свой яму не дагадзіў:
— Іваноў, ты куды? У кусты ўсё цягне? Ой, глядзі! Можа, як
валошын рашыў? Бяжыце, бяжыце, вас бандыты прылашчаць!
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— Скуль ты ўзяў? — агрызнуўся ўласавец у акулярах (Паліна
ўжо разумее, хто гэта). — чалавеку пасц… нельга?
Франц жа пра сваё ўсё думаў, трывожыўся: на просецы адразу
ж убачылі немцаў. Некалькі афіцэраў у такіх жа плашч-накідках,
але высокія фуражкі на іх, а не каскі і не пілоткі. І галоўнае,
глядзяць так — яны і астатнія на іх, — што адразу разумееш:
самыя вялікія начальнікі — гэтыя.
Франц з усяе сілы стараецца не спужацца, не прыцягнуць іх
увагу. Але ўсё-ткі гэта былі першыя немцы пасля ўсяго, і сам
ён не мог не перажываць наймацнейшых пачуццяў, дзе былі не
толькі трывога, страх, але і шчымлівы боль за сябе, за свой вось
так пакручаны лёс.
— Warum grіnzt er?* — спытаў раптам афіцэр. Пра што гэта
ён?! Няўжо пра Франца? — глядзіць на яго. Ну вось. Ну вось,
зараз усё і адбудзецца, здарыцца! А калі знойдуць медальён у
Паліны: нямецкі, адкуль?! — а калі яна не вытрымае? Як умеюць дапрасіць чалавека, каб дазнацца пра ўсё, — для Франца не
сакрэт. Тут прыйшоў страх ужо не за сябе — за Паліну. Скеміў,
як дарагая яму гэтая наравістая істота!..
Падобна, перакладчык, што стаяў поруч з афіцэрам, спытаў
у рускага:
— Хто яны?
— Нямы, — ахвотна растлумачыў той і дзеля пераканаўчасці
пальцам пакруціў каля сваёй скроні, — калгаснікі. Усе яны тут
бандыты.
Раптам занепакоіліся ўсе, па-нямецку, па-руску прагучала
папярэджанне: сысці з просекі, у лес, наперадзе нейкія людзі!
Бяжыць па просецы нехта, апрануты па-вясковаму, але па тым,
як ён бяжыць, а ўсе чакаюць яго, зразумела, што ён свой, мабыць,
сувязны, разведчык. дабег, запыхкаўшыся, прасіпеў:
— Ідуць! Там іх цэлая група.
І тыя, што заставаліся на просецы, усе зрушыліся, паглыбіліся
ў гушчар, штурхнуўшы туды і Франца з Палінай. Тут шмат іх,
уласаўцаў, і, мабыць, немцаў. Апынуліся побач з тым самым
«Івановым», ці ён падсунуўся наўмысна, раптам як бы паказаў
сабе за спіну: уцякайце, пакуль не позна! Але, здаецца, позна:
тут ужо і голенагаловы.
— Ты і ты, — загадаў двум уласаўцам, — адвядзіце іх… Ну
хоць бы да мосціка.
Тыя на яго пазіраюць запытальна.
* чаму ён пасміхаецца? (Ням.)
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— Што незразумела? Адпусціце там. Каб ані гуку. Адна нага
тут, другая там. Фарштэйн? выконвайце!
І ўзняў вочы да неба, пасміхаючыся гадка. Паліна зразумела,
а Франц, падобна, перажывае палёгку, супакаенне, што ён ужо
не ў полі зроку нямецкіх афіцэраў.
Францу нават цікава назіраць ягдкаманду ў дзеі, колькі разоў
чытаў з захапленнем пра смельчакоў, што, пераймаючы тактыку
партызанаў, пранікаюць у самае гняздо іх, а там, затаіўшыся,
чакаюць, як паляўнічы звера, ворага, які нічога не падазрае.
Але пісалі менавіта пра нямецкія «паляўнічыя каманды», гэтая
ж — уся амаль з рускіх іншаземцаў.
Паліна разумела, куды іх і навошта вядуць. Той, што з
вінтоўкай, адзеў на ствол штык-кінжал (сталь драпежна клацнула), у аўтаматчыка, рыжабровага пад каскай, кінжал вісіць на
поясе. Будуць рэзаць! — рукі-ногі ў Паліны загулі, як быццам
яны пустыя, полыя, прадзьмутыя марозным зімовым сіверкам.
Яе на вачах у Франца рэзаць, Франца на вачах у яе. Страх не
толькі болю і не толькі жах сам па сабе, але і сорам. Яе жывёльны
жах будзе бачыць Франц, а яна — ягоны жах. Па гэтай кароткай
лясной дарозе ўчора ішлі да рэчкі ўюноў лавіць. Тут, зусім побач, зараз, зараз гэта здарыцца!
— Ну, ідзі, ідзі! — штурхае Паліну штыком пажылы ўласавец,
нечым, нейкай унутранай злосцю ён нагадаў Ота. Франца наперадзе вядзе рыжы аўтаматчык. Як сказаць Францу, што іх вядуць
забіваць (калі ён яшчэ не дапетрыў), і, галоўнае, што страляць,
шумець, калі партызаны блізка, ім нельга. Калі кінуцца ў лес,
ім будзе не да таго, каб лавіць, але трэба абаім разам. «Ота» не
дарэмна нервуецца, злуе, чуе, што можа так адбыцца. Паліна
пабегла б ужо, будзь што будзе, але Франц, Франц…
— дык, значыць, Пушкіну цар кажа, — раптам паварочваецца
рыжабровы аўтаматчык, звяртаючыся да «Ота» цераз галаву
Паліны, — кажа: «Пушкін, ці не ты напісаў Луку Мудзішчава?»
А Пушкін, язві яго душу…
— вы не з Алтая, не алтаец? — перахапіла яго позірк (здалося, дабрадушны, не пагрозлівы) Паліна.
— Ну алтаец, а што?
— У мяне мама з-пад Ленінагорска.
— Гэ, я таксама з Рыдэра. Гэта па-сталінску: Ленінагорск.
А сапраўдная — Рыдэр, англічане руду здабывалі. дык што ты
хацела сказаць?
— Ну што мама мая з Алтая таксама. Яна, як і вы, гаворыць.
— Гэ, чуеш, Муха, — звярнуўся да «Ота», — зямлячка мая.
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— Скуль ты ўзяў? — агрызнуўся ўласавец у акулярах (Паліна
ўжо разумее, хто гэта). — чалавеку пасц… нельга?
Франц жа пра сваё ўсё думаў, трывожыўся: на просецы адразу
ж убачылі немцаў. Некалькі афіцэраў у такіх жа плашч-накідках,
але высокія фуражкі на іх, а не каскі і не пілоткі. І галоўнае,
глядзяць так — яны і астатнія на іх, — што адразу разумееш:
самыя вялікія начальнікі — гэтыя.
Франц з усяе сілы стараецца не спужацца, не прыцягнуць іх
увагу. Але ўсё-ткі гэта былі першыя немцы пасля ўсяго, і сам
ён не мог не перажываць наймацнейшых пачуццяў, дзе былі не
толькі трывога, страх, але і шчымлівы боль за сябе, за свой вось
так пакручаны лёс.
— Warum grіnzt er?* — спытаў раптам афіцэр. Пра што гэта
ён?! Няўжо пра Франца? — глядзіць на яго. Ну вось. Ну вось,
зараз усё і адбудзецца, здарыцца! А калі знойдуць медальён у
Паліны: нямецкі, адкуль?! — а калі яна не вытрымае? Як умеюць дапрасіць чалавека, каб дазнацца пра ўсё, — для Франца не
сакрэт. Тут прыйшоў страх ужо не за сябе — за Паліну. Скеміў,
як дарагая яму гэтая наравістая істота!..
Падобна, перакладчык, што стаяў поруч з афіцэрам, спытаў
у рускага:
— Хто яны?
— Нямы, — ахвотна растлумачыў той і дзеля пераканаўчасці
пальцам пакруціў каля сваёй скроні, — калгаснікі. Усе яны тут
бандыты.
Раптам занепакоіліся ўсе, па-нямецку, па-руску прагучала
папярэджанне: сысці з просекі, у лес, наперадзе нейкія людзі!
Бяжыць па просецы нехта, апрануты па-вясковаму, але па тым,
як ён бяжыць, а ўсе чакаюць яго, зразумела, што ён свой, мабыць,
сувязны, разведчык. дабег, запыхкаўшыся, прасіпеў:
— Ідуць! Там іх цэлая група.
І тыя, што заставаліся на просецы, усе зрушыліся, паглыбіліся
ў гушчар, штурхнуўшы туды і Франца з Палінай. Тут шмат іх,
уласаўцаў, і, мабыць, немцаў. Апынуліся побач з тым самым
«Івановым», ці ён падсунуўся наўмысна, раптам як бы паказаў
сабе за спіну: уцякайце, пакуль не позна! Але, здаецца, позна:
тут ужо і голенагаловы.
— Ты і ты, — загадаў двум уласаўцам, — адвядзіце іх… Ну
хоць бы да мосціка.
Тыя на яго пазіраюць запытальна.
* чаму ён пасміхаецца? (Ням.)

Нямко

39

— Што незразумела? Адпусціце там. Каб ані гуку. Адна нага
тут, другая там. Фарштэйн? выконвайце!
І ўзняў вочы да неба, пасміхаючыся гадка. Паліна зразумела,
а Франц, падобна, перажывае палёгку, супакаенне, што ён ужо
не ў полі зроку нямецкіх афіцэраў.
Францу нават цікава назіраць ягдкаманду ў дзеі, колькі разоў
чытаў з захапленнем пра смельчакоў, што, пераймаючы тактыку
партызанаў, пранікаюць у самае гняздо іх, а там, затаіўшыся,
чакаюць, як паляўнічы звера, ворага, які нічога не падазрае.
Але пісалі менавіта пра нямецкія «паляўнічыя каманды», гэтая
ж — уся амаль з рускіх іншаземцаў.
Паліна разумела, куды іх і навошта вядуць. Той, што з
вінтоўкай, адзеў на ствол штык-кінжал (сталь драпежна клацнула), у аўтаматчыка, рыжабровага пад каскай, кінжал вісіць на
поясе. Будуць рэзаць! — рукі-ногі ў Паліны загулі, як быццам
яны пустыя, полыя, прадзьмутыя марозным зімовым сіверкам.
Яе на вачах у Франца рэзаць, Франца на вачах у яе. Страх не
толькі болю і не толькі жах сам па сабе, але і сорам. Яе жывёльны
жах будзе бачыць Франц, а яна — ягоны жах. Па гэтай кароткай
лясной дарозе ўчора ішлі да рэчкі ўюноў лавіць. Тут, зусім побач, зараз, зараз гэта здарыцца!
— Ну, ідзі, ідзі! — штурхае Паліну штыком пажылы ўласавец,
нечым, нейкай унутранай злосцю ён нагадаў Ота. Франца наперадзе вядзе рыжы аўтаматчык. Як сказаць Францу, што іх вядуць
забіваць (калі ён яшчэ не дапетрыў), і, галоўнае, што страляць,
шумець, калі партызаны блізка, ім нельга. Калі кінуцца ў лес,
ім будзе не да таго, каб лавіць, але трэба абаім разам. «Ота» не
дарэмна нервуецца, злуе, чуе, што можа так адбыцца. Паліна
пабегла б ужо, будзь што будзе, але Франц, Франц…
— дык, значыць, Пушкіну цар кажа, — раптам паварочваецца
рыжабровы аўтаматчык, звяртаючыся да «Ота» цераз галаву
Паліны, — кажа: «Пушкін, ці не ты напісаў Луку Мудзішчава?»
А Пушкін, язві яго душу…
— вы не з Алтая, не алтаец? — перахапіла яго позірк (здалося, дабрадушны, не пагрозлівы) Паліна.
— Ну алтаец, а што?
— У мяне мама з-пад Ленінагорска.
— Гэ, я таксама з Рыдэра. Гэта па-сталінску: Ленінагорск.
А сапраўдная — Рыдэр, англічане руду здабывалі. дык што ты
хацела сказаць?
— Ну што мама мая з Алтая таксама. Яна, як і вы, гаворыць.
— Гэ, чуеш, Муха, — звярнуўся да «Ота», — зямлячка мая.
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— Ідзі лысага гэтым абрадуй. вось зараз яны там падыдуць
ды ўлепяць табе чаргу ў спіну — пабратаецеся. Я б іх усіх! чаго
гэта мы іх так далёка праводзім?
Франц не дужа перажываў тое, што адбывалася. Яму здалося, што большая пагроза мінулася. Той сказаў: «адпусціце».
Афіцэры ж нічога падазронага не заўважылі. А разгадай яны
Франца! У 40-м нямецкія маці па радыё і ў газетах пракліналі
сыноў, якіх збілі над Англіяй і яны не так нешта сказалі пра
фюрара. А што зрабілі б з яго маці, бацькам, што іх змусілі б
зрабіць, калі б адкрылася, што яго не схапілі партызаны, забіўшы
Ота (хацелася верыць, што менавіта так падумалі), што гэта ён
забіў таварыша, немца забіў, здрадзіў самаму святому.
вось і знаёмая рачулка адкрылася, злавесна тырчаць вывернутыя з жоўтага пяску чорныя бярвенні, гнілыя жэрдкі, унізе густы
алешнік — выйшлі да мастка. вось і кош валяецца. Францаў
кош, якім уюноў лавіў. Схапіць за руку, заплюшчыць вочы, і,
пацягнуўшы яго, скочыць проста на кусты. Як будзе, так і будзе.
Няхай страляюць, калі адважацца: яны так жудасна спыніліся
насупраць, гэтыя двое, самі як бы разгубіліся, не ведаюць, з чаго
пачаць. А Франц ззяе блакітнымі ўдзячнымі вачыма, лічачы, што
яго і Паліну адпусцяць.
— дзякуй! — ад паўнаты пачуццяў вымавіў нямко.
— Ах ты, сука! — узвыў «Ота» і штыком пырнуў яго збоку.
Коратка, але рэзка. Паліна пранізліва закрычала і паляцела ўніз.
Яна ўжо не бачыла, як «Ота», не вышморгваючы штык, спіхнуў
услед Франца. Тут жа ўсё вакол як выбухнула — ад блізкай
страляніны. Не чула крыку:
— Канчай іх аўтаматам!
Страчыў па ёй, па ім рыжы алтаец ці не, Паліна не ведае.
Аглушаная падзеннем, уся падрапаная, амаль трацячы прытомнасць ад болю ў плячы, Паліна расплюшчыла вочы і ўбачыла
раптам (ці здалося гэта) над сабой шызую морду сабакі, што
пільна глядзеў проста ў вочы ёй. дзіўныя вушы ў гэтага сабакі:
буданом, быццам склееныя, нібыта рог у яго на галаве. Тут жа
знік, як прывід. Прымусіўшы сябе ўстаць, Паліна гарачліва
шукала вачыма Франца: яна ў нейкі міг паспела ўбачыць, як
раскрэсліла неба распластанае чалавечае цела. Густы алешнік
прымяты, прыціснуты да долу — там! Хапаючыся за кусты
нямогла — вялымі рукамі, пагрэблася ў той бок, раптам пабачыла — што гэта?! — чырвонае павуцінне, што апляло галіну
вольхі. Ліпкія ніткі крыві цягнуліся, ярка палалі ў сонечных
прамянях. А на лістах яна дзягцярна-цёмная. (Гэта не была
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толькі гульня святла: на хінна-гаркавых альховых лістах кроў
чамусьці робіцца чорнай — гэта ўжо маё назіранне з вайны.)
Нарэшце ўбачыла цела Франца — камяком. Ногі, рукі,
шыя — як у вузел звязаныя. У самой жывот падцягнула да
схаладзелых пазванкоў, калі, выхапіўшы з штаноў Франца кашулю, убачыла сінюшную рваную рану і, як ёй здалося, белую
палоску рабра. Рукі яе афарбаваліся ў кроў, яна глядзела ў твар,
збялелы, мёртвы.
— ды памажыце ж! — крыкнула невядома каму. Рэха бою
чулася недзе высока над імі. вочы расплюшчыліся, блакіт у іх
цьмяны, нежывы, чалавек спытаў:
— Wohіn soll іch sprіngen? Mama, Wohіn?* Сюды?..
10
Не ўсе загінулі, не ўсіх забілі, жывыя застаюцца нават на
такой вайне, што дасталася нам. Штык-кінжал загруз, здаецца,
проста ў жываце. Але ў апошні міг без усякай яго волі цела
само выгнулася, бегучы ад вернай смерці. І штык, рыпнуўшы,
прайшоў між рэбраў. Адна Паліна магла б расказаць жанчыне з
чужымі строгімі вачыма, фатаграфію якой насіла ў медальёне, як
Францу, ім з Францам пашанцавала ацалець. І там, каля моста,
і пазней, калі несла іх грозная перадфрантавая хваля, штурхаючы перад сабой, абрынаючыся зверху, накрываючы іх разам з
тысячамі такіх жа, як яны, уцекачоў ад пагібелі. А як уцячэш,
калі яна навокал, усюды, нясе ўсіх, як трэскі ў паводку, — ты ў
яе ўчэпістых абдымках, сам не верачы, што яшчэ жывы?
Спачатку вярнуліся ў тую ж зямлянку, адкуль іх нядаўна
пагналі забіваць. Паліне туды вяртацца было страшна, але некуды трэба было схавацца з параненым. Не дзень, не два патрэбны,
каб ён акрыяў. Яна цягнула Франца, слухаючы рэдкую страляніну
аддаленага бою, кожны іх крок пакутаю, болем люстраваўся на
сшарэлым твары параненага. Паліна прыціскала да параненага
боку Франца камяк альховае лістоты, што зліплася ад крыві,
разумела, што гэта бессэнсоўна, кроў гэтым не супыніш, але
тым мацней уцісквала руку, як бы затрымліваючы ў абмяклым
целе рэшту сіл, жыцця.
дні пакаціліся без ліку, зліпаючыся з трывожнымі начамі,
падсвечанымі пажарамі, з неспакойнымі, дрыготкімі ад далёкіх
і блізкіх выбухаў світанкамі — зліваліся ў нешта суцэльнае, як
* Куды скакаць? Мама, куды? (Ням.)
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— Ідзі лысага гэтым абрадуй. вось зараз яны там падыдуць
ды ўлепяць табе чаргу ў спіну — пабратаецеся. Я б іх усіх! чаго
гэта мы іх так далёка праводзім?
Франц не дужа перажываў тое, што адбывалася. Яму здалося, што большая пагроза мінулася. Той сказаў: «адпусціце».
Афіцэры ж нічога падазронага не заўважылі. А разгадай яны
Франца! У 40-м нямецкія маці па радыё і ў газетах пракліналі
сыноў, якіх збілі над Англіяй і яны не так нешта сказалі пра
фюрара. А што зрабілі б з яго маці, бацькам, што іх змусілі б
зрабіць, калі б адкрылася, што яго не схапілі партызаны, забіўшы
Ота (хацелася верыць, што менавіта так падумалі), што гэта ён
забіў таварыша, немца забіў, здрадзіў самаму святому.
вось і знаёмая рачулка адкрылася, злавесна тырчаць вывернутыя з жоўтага пяску чорныя бярвенні, гнілыя жэрдкі, унізе густы
алешнік — выйшлі да мастка. вось і кош валяецца. Францаў
кош, якім уюноў лавіў. Схапіць за руку, заплюшчыць вочы, і,
пацягнуўшы яго, скочыць проста на кусты. Як будзе, так і будзе.
Няхай страляюць, калі адважацца: яны так жудасна спыніліся
насупраць, гэтыя двое, самі як бы разгубіліся, не ведаюць, з чаго
пачаць. А Франц ззяе блакітнымі ўдзячнымі вачыма, лічачы, што
яго і Паліну адпусцяць.
— дзякуй! — ад паўнаты пачуццяў вымавіў нямко.
— Ах ты, сука! — узвыў «Ота» і штыком пырнуў яго збоку.
Коратка, але рэзка. Паліна пранізліва закрычала і паляцела ўніз.
Яна ўжо не бачыла, як «Ота», не вышморгваючы штык, спіхнуў
услед Франца. Тут жа ўсё вакол як выбухнула — ад блізкай
страляніны. Не чула крыку:
— Канчай іх аўтаматам!
Страчыў па ёй, па ім рыжы алтаец ці не, Паліна не ведае.
Аглушаная падзеннем, уся падрапаная, амаль трацячы прытомнасць ад болю ў плячы, Паліна расплюшчыла вочы і ўбачыла
раптам (ці здалося гэта) над сабой шызую морду сабакі, што
пільна глядзеў проста ў вочы ёй. дзіўныя вушы ў гэтага сабакі:
буданом, быццам склееныя, нібыта рог у яго на галаве. Тут жа
знік, як прывід. Прымусіўшы сябе ўстаць, Паліна гарачліва
шукала вачыма Франца: яна ў нейкі міг паспела ўбачыць, як
раскрэсліла неба распластанае чалавечае цела. Густы алешнік
прымяты, прыціснуты да долу — там! Хапаючыся за кусты
нямогла — вялымі рукамі, пагрэблася ў той бок, раптам пабачыла — што гэта?! — чырвонае павуцінне, што апляло галіну
вольхі. Ліпкія ніткі крыві цягнуліся, ярка палалі ў сонечных
прамянях. А на лістах яна дзягцярна-цёмная. (Гэта не была
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толькі гульня святла: на хінна-гаркавых альховых лістах кроў
чамусьці робіцца чорнай — гэта ўжо маё назіранне з вайны.)
Нарэшце ўбачыла цела Франца — камяком. Ногі, рукі,
шыя — як у вузел звязаныя. У самой жывот падцягнула да
схаладзелых пазванкоў, калі, выхапіўшы з штаноў Франца кашулю, убачыла сінюшную рваную рану і, як ёй здалося, белую
палоску рабра. Рукі яе афарбаваліся ў кроў, яна глядзела ў твар,
збялелы, мёртвы.
— ды памажыце ж! — крыкнула невядома каму. Рэха бою
чулася недзе высока над імі. вочы расплюшчыліся, блакіт у іх
цьмяны, нежывы, чалавек спытаў:
— Wohіn soll іch sprіngen? Mama, Wohіn?* Сюды?..
10
Не ўсе загінулі, не ўсіх забілі, жывыя застаюцца нават на
такой вайне, што дасталася нам. Штык-кінжал загруз, здаецца,
проста ў жываце. Але ў апошні міг без усякай яго волі цела
само выгнулася, бегучы ад вернай смерці. І штык, рыпнуўшы,
прайшоў між рэбраў. Адна Паліна магла б расказаць жанчыне з
чужымі строгімі вачыма, фатаграфію якой насіла ў медальёне, як
Францу, ім з Францам пашанцавала ацалець. І там, каля моста,
і пазней, калі несла іх грозная перадфрантавая хваля, штурхаючы перад сабой, абрынаючыся зверху, накрываючы іх разам з
тысячамі такіх жа, як яны, уцекачоў ад пагібелі. А як уцячэш,
калі яна навокал, усюды, нясе ўсіх, як трэскі ў паводку, — ты ў
яе ўчэпістых абдымках, сам не верачы, што яшчэ жывы?
Спачатку вярнуліся ў тую ж зямлянку, адкуль іх нядаўна
пагналі забіваць. Паліне туды вяртацца было страшна, але некуды трэба было схавацца з параненым. Не дзень, не два патрэбны,
каб ён акрыяў. Яна цягнула Франца, слухаючы рэдкую страляніну
аддаленага бою, кожны іх крок пакутаю, болем люстраваўся на
сшарэлым твары параненага. Паліна прыціскала да параненага
боку Франца камяк альховае лістоты, што зліплася ад крыві,
разумела, што гэта бессэнсоўна, кроў гэтым не супыніш, але
тым мацней уцісквала руку, як бы затрымліваючы ў абмяклым
целе рэшту сіл, жыцця.
дні пакаціліся без ліку, зліпаючыся з трывожнымі начамі,
падсвечанымі пажарамі, з неспакойнымі, дрыготкімі ад далёкіх
і блізкіх выбухаў світанкамі — зліваліся ў нешта суцэльнае, як
* Куды скакаць? Мама, куды? (Ням.)
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спіцы ў коле, што імкліва коціцца. Ужо праз тыдзень давялося
пакінуць сваё сховішча. На шчасце, Паліне трапілася на вочы
кімсьці кінутая двухколка (на такіх калгаснікі вазілі сена з балота, на сабе, вядома, каня мець ім было забаронена). Уклаўшы параненага — то ногі, то галава яго занадта звешваліся, даводзілася
бясконца спыняцца, папраўляць, — Паліна ўцякала ад неадступнай бяды. часам здавалася, што не нейкія там карнікі — немцы ці
паліцаі іх пераследуюць, а ўся Германія, тая самая «праклятая»,
як пра яе спяваюць, помсліва кінулася ў пагоню. Не паспявала
дацягнуцца да якой-небудзь вёскі ці хутара, дзе разлічвала адпачыць, перахапіць што-небудзь, пад’есці, як змушаная была
разам з жыхарамі бегчы далей: зноў страляніна, ірвуцца міны,
зверху абстрэльвае самалёт. Франтавыя часці, адступаючы з усходу, ярасць сваю абрушвалі на ўсё жывое. Неўзабаве давялося
кінуць і вазок, а Францу ўстаць на ногі, хаця паранены бок яго
ўсё яшчэ сцякаў гноем, крывёю. Іх загналі ў гнілыя балоты, якія
ўжо там вазкі. даводзілася не тое што ісці, а паўзці на пузе. Былі
моманты, калі ад страху з галавой праваліцца, ад нечаканкі, што
ў Франца вырываліся нямецкія словы — ускрыкі, і тут ён раптам
прыкмячаў побач твар дзіцяці ці жанчыны з расшыранымі ад
жаху вачыма: як калі б поруч з імі загыркаў, узняў поўсць воўк
ці, больш дакладна, клацнуў зяпай кракадзіл. А калі выбраліся
на «дальнія», як тут называюць, «астравы» («Камар-мох») і ўжо
можна было стаяць і нават ляжаць, перадыхнуць, Франца раптам
закалаціла ліхаманка, жар зваліў, як і многіх, — тыф! Мала ўсяго,
дык яшчэ і гэта. Пачаў трызніць, выкрыкваць скрозь нямецкія
фразы. А побач людзі, што ўцякаюць ад немцаў. Паліне давялося
выдумаць легенду. Гэта італьянец, ён уцёк з іхняй арміі, многія
ўцякаюць пасля таго, як Італія выйшла з вайны. Немцы іх заганяюць у лагеры. Але Паліне верылі нядоўга: нават дзеці добра
ведаюць, чые гэта словы: «хальт» ды «ком». Жанчыны і суровыя
падлеткі пачалі нядобра касіцца на Паліну і яе «італьянца»,
нічога не заставалася, як распавесці ім праўду. чуццё падказвала
Паліне: трэба расказваць падрабязна, з усімі перажываннямі,
як яно насамрэч адбывалася. І Паліна пастаралася: пра тое, як
Франц выратаваў іх з маці, як разам хавалі вёску, а мама памерла,
як Франца ледзь не зарэзаў уласавец і яны цудам выратаваліся.
А калі пра той вазок стала апавядаць, расплакалася. Колькі ж
гэта дзён, начэй яна цягнула такі цяжэразны вазок, уцякаючы ад
пагібелі і зноў трапляючы ў лапы смерці. Слёзы ўжо і на вачах у
іншых жанчын: усё гэта і яны перажылі, ёсць каго і што аплакваць кожнай. Але, вядома, і спрэчка ўзнікла. Паліна правільна
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зрабіла, што замоўкла. Няхай, няхай жанчыны нагаворацца,
колькі ім пажадаецца.
— А, усе яны добрыя! Адных ратаваў, а другіх, можа, караў,
мучыў.
— дзеўка ж казала: ён толькі што з Германіі, калі ён мог
паспець?
— Ужо нагледзеліся мы на іх! На ўсякіх.
— Не, не, бывае, не кажыце! вось адна жанчына на гарышчы
схавалася, цыбуля там сушылася, дык яна пад яе зашылася. А ён:
рып па лесвіцы, рып-рып… Узлез, падышоў, адкрыў твар ёй,
паглядзелі адно на аднаго, назад паклаў вянок і пайшоў, не чапіў.
— А то расказвалі… Афіцэр адзін, таксама немец, не
вытрываў, як яны тых дзяцей, баб забіваюць, адышоў убок і
сабе ў галаву…
— А гэты, калі ён праўда застрэліў свайго, хто ж яго цяпер
памілуе, калі не мы?
Калі пал і смяротная слабасць адступіліся, і Франц стаў пазнаваць Паліну, убачыў людзей каля сябе, ён раптам павітаўся:
— добры дзень!
— Нічога, можаш гаварыць, — супакоіла Паліна, — людзі
ўсё ведаюць.
— А ён па-нашаму гавора! — абрадаваліся бабы.
А калі пераканаліся, што і гаворыць, і разумее добра,
распачаліся сапраўдныя палітразмовы. Завадатар гэтых бясконцых размоваў — стары, якога ўсе называюць Бязвухі. ён без
вушэй насамрэч. Калі такімі не лічыць кароткія агрызкі, прыкрытыя рэдзенькім касмыльком валасоў. Бабы, тыя ўсе ведаюць,
паведамілі Паліне: у грамадзянскую вайну так удружылі дзеду,
адно вуха адрэзалі чырвоныя, другое — балахоўцы, белыя. Не
дагадзіў ні тым, ні другім. Мабыць, ім таксама дакучаў, назаляў
сваёй асобай, сялянскай праўдай, як зараз во Францу. Бабы ўжо
гоняць яго, як авадня.
— дай хоць чалавеку паляжаць. да чаго прыставучы дзед.
Каб гэтыя людзі раптам зрабілі Паліне нават вялікае зло,
яна не змагла б ім не дараваць — за тыя кружачкі малака, што
прыносілі Францу. На ўвесь «цывільны лагер» было дзве ці
тры каровы, каб дабрацца да іх, трэба ажыццявіць небяспечнае
падарожжа па балотных купінах, і вось кроплямі малака, што
прызначаліся адным толькі дзецям, дзяліліся з немцам.
А Бязвухі ўсё намагаўся нешта сваё даказаць Францу.
І выклікаць яго на спрэчку. «дзеду-ўсяведу» (яшчэ і так клічуць
Бязвухага глумлівыя падлеткі) трэба абавязкова атрымаць
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спіцы ў коле, што імкліва коціцца. Ужо праз тыдзень давялося
пакінуць сваё сховішча. На шчасце, Паліне трапілася на вочы
кімсьці кінутая двухколка (на такіх калгаснікі вазілі сена з балота, на сабе, вядома, каня мець ім было забаронена). Уклаўшы параненага — то ногі, то галава яго занадта звешваліся, даводзілася
бясконца спыняцца, папраўляць, — Паліна ўцякала ад неадступнай бяды. часам здавалася, што не нейкія там карнікі — немцы ці
паліцаі іх пераследуюць, а ўся Германія, тая самая «праклятая»,
як пра яе спяваюць, помсліва кінулася ў пагоню. Не паспявала
дацягнуцца да якой-небудзь вёскі ці хутара, дзе разлічвала адпачыць, перахапіць што-небудзь, пад’есці, як змушаная была
разам з жыхарамі бегчы далей: зноў страляніна, ірвуцца міны,
зверху абстрэльвае самалёт. Франтавыя часці, адступаючы з усходу, ярасць сваю абрушвалі на ўсё жывое. Неўзабаве давялося
кінуць і вазок, а Францу ўстаць на ногі, хаця паранены бок яго
ўсё яшчэ сцякаў гноем, крывёю. Іх загналі ў гнілыя балоты, якія
ўжо там вазкі. даводзілася не тое што ісці, а паўзці на пузе. Былі
моманты, калі ад страху з галавой праваліцца, ад нечаканкі, што
ў Франца вырываліся нямецкія словы — ускрыкі, і тут ён раптам
прыкмячаў побач твар дзіцяці ці жанчыны з расшыранымі ад
жаху вачыма: як калі б поруч з імі загыркаў, узняў поўсць воўк
ці, больш дакладна, клацнуў зяпай кракадзіл. А калі выбраліся
на «дальнія», як тут называюць, «астравы» («Камар-мох») і ўжо
можна было стаяць і нават ляжаць, перадыхнуць, Франца раптам
закалаціла ліхаманка, жар зваліў, як і многіх, — тыф! Мала ўсяго,
дык яшчэ і гэта. Пачаў трызніць, выкрыкваць скрозь нямецкія
фразы. А побач людзі, што ўцякаюць ад немцаў. Паліне давялося
выдумаць легенду. Гэта італьянец, ён уцёк з іхняй арміі, многія
ўцякаюць пасля таго, як Італія выйшла з вайны. Немцы іх заганяюць у лагеры. Але Паліне верылі нядоўга: нават дзеці добра
ведаюць, чые гэта словы: «хальт» ды «ком». Жанчыны і суровыя
падлеткі пачалі нядобра касіцца на Паліну і яе «італьянца»,
нічога не заставалася, як распавесці ім праўду. чуццё падказвала
Паліне: трэба расказваць падрабязна, з усімі перажываннямі,
як яно насамрэч адбывалася. І Паліна пастаралася: пра тое, як
Франц выратаваў іх з маці, як разам хавалі вёску, а мама памерла,
як Франца ледзь не зарэзаў уласавец і яны цудам выратаваліся.
А калі пра той вазок стала апавядаць, расплакалася. Колькі ж
гэта дзён, начэй яна цягнула такі цяжэразны вазок, уцякаючы ад
пагібелі і зноў трапляючы ў лапы смерці. Слёзы ўжо і на вачах у
іншых жанчын: усё гэта і яны перажылі, ёсць каго і што аплакваць кожнай. Але, вядома, і спрэчка ўзнікла. Паліна правільна
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зрабіла, што замоўкла. Няхай, няхай жанчыны нагаворацца,
колькі ім пажадаецца.
— А, усе яны добрыя! Адных ратаваў, а другіх, можа, караў,
мучыў.
— дзеўка ж казала: ён толькі што з Германіі, калі ён мог
паспець?
— Ужо нагледзеліся мы на іх! На ўсякіх.
— Не, не, бывае, не кажыце! вось адна жанчына на гарышчы
схавалася, цыбуля там сушылася, дык яна пад яе зашылася. А ён:
рып па лесвіцы, рып-рып… Узлез, падышоў, адкрыў твар ёй,
паглядзелі адно на аднаго, назад паклаў вянок і пайшоў, не чапіў.
— А то расказвалі… Афіцэр адзін, таксама немец, не
вытрываў, як яны тых дзяцей, баб забіваюць, адышоў убок і
сабе ў галаву…
— А гэты, калі ён праўда застрэліў свайго, хто ж яго цяпер
памілуе, калі не мы?
Калі пал і смяротная слабасць адступіліся, і Франц стаў пазнаваць Паліну, убачыў людзей каля сябе, ён раптам павітаўся:
— добры дзень!
— Нічога, можаш гаварыць, — супакоіла Паліна, — людзі
ўсё ведаюць.
— А ён па-нашаму гавора! — абрадаваліся бабы.
А калі пераканаліся, што і гаворыць, і разумее добра,
распачаліся сапраўдныя палітразмовы. Завадатар гэтых бясконцых размоваў — стары, якога ўсе называюць Бязвухі. ён без
вушэй насамрэч. Калі такімі не лічыць кароткія агрызкі, прыкрытыя рэдзенькім касмыльком валасоў. Бабы, тыя ўсе ведаюць,
паведамілі Паліне: у грамадзянскую вайну так удружылі дзеду,
адно вуха адрэзалі чырвоныя, другое — балахоўцы, белыя. Не
дагадзіў ні тым, ні другім. Мабыць, ім таксама дакучаў, назаляў
сваёй асобай, сялянскай праўдай, як зараз во Францу. Бабы ўжо
гоняць яго, як авадня.
— дай хоць чалавеку паляжаць. да чаго прыставучы дзед.
Каб гэтыя людзі раптам зрабілі Паліне нават вялікае зло,
яна не змагла б ім не дараваць — за тыя кружачкі малака, што
прыносілі Францу. На ўвесь «цывільны лагер» было дзве ці
тры каровы, каб дабрацца да іх, трэба ажыццявіць небяспечнае
падарожжа па балотных купінах, і вось кроплямі малака, што
прызначаліся адным толькі дзецям, дзяліліся з немцам.
А Бязвухі ўсё намагаўся нешта сваё даказаць Францу.
І выклікаць яго на спрэчку. «дзеду-ўсяведу» (яшчэ і так клічуць
Бязвухага глумлівыя падлеткі) трэба абавязкова атрымаць
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пацвярджэнне, што гэта немцы прыдумалі калгасы. І зрабілі
знарок, каб гэтыя дурні на ўсходзе развучыліся і працаваць, і
ваяваць. Армія заўсёды трымалася на самастойным гаспадары, а
з калгасніка — што спытаць? Які работнік, такі і воін. А надумаў,
зрабіў так усё ўнук «Карлы Маркса», ён пры Гітлеру галоўны
дарадца. У Франца галава ішла кругам ад несакрушальнай
упэўненасці Бязвухага. Бабы ж папярэдзілі свайго дзеда:
— Ой, глядзі, адрэзалі табе вушы, і язык адрэжуць!
Хто адрэжа, не казалі, але, мяркуючы па ўсім, ведалі і яны, і
сам стары. Таму што гаварун на нейкі час змаўкаў, сыходзіў да
сваіх спраў. Але неўзабаве вяртаўся.
— А вось скажыце вы мне!.. — і зноў раскручваў Францавы
мазгі, але ўжо ў зваротным накірунку: а ці праўда, што Гебельс
у Маскве вучыўся, там школа адмысловая ёсць для такіх?..
Згадваючы меркаванні свайго бацькі пра Расію, пра ўсё,
што ў ёй адбылося пасля рэвалюцыі, Франц таксама не супраць
быў сёе-тое пераправерыць, а раптам зможа потым бацьку пераказаць. ці праўда, што калгасы задумваліся як вяртанне да
камунаў, абшчын ранніх хрысціян? Сумесная праца, агульны
стол, роўнасць, няхай і не пры вялікім дастатку. «Капіталіст —
во! — Франц зграбаў да сваіх ног усё смецце, шышкі. —
А камуніст…» — раздаваў тыя ж шышкі: «Табе, табе і табе!»
Рэакцыя была нечаканая. Не, здаецца, ніхто не аспрэчваў, але
нават старыя бабы глядзелі на Франца як на блазна, хворага.
«дзед-усявед» усё-ткі адкаментаваў:
— Бязвухі не я, а вось хто! — і ўрачыста паказаў на Франца. — Можа, самі вы, немцы, яшчэ пасмакуеце, што гэта за мёд.
На ўсе пярэчанні (Паліна таксама з ім спрачалася) дзед
сцвярджаў адно:
— Ну а чаму Гітлер калгасы не распускае? Адно шыльду
змяніў. Тое і яно! Што гэты, што Напалеон — спужаліся мужыцкай волі.
Паліна чула, як збоч бабы так гэта абгаворвалі.
— Мо ён камуніст? Не ўсіх жа Гітлер пасадзіў.
— Кажа так пра калгасы, думае, нам гэта спадабаецца.
— Бедны, кожнаму жыць ахвота.
Паліну мучыць неспакой: з’явяцца партызаны, і нехта абавязкова пахваліцца немцам. Не ў кожнага ёсць свой немец. Каб
жа можна было ведаць, што яны зробяць. Ты ж не ведаеш, якія
трапяцца партызаны.
Што асабліва ўражвала Франца, дык гэта тактоўнасць, з якой
гэтыя людзі абыходзілі размовы, што гучалі б, як абвінавачанне
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яму — усё-ткі немец. Калгасы — гэта так, анекдот. чакаў, што
загавораць пра выбітыя вёскі, пра тое, што ім вось тут трэба
хавацца з дзецьмі. Ані слова. Нават фюрара амаль не згадваюць. Але аднойчы рабаціністы падлетак, боязка азірнуўшыся
на жанчын, прашыпеў:
— Ну што, капут твайму Гітлеру? Кажы: капут!
Адказалі за Франца:
— Трэба будзе — скажа. чаго ты чэпішся?
— ён што, пытаў, гэты Гітлер, у Франца, ваяваць ці не?
Не падымалі размову Бязвухага пра тое, сустракаліся ці не
сустракаліся — Сталін з Гітлерам.
— Не чапай ты ліха, пакуль ціха.
Не ўдакладнялі: тычыцца гэта аднаго фюрара ці і іх уласнага
правадыра таксама. Паліна Францу растлумачыла пра сарочку:
беларуская прымаўка з адваротным сэнсам — «нарадзіцца ў
сарочцы», г. зн. «дабра б яму не знаць». І зноў жа, каму?
ці не таму не загаворваюць пра Гітлера, каб не зачапіць і
Сталіна. Знаёма гэта Францу, у Германіі, асабліва да вайны,
пажылыя людзі паводзілі сябе падобна.
Ну а ў Паліны іншы клопат, куды важнейшы за праблемы — чый правадыр лепшы. Яе непакоіць затрымка з жаночымі
справамі. Няўжо тое, што паміж ёю і Францам адбылося, можа
быць прычынай? ды нічога ж і не было, акрамя болю і крыўды.
Хіба такое магчыма? Хутчэй за ўсё перанапружанне адбіваецца:
асабліва тыя трое сутак, калі цягала вазок з паўжывым Францам.
ведаў бы ён, які быў цяжкі! А яшчэ ўсё ногі звальваліся, хоць
смейся, хоць плач!
Згадваючы вясковыя бабскія гаворкі пра самаадчуванне цяжарнай, пераправярала — што і як з ёю адбываецца. вось ужо
смыліць унутры — ці не яно самае? А яшчэ ўзнікае неадольнае
жаданне, гэта вядома. З’есці што-небудзь, асабліва салёнае. ці
такое, што і ў горадзе не знайсці. Маме, калі «хадзіла Палінай»,
зажадалася раптам беламорканальнай баланды з гнілымі
селядцамі. ці гэта выдумка бацькі, ён любіў з яе пажартаваць.
Пакуль Паліна гадала-разгадвала, наклікала на сваю галаву:
захацелася, хоць забі, чаго-небудзь халоднага. Усё згадвала
марожанае, якім бацька пачаставаў калісьці ў чыгуначным
буфеце: жоўтае, на слізкай металічнай чашы, а ад гэтага яшчэ
халаднейшае.
Сказаць, не сказаць — Францу?
Тое, што было, здарылася ў іх зямлянцы, паступова, па дэталях узнаўлялася, але ўжо не як пярэдадзень усяго жахлівага, што
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пацвярджэнне, што гэта немцы прыдумалі калгасы. І зрабілі
знарок, каб гэтыя дурні на ўсходзе развучыліся і працаваць, і
ваяваць. Армія заўсёды трымалася на самастойным гаспадары, а
з калгасніка — што спытаць? Які работнік, такі і воін. А надумаў,
зрабіў так усё ўнук «Карлы Маркса», ён пры Гітлеру галоўны
дарадца. У Франца галава ішла кругам ад несакрушальнай
упэўненасці Бязвухага. Бабы ж папярэдзілі свайго дзеда:
— Ой, глядзі, адрэзалі табе вушы, і язык адрэжуць!
Хто адрэжа, не казалі, але, мяркуючы па ўсім, ведалі і яны, і
сам стары. Таму што гаварун на нейкі час змаўкаў, сыходзіў да
сваіх спраў. Але неўзабаве вяртаўся.
— А вось скажыце вы мне!.. — і зноў раскручваў Францавы
мазгі, але ўжо ў зваротным накірунку: а ці праўда, што Гебельс
у Маскве вучыўся, там школа адмысловая ёсць для такіх?..
Згадваючы меркаванні свайго бацькі пра Расію, пра ўсё,
што ў ёй адбылося пасля рэвалюцыі, Франц таксама не супраць
быў сёе-тое пераправерыць, а раптам зможа потым бацьку пераказаць. ці праўда, што калгасы задумваліся як вяртанне да
камунаў, абшчын ранніх хрысціян? Сумесная праца, агульны
стол, роўнасць, няхай і не пры вялікім дастатку. «Капіталіст —
во! — Франц зграбаў да сваіх ног усё смецце, шышкі. —
А камуніст…» — раздаваў тыя ж шышкі: «Табе, табе і табе!»
Рэакцыя была нечаканая. Не, здаецца, ніхто не аспрэчваў, але
нават старыя бабы глядзелі на Франца як на блазна, хворага.
«дзед-усявед» усё-ткі адкаментаваў:
— Бязвухі не я, а вось хто! — і ўрачыста паказаў на Франца. — Можа, самі вы, немцы, яшчэ пасмакуеце, што гэта за мёд.
На ўсе пярэчанні (Паліна таксама з ім спрачалася) дзед
сцвярджаў адно:
— Ну а чаму Гітлер калгасы не распускае? Адно шыльду
змяніў. Тое і яно! Што гэты, што Напалеон — спужаліся мужыцкай волі.
Паліна чула, як збоч бабы так гэта абгаворвалі.
— Мо ён камуніст? Не ўсіх жа Гітлер пасадзіў.
— Кажа так пра калгасы, думае, нам гэта спадабаецца.
— Бедны, кожнаму жыць ахвота.
Паліну мучыць неспакой: з’явяцца партызаны, і нехта абавязкова пахваліцца немцам. Не ў кожнага ёсць свой немец. Каб
жа можна было ведаць, што яны зробяць. Ты ж не ведаеш, якія
трапяцца партызаны.
Што асабліва ўражвала Франца, дык гэта тактоўнасць, з якой
гэтыя людзі абыходзілі размовы, што гучалі б, як абвінавачанне
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яму — усё-ткі немец. Калгасы — гэта так, анекдот. чакаў, што
загавораць пра выбітыя вёскі, пра тое, што ім вось тут трэба
хавацца з дзецьмі. Ані слова. Нават фюрара амаль не згадваюць. Але аднойчы рабаціністы падлетак, боязка азірнуўшыся
на жанчын, прашыпеў:
— Ну што, капут твайму Гітлеру? Кажы: капут!
Адказалі за Франца:
— Трэба будзе — скажа. чаго ты чэпішся?
— ён што, пытаў, гэты Гітлер, у Франца, ваяваць ці не?
Не падымалі размову Бязвухага пра тое, сустракаліся ці не
сустракаліся — Сталін з Гітлерам.
— Не чапай ты ліха, пакуль ціха.
Не ўдакладнялі: тычыцца гэта аднаго фюрара ці і іх уласнага
правадыра таксама. Паліна Францу растлумачыла пра сарочку:
беларуская прымаўка з адваротным сэнсам — «нарадзіцца ў
сарочцы», г. зн. «дабра б яму не знаць». І зноў жа, каму?
ці не таму не загаворваюць пра Гітлера, каб не зачапіць і
Сталіна. Знаёма гэта Францу, у Германіі, асабліва да вайны,
пажылыя людзі паводзілі сябе падобна.
Ну а ў Паліны іншы клопат, куды важнейшы за праблемы — чый правадыр лепшы. Яе непакоіць затрымка з жаночымі
справамі. Няўжо тое, што паміж ёю і Францам адбылося, можа
быць прычынай? ды нічога ж і не было, акрамя болю і крыўды.
Хіба такое магчыма? Хутчэй за ўсё перанапружанне адбіваецца:
асабліва тыя трое сутак, калі цягала вазок з паўжывым Францам.
ведаў бы ён, які быў цяжкі! А яшчэ ўсё ногі звальваліся, хоць
смейся, хоць плач!
Згадваючы вясковыя бабскія гаворкі пра самаадчуванне цяжарнай, пераправярала — што і як з ёю адбываецца. вось ужо
смыліць унутры — ці не яно самае? А яшчэ ўзнікае неадольнае
жаданне, гэта вядома. З’есці што-небудзь, асабліва салёнае. ці
такое, што і ў горадзе не знайсці. Маме, калі «хадзіла Палінай»,
зажадалася раптам беламорканальнай баланды з гнілымі
селядцамі. ці гэта выдумка бацькі, ён любіў з яе пажартаваць.
Пакуль Паліна гадала-разгадвала, наклікала на сваю галаву:
захацелася, хоць забі, чаго-небудзь халоднага. Усё згадвала
марожанае, якім бацька пачаставаў калісьці ў чыгуначным
буфеце: жоўтае, на слізкай металічнай чашы, а ад гэтага яшчэ
халаднейшае.
Сказаць, не сказаць — Францу?
Тое, што было, здарылася ў іх зямлянцы, паступова, па дэталях узнаўлялася, але ўжо не як пярэдадзень усяго жахлівага, што
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адбылося ў той самы ранак і пра што не хацелася ўспамінаць, а
па-іншаму: гэта ж была іх першая блізкасць. У Паліны — першая, яна пра сябе ведае. А пра іх — хіба можаш ведаць? вунь
як тады палез у хаце! І атрымаў! Раптам рэўнасць — смешна.
Ляжыць, як немаўля, слабенькі, бездапаможны, захацелася б,
дык не параўнуеш.
Ад таго, што грудзі дзіўна зацвярдзелі і баляць, адчуваеш і
ўвесь час успамінаеш яго рукі. Як тады! Але ўжо не адштурхнула б, наадварот, прыціснула б іх, каб было балюча, соладка…
Франц ужо сядзець мог, прытуліўшыся да дрэва, сядзеў так
гадзінамі, праводзячы і сустракаючы ўсіх слабой усмешкай
ачунялага. Тыф зваліў многіх, некаторых пахавалі, ён жа — як
з таго свету вярнуўся, аціхлы, задуменны. валасы ў беднага
пасыпаліся, няма ратунку. добра, лес таксама хутка лысым стане,
не гаруй і ты! Лес ужо зжоўк, дажджы пайшлі, лясныя людзі з
неабходнасці асмялелі і пачалі паліць вогнішчы, абсушыцца не
абсушышся, таму што лье без канца, але хоць сагрэецца мокрая
апратка, кіслая пара з яе ідзе.
Паліна ўсё не казала яму пра галоўнае. цяпер у яе занятак:
гледзячы на Франца, параўноўваць, уяўляць, якія вочы, твар,
валасы ў яе дзіцяці. Забывалася ва ўсмешцы, але раптам яе твар
(сама бачыла) рабіўся халодным, чужым, як бы пярэчыла каму:
а вам якая справа? Ну, ад немца, не вам яго гадаваць!
Мамачка стала мамай, а тата бацькам для Паліны, будучы
такімі старэнькімі. У яе дзіцяці мама будзе зусім маладая. Разам
на вечарынкі бегаць будзем! — упарта вяртала ўсмешку на твар.
А потым усё пачыналася зноўку: абстрэлы, бамбёжкі. выкрыкнула сваю таямніцу Францу, калі прабіралася па халоднай гразі па калена, раптам спужалася (сосенка ад выбуху,
узляцеўшы, іх абаіх накрыла, балюча хлабыснула па галовах,
спінах), што заб’юць каго-небудзь або абаіх, а ён так і не даведаецца.
Але Франц, падобна, не расчуў ці не зразумеў, пра якое
яна дзіця. Іх столькі навокал, дзяцей; нягледзячы на слабасць,
і Франц стараецца памагаць жанчынам, у каго па трое, а то і
больш.
У гарачцы ўжо амаль не прыкмячаў Франц (а спачатку
пужаўся), калі побач з’яўляліся людзі са зброяй, партызаны. Яны
то рухаліся разам з жыхарамі, то некуды ішлі, знікалі. Франц
пераконваўся: такія ж, як і астатнія, вясковыя людзі.
Праўда, калі і Францу, пры яго маскарадзе, апратцы, даць
зброю, сыдзе і ён за свайго тут.

Нямко

239

А аднойчы здарылася такое, што ўсяго перавярнула, як бы не
помніў ужо, хто ён, дзе ён. Такое давялося пабачыць (Паліне),
у такім удзельнічаць (Францу) — пра гэта ніколі потым не
гаварылі адно з адным і ўспамінаць не хацелася. Не, не самае
жорсткае і жахлівае з бачанага, перажытага, бо мера даўно
страчана на гэтай вайне, у гэтым жыцці.
Гэтыя пяцёра з’явіліся пасля яўна няўдалай аперацыі, бою.
Ніяк супакоіцца не маглі, па выгуках і нервовай перапалцы можна было дапетрыць, што толькі яны і вырваліся адтуль жывыя.
двое з іх параненыя, у руку, у галаву, здавалася, ледзь трываюць
на нагах. Спачатку насядалі на чалавека ў пацёртым скураным
паліто, з сухім непрыгожым тварам. ён не аддаў нейкую каманду
і сам апынуўся не там, дзе павінен быў знаходзіцца. Францу
цікава было і крыху вусцішна назіраць за імі: гэта і ёсць тыя
самыя партызаны, якіх так ненавідзяць і так баяцца немцы.
А ў скуранцы, мабыць, камандзір, магчыма, камісар. Але ён не
габрэй, хаця сярод немцаў лічыцца, што яны запраўляюць усім.
ёсць і габрэй: гэты, аднак, амаль не ўдзельнічае ў звадцы, зусім
як старонні. Уссеўся на рэчмяшок і глядзіць проста перад сабой,
як быццам цягніка чакае, што вось-вось вынырне з-за дрэваў.
А профіль, профіль, ну, проста-ткі карыкатура на «юдэ-камісара»
ў салдацкіх газетах! Нешта прыцягвае ўвагу Франца менавіта да
гэтага чалавека. Зрэшты, зразумела: столькі напісана, нагаворана
пра габрэйскае племя, якое ўмудраецца ва ўсё ўлезці і ўсё павярнуць на карысць сабе і на шкоду іншым, што сустрэча з габрэем,
з жывым — у Германіі іх ужо няма, — нечакана ўсхвалявала.
Не, Франц не лічыць сябе нацыстам-антысемітам, у іх дома
гэтага саромеліся. Але Франц апошнія гады дадому да бацькоў
толькі наведваўся час ад часу, а жыў і працаваў у маладзёжных
лагерах. дзе трэба было адпавядаць вобразу маладога і крыважэрнага тыгра-салдата фюрара. Франц вучыўся адпавядаць.
чакаў, як і іншыя, дзень, калі, як пасвячэнне, будзе і ў яго пад
пахай наколка эсэсаўца. Наколькі, аднак, далёка зайшло, ён і сам
не ведаў: не было блізка і навокал габрэяў, каб праверыць свае
пачуцці. Але помніць, што халадзеў ад жаху і як яго ванітавала,
усё ж намагаўся выглядаць не горш за іншых, калі франтавік з
«жалезным крыжам» апавядаў, як весела ваюе СС на Усходзе.
Недзе ў паўднёвым горадзе: руская жонка прынесла перадачу
арыштаванаму габрэю. ёй вынеслі, вярнулі посуд. На талерцы,
пад ручніком — яго галава!..
І вось габрэй сядзіць перад ім, але сітуацыя зусім супрацьлеглая: не «юдэ» ў руках у «арыйца», а «арыец» — у поўнай яго
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адбылося ў той самы ранак і пра што не хацелася ўспамінаць, а
па-іншаму: гэта ж была іх першая блізкасць. У Паліны — першая, яна пра сябе ведае. А пра іх — хіба можаш ведаць? вунь
як тады палез у хаце! І атрымаў! Раптам рэўнасць — смешна.
Ляжыць, як немаўля, слабенькі, бездапаможны, захацелася б,
дык не параўнуеш.
Ад таго, што грудзі дзіўна зацвярдзелі і баляць, адчуваеш і
ўвесь час успамінаеш яго рукі. Як тады! Але ўжо не адштурхнула б, наадварот, прыціснула б іх, каб было балюча, соладка…
Франц ужо сядзець мог, прытуліўшыся да дрэва, сядзеў так
гадзінамі, праводзячы і сустракаючы ўсіх слабой усмешкай
ачунялага. Тыф зваліў многіх, некаторых пахавалі, ён жа — як
з таго свету вярнуўся, аціхлы, задуменны. валасы ў беднага
пасыпаліся, няма ратунку. добра, лес таксама хутка лысым стане,
не гаруй і ты! Лес ужо зжоўк, дажджы пайшлі, лясныя людзі з
неабходнасці асмялелі і пачалі паліць вогнішчы, абсушыцца не
абсушышся, таму што лье без канца, але хоць сагрэецца мокрая
апратка, кіслая пара з яе ідзе.
Паліна ўсё не казала яму пра галоўнае. цяпер у яе занятак:
гледзячы на Франца, параўноўваць, уяўляць, якія вочы, твар,
валасы ў яе дзіцяці. Забывалася ва ўсмешцы, але раптам яе твар
(сама бачыла) рабіўся халодным, чужым, як бы пярэчыла каму:
а вам якая справа? Ну, ад немца, не вам яго гадаваць!
Мамачка стала мамай, а тата бацькам для Паліны, будучы
такімі старэнькімі. У яе дзіцяці мама будзе зусім маладая. Разам
на вечарынкі бегаць будзем! — упарта вяртала ўсмешку на твар.
А потым усё пачыналася зноўку: абстрэлы, бамбёжкі. выкрыкнула сваю таямніцу Францу, калі прабіралася па халоднай гразі па калена, раптам спужалася (сосенка ад выбуху,
узляцеўшы, іх абаіх накрыла, балюча хлабыснула па галовах,
спінах), што заб’юць каго-небудзь або абаіх, а ён так і не даведаецца.
Але Франц, падобна, не расчуў ці не зразумеў, пра якое
яна дзіця. Іх столькі навокал, дзяцей; нягледзячы на слабасць,
і Франц стараецца памагаць жанчынам, у каго па трое, а то і
больш.
У гарачцы ўжо амаль не прыкмячаў Франц (а спачатку
пужаўся), калі побач з’яўляліся людзі са зброяй, партызаны. Яны
то рухаліся разам з жыхарамі, то некуды ішлі, знікалі. Франц
пераконваўся: такія ж, як і астатнія, вясковыя людзі.
Праўда, калі і Францу, пры яго маскарадзе, апратцы, даць
зброю, сыдзе і ён за свайго тут.
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А аднойчы здарылася такое, што ўсяго перавярнула, як бы не
помніў ужо, хто ён, дзе ён. Такое давялося пабачыць (Паліне),
у такім удзельнічаць (Францу) — пра гэта ніколі потым не
гаварылі адно з адным і ўспамінаць не хацелася. Не, не самае
жорсткае і жахлівае з бачанага, перажытага, бо мера даўно
страчана на гэтай вайне, у гэтым жыцці.
Гэтыя пяцёра з’явіліся пасля яўна няўдалай аперацыі, бою.
Ніяк супакоіцца не маглі, па выгуках і нервовай перапалцы можна было дапетрыць, што толькі яны і вырваліся адтуль жывыя.
двое з іх параненыя, у руку, у галаву, здавалася, ледзь трываюць
на нагах. Спачатку насядалі на чалавека ў пацёртым скураным
паліто, з сухім непрыгожым тварам. ён не аддаў нейкую каманду
і сам апынуўся не там, дзе павінен быў знаходзіцца. Францу
цікава было і крыху вусцішна назіраць за імі: гэта і ёсць тыя
самыя партызаны, якіх так ненавідзяць і так баяцца немцы.
А ў скуранцы, мабыць, камандзір, магчыма, камісар. Але ён не
габрэй, хаця сярод немцаў лічыцца, што яны запраўляюць усім.
ёсць і габрэй: гэты, аднак, амаль не ўдзельнічае ў звадцы, зусім
як старонні. Уссеўся на рэчмяшок і глядзіць проста перад сабой,
як быццам цягніка чакае, што вось-вось вынырне з-за дрэваў.
А профіль, профіль, ну, проста-ткі карыкатура на «юдэ-камісара»
ў салдацкіх газетах! Нешта прыцягвае ўвагу Франца менавіта да
гэтага чалавека. Зрэшты, зразумела: столькі напісана, нагаворана
пра габрэйскае племя, якое ўмудраецца ва ўсё ўлезці і ўсё павярнуць на карысць сабе і на шкоду іншым, што сустрэча з габрэем,
з жывым — у Германіі іх ужо няма, — нечакана ўсхвалявала.
Не, Франц не лічыць сябе нацыстам-антысемітам, у іх дома
гэтага саромеліся. Але Франц апошнія гады дадому да бацькоў
толькі наведваўся час ад часу, а жыў і працаваў у маладзёжных
лагерах. дзе трэба было адпавядаць вобразу маладога і крыважэрнага тыгра-салдата фюрара. Франц вучыўся адпавядаць.
чакаў, як і іншыя, дзень, калі, як пасвячэнне, будзе і ў яго пад
пахай наколка эсэсаўца. Наколькі, аднак, далёка зайшло, ён і сам
не ведаў: не было блізка і навокал габрэяў, каб праверыць свае
пачуцці. Але помніць, што халадзеў ад жаху і як яго ванітавала,
усё ж намагаўся выглядаць не горш за іншых, калі франтавік з
«жалезным крыжам» апавядаў, як весела ваюе СС на Усходзе.
Недзе ў паўднёвым горадзе: руская жонка прынесла перадачу
арыштаванаму габрэю. ёй вынеслі, вярнулі посуд. На талерцы,
пад ручніком — яго галава!..
І вось габрэй сядзіць перад ім, але сітуацыя зусім супрацьлеглая: не «юдэ» ў руках у «арыйца», а «арыец» — у поўнай яго
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ўладзе. досыць габрэю, даведаўшыся, што гэта немец глядзіць
на яго, ткнуць у яго бок пальцам, і з немцам зробяць тое ж, што
заслугоўваюць, паводле пераканання салдат фюрара, габрэі.
А тым часам нешта змянілася ў сцэне, што разыгралася ў
лесе. дагэтуль закручвалася вакол камандзіра ў скуранцы, якога вінавацілі ў нядаўняй бядзе, пагрозліва лаялі за неразумныя
распараджэнні і, падобна, за трусасць. Скураны падышоў да
седака на рэчмяшку, паглядзеў бессэнсоўна, як бы нешта кемячы,
і раптам спытаў гучна:
— чакай, а дзе дыскі да кулямёта?
— Што дыскі, калі кулямётчыка страцілі, кулямёт, — здалёк
азваўся паранены ў галаву.
— Усё роўна. дыскі я даручыў вось яму, Фуксону.
— Якія дыскі, якія дыскі? — азіраючыся, як бы шукаючы
падтрымкі, закрычаў чалавек, што сядзеў на мяшку.
— Што значыць «якія»? — не адставаў скураны. — Табе
было даручана насіць запасныя. Што, згубіў, кінуў?
— Нехта нешта не так зрабіў, пабег першы, а вінаваты
Фуксон! — непрыемна высокім голасам выкрыкваў, адбіваўся
гаспадар мяшка.
— Ты за другіх не хавайся, — умяшаўся паранены ў руку,
крывячыся, мабыць, ад ныючага болю, — кожны за сябе адказвай.
— Што ў цябе там, чым мяшок набіты? — усё больш рашуча
наступаў скураны. Здаецца рады, што пра яго віну забыліся. —
вось гэта ён не кінуў? Ану, развяжы!
І яшчэ нейчы голас прагучаў, далучаючыся да камандзірскага:
— За згубленую зброю, ведаеш, што ў нас бывае?
Скураны схапіў мяшок за шлейкі і вырваў з-пад седака, той
смешна па-бабску заваліўся на бок. З мяшка вываліліся скруткі
скуры, што зіхацела на святле, новыя чаравікі.
— Хром, глядзіце, колькі з той машыны загатовак нагроб! —
узрадаваўся скураны. — Нябось, скуру не кінуў.
— Што хром, што нагроб! Калі другія пакідалі, значыць, і
я павінен…
— Пра дыскі гаворка, куды іх падзеў?
— А што яны без кулямёта? Самі ж потым папрасілі б: Фуксон, боты трэба пашыць, Фуксон, абцас знасіўся!
— А ты і кінуўся рабіць! ведаем мы цябе! — гэта той, з
ныючай рукой.
— Што тут з ім базар разводзіць? Ану! — скураны забраў з
рук Фуксона вінтоўку, і той аддаў. — Адыдзем туды.
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Накіраваліся ў бок невялікай паляны, але скураны раптам
азірнуўся на Франца:
— І ты! Пайшлі з намі.
«Што, чаму?» — Франц разгубіўся. Аніяк не чакаў. У яго бок
ніхто нават не глядзеў, а тут раптам…
Паліна загаласіла:
— Навошта ён вам? ён хворы, ён немы, ён…
— ён, ён, ён! — акрысіўся скураны. — Ну што заенчыла?
Нічога не зробіцца з тваім нямым.
— А нашто ён вам, а Божа ж, а што гэта робіцца? — на
ўсякі выпадак выкрыквала Паліна, але і разумела: нельга перабаршчыць. Раптам тут ёсць нехта, хто ведае ўсё пра Франца,
успомніць, скажа — вось тады і сапраўды паенчыш. Пабегла
ўслед, не выпускаючы ні на міг з выгляду, гатовая зноў узняць
бабскі лямант.
выйшлі з лесу на паляну, і тут Франц блізка разгледзеў чалавека ў скуранцы, яго вузкі і непрыгожы твар, воўчыя зморшчакі
на пераноссі, нешта знаёмае падалося яму ў бессэнсоўна
злым паглядзе, у рэзка апушчаных кутках белагубага рота.
Менавіта такім лёгка падпарадкоўваюцца: злосць, што ідзе ад
іх, заўсёдная, як атмасферны слуп. Яна і цябе пачынае спавіваць,
спачатку непрыяззю да яго ж. Але затым ты сам зараджаешся
яго незразумелай, незразумела да каго злосцю — ад неспакою,
трывогі, страху.
Куды ён і навошта вядзе ўсіх, і ўсе ідуць? Як быццам ведаюць — нават Фуксон — разумны сэнс і мэту гэтага паходу.
Карычневая, пачварна даўгая скуранка з белымі праплешынамі
і трэшчынамі на камандзіры вісіць, як на вешаку, у руцэ ў
яго пісталет, а ў другой — вінтоўка арыштаванага. Навошта
паклікаў Франца, што ад яго хочуць? вочы скуранога, здавалася, бессэнсоўна шныраць навокал, але не, пабачыў некалькі
бярозак наводшыбе і тут жа скіраваў да іх. Паказаў Францу на
белае стройнае дрэва:
— Ты самы высокі, бярыся, гні. чаго не разумееш? вось
так — гні! вышэй, вышэй забірай.
Франц паспрабаваў — дрэва толькі пашумела ўжо зжоўклай і
парадзелай кронай, не паддаецца. Сапраўды, давялося прыўстаць
на дыбачкі і схапіць прыгажуню вышэй, як за горла, звіснуўшы,
пацягнуў уніз. Перабіраючы рукамі бліжэй да вершаліны, змусіў
упартую, што плаўна слабела, прыгнуцца, наваліўся зверху на яе,
локцямі, усім целам, нехта поруч павіс, схілілі, як трэба. Хаця
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ўладзе. досыць габрэю, даведаўшыся, што гэта немец глядзіць
на яго, ткнуць у яго бок пальцам, і з немцам зробяць тое ж, што
заслугоўваюць, паводле пераканання салдат фюрара, габрэі.
А тым часам нешта змянілася ў сцэне, што разыгралася ў
лесе. дагэтуль закручвалася вакол камандзіра ў скуранцы, якога вінавацілі ў нядаўняй бядзе, пагрозліва лаялі за неразумныя
распараджэнні і, падобна, за трусасць. Скураны падышоў да
седака на рэчмяшку, паглядзеў бессэнсоўна, як бы нешта кемячы,
і раптам спытаў гучна:
— чакай, а дзе дыскі да кулямёта?
— Што дыскі, калі кулямётчыка страцілі, кулямёт, — здалёк
азваўся паранены ў галаву.
— Усё роўна. дыскі я даручыў вось яму, Фуксону.
— Якія дыскі, якія дыскі? — азіраючыся, як бы шукаючы
падтрымкі, закрычаў чалавек, што сядзеў на мяшку.
— Што значыць «якія»? — не адставаў скураны. — Табе
было даручана насіць запасныя. Што, згубіў, кінуў?
— Нехта нешта не так зрабіў, пабег першы, а вінаваты
Фуксон! — непрыемна высокім голасам выкрыкваў, адбіваўся
гаспадар мяшка.
— Ты за другіх не хавайся, — умяшаўся паранены ў руку,
крывячыся, мабыць, ад ныючага болю, — кожны за сябе адказвай.
— Што ў цябе там, чым мяшок набіты? — усё больш рашуча
наступаў скураны. Здаецца рады, што пра яго віну забыліся. —
вось гэта ён не кінуў? Ану, развяжы!
І яшчэ нейчы голас прагучаў, далучаючыся да камандзірскага:
— За згубленую зброю, ведаеш, што ў нас бывае?
Скураны схапіў мяшок за шлейкі і вырваў з-пад седака, той
смешна па-бабску заваліўся на бок. З мяшка вываліліся скруткі
скуры, што зіхацела на святле, новыя чаравікі.
— Хром, глядзіце, колькі з той машыны загатовак нагроб! —
узрадаваўся скураны. — Нябось, скуру не кінуў.
— Што хром, што нагроб! Калі другія пакідалі, значыць, і
я павінен…
— Пра дыскі гаворка, куды іх падзеў?
— А што яны без кулямёта? Самі ж потым папрасілі б: Фуксон, боты трэба пашыць, Фуксон, абцас знасіўся!
— А ты і кінуўся рабіць! ведаем мы цябе! — гэта той, з
ныючай рукой.
— Што тут з ім базар разводзіць? Ану! — скураны забраў з
рук Фуксона вінтоўку, і той аддаў. — Адыдзем туды.
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Накіраваліся ў бок невялікай паляны, але скураны раптам
азірнуўся на Франца:
— І ты! Пайшлі з намі.
«Што, чаму?» — Франц разгубіўся. Аніяк не чакаў. У яго бок
ніхто нават не глядзеў, а тут раптам…
Паліна загаласіла:
— Навошта ён вам? ён хворы, ён немы, ён…
— ён, ён, ён! — акрысіўся скураны. — Ну што заенчыла?
Нічога не зробіцца з тваім нямым.
— А нашто ён вам, а Божа ж, а што гэта робіцца? — на
ўсякі выпадак выкрыквала Паліна, але і разумела: нельга перабаршчыць. Раптам тут ёсць нехта, хто ведае ўсё пра Франца,
успомніць, скажа — вось тады і сапраўды паенчыш. Пабегла
ўслед, не выпускаючы ні на міг з выгляду, гатовая зноў узняць
бабскі лямант.
выйшлі з лесу на паляну, і тут Франц блізка разгледзеў чалавека ў скуранцы, яго вузкі і непрыгожы твар, воўчыя зморшчакі
на пераноссі, нешта знаёмае падалося яму ў бессэнсоўна
злым паглядзе, у рэзка апушчаных кутках белагубага рота.
Менавіта такім лёгка падпарадкоўваюцца: злосць, што ідзе ад
іх, заўсёдная, як атмасферны слуп. Яна і цябе пачынае спавіваць,
спачатку непрыяззю да яго ж. Але затым ты сам зараджаешся
яго незразумелай, незразумела да каго злосцю — ад неспакою,
трывогі, страху.
Куды ён і навошта вядзе ўсіх, і ўсе ідуць? Як быццам ведаюць — нават Фуксон — разумны сэнс і мэту гэтага паходу.
Карычневая, пачварна даўгая скуранка з белымі праплешынамі
і трэшчынамі на камандзіры вісіць, як на вешаку, у руцэ ў
яго пісталет, а ў другой — вінтоўка арыштаванага. Навошта
паклікаў Франца, што ад яго хочуць? вочы скуранога, здавалася, бессэнсоўна шныраць навокал, але не, пабачыў некалькі
бярозак наводшыбе і тут жа скіраваў да іх. Паказаў Францу на
белае стройнае дрэва:
— Ты самы высокі, бярыся, гні. чаго не разумееш? вось
так — гні! вышэй, вышэй забірай.
Франц паспрабаваў — дрэва толькі пашумела ўжо зжоўклай і
парадзелай кронай, не паддаецца. Сапраўды, давялося прыўстаць
на дыбачкі і схапіць прыгажуню вышэй, як за горла, звіснуўшы,
пацягнуў уніз. Перабіраючы рукамі бліжэй да вершаліны, змусіў
упартую, што плаўна слабела, прыгнуцца, наваліўся зверху на яе,
локцямі, усім целам, нехта поруч павіс, схілілі, як трэба. Хаця
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як трэба і што трэба, вядома тут, здаецца, адзінаму чалавеку. Ад
яго патаемнай незразумелай думкі ідзе пагроза.
— А ты, — камандуе скураны таму, у каго перавязаная галава, — здымі з гэтага рэмень.
— Сам здыме, калі трэба. добра, Фуксон, давай твой рэмень.
— Што? Навошта? Што вам ад мяне трэба?
— давай, калі загадваюць.
І той паспешліва распаясаўся, цёмны плашч з раздзьмутымі
кішэнямі павіс на ім пачварна, як халат. А скураны распараджаецца далей:
— Прывязвай за нагу. Ну што незразумелага? Нагу. да бярозы. Рэменем. Зразумеў, нямая ступа?
І сам штурхнуў Фуксона да Франца.
Франц і другі, што памагаў стрымліваць спружыністую бярозу, недарэчна намагаюцца злавіць нагу Фуксона, той адступае,
смешна адскочыў, вырваўшы калашыну нямецкіх штаноў з
Францавых пазногцяў.
— вы што? Што вы надумалі? За гэта адкажаце!
— Э, адкажаце, адкажаце! — раптам раззлаваўся лянівага
выгляду дзяцюк-мацак, што датуль ні ў чым не ўдзельнічаў. Як
бы кусілі яго.
Схапіў галаву беднага Фуксона моцнымі рукамі «ў замок»
і падцягнуў яго да дрэва: прывязвайце! Франц схапіў нагу
раменнай пятлёй, хутка працягнуўшы канец праз металічную
спражку, быццам не раз такое рабіў. Скураны адабральна
памахаў пісталетам. На пару з тым, што памагае трымаць бярозу,
паспешліва сталі канец рэменя прывязваць да ствала. Фуксон
ужо ляжыць на зямлі, нага задзёртая пад неба.
— вы што, вы што? — усё паўтарае няшчасны, торгаючы
рэмень, як бы спрабуючы, ці дастаткова моцна, добра нага
прывязана.
— А вось зараз пабачыш!
— Будзе табе хром!
У выкрыках не злосць, а як бы гульня, усіх заварожвае сама
дзея, тое, што адбываецца з імі.
— Нахіляй другую, — камандуе скураны і, адкінуўшы
вінтоўку, сам кідаецца да такой жа бярозы, што стаіць метраў
за сем. — Сюды, да яго гні!
Фуксон у адчаі закрычаў на ўвесь лес:
— Людзі, памажыце! Гэта фашысты! вы што, фашысты? вы
фашысты, ці хто?
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Ухітрыўся скочыць з зямлі, на назе, яшчэ не прывязанай,
спрабуе адскочыць, уцячы, зноў упаў, на руках намагаецца
адпаўзці, а яго цягнуць, валакуць, прыціскаюць, вяжуць:
— Ах, мы фашысты?.. Значыць, вось мы хто?.. Зараз ты
пабачыш, хто фашыст!.. Сука! Фэрфлюхтар! Свіння! Фуфло!
Юда! Шайзэ!..
чые былі словы, чые галасы ў тым пачварным клубку ярасных цел, хто маўчаў нема, а хто не — ніхто не мог бы разабраць.
На другім канцы паляны таксама крычалі жанчыны, іх спалоханыя галасы ўсё нарасталі.
— Мацней, мацней навязвай! — камандуе скураны.
Ногі нябогі ўжо глядзяць у неба, плячыма, галавой ён
коўзаецца па жухлай траве, перамяшчаючыся з месца на месца
на локцях, як нейкая членістаногая казюрка.
— Адпускай! Паехалі!
Пачуўся лямант жаху — дрэвы, уздрыгануўшыся, падскочылі,
спрабуючы выпрастацца, стаць, як раней, але не змаглі. Іх
трымалі распята голыя, страшныя ў гэтым становішчы чалавечыя ногі. А рукі звіслага галавой уніз амаль дастаюць да
долу, шкрабуць траву, апалае лісце. І нейкае вухканне: «У-о-х!
У-о-х!» — чуецца з-пад звіслага ўніз плашча, што закрыў галаву,
твар падвешанага.
Што было б далей, сказаць немагчыма: крык з усіх бакоў
рос, людзей на паляне ўсё больш. Скураны, як бы ўспомніўшы
пра свой пісталет, паспешліва стрэліў — ва ўпор у аголены
худы жывот павіслага. Рукі распятага напружана паварушыліся
і павіслі мякка.
Анямелая Паліна ўсё гэта назірала з-за куста, ускрыкнуўшы
ад болю, прыціснула далоні да свайго жывата. Як бы заплюшчваючы вочы дзіцяці.
11
Расказваючы пра Паліну, Франца, не-не дый вернешся да
самога сябе, мы як-ніяк жылі ў адзін час, вопыт наш не так ужо і
адрозніваўся. вось і пасля расказанай дзікай гісторыі прыгадаўся
наш уласны габрэй. Не толькі ў немцаў пры Гітлеру ён быў —
уласны ў кожнага. Так павялося ўжо здаўна: Пётр лепш пазнае
сябе праз Паўла. А яшчэ лепш — праз Абрама, Ісака…
Быў у нас у атрадзе свой Фуксон, не, нічога з ім такога не
здарылася. Пасля вайны сваёй смерцю памёр. На партызанскія
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як трэба і што трэба, вядома тут, здаецца, адзінаму чалавеку. Ад
яго патаемнай незразумелай думкі ідзе пагроза.
— А ты, — камандуе скураны таму, у каго перавязаная галава, — здымі з гэтага рэмень.
— Сам здыме, калі трэба. добра, Фуксон, давай твой рэмень.
— Што? Навошта? Што вам ад мяне трэба?
— давай, калі загадваюць.
І той паспешліва распаясаўся, цёмны плашч з раздзьмутымі
кішэнямі павіс на ім пачварна, як халат. А скураны распараджаецца далей:
— Прывязвай за нагу. Ну што незразумелага? Нагу. да бярозы. Рэменем. Зразумеў, нямая ступа?
І сам штурхнуў Фуксона да Франца.
Франц і другі, што памагаў стрымліваць спружыністую бярозу, недарэчна намагаюцца злавіць нагу Фуксона, той адступае,
смешна адскочыў, вырваўшы калашыну нямецкіх штаноў з
Францавых пазногцяў.
— вы што? Што вы надумалі? За гэта адкажаце!
— Э, адкажаце, адкажаце! — раптам раззлаваўся лянівага
выгляду дзяцюк-мацак, што датуль ні ў чым не ўдзельнічаў. Як
бы кусілі яго.
Схапіў галаву беднага Фуксона моцнымі рукамі «ў замок»
і падцягнуў яго да дрэва: прывязвайце! Франц схапіў нагу
раменнай пятлёй, хутка працягнуўшы канец праз металічную
спражку, быццам не раз такое рабіў. Скураны адабральна
памахаў пісталетам. На пару з тым, што памагае трымаць бярозу,
паспешліва сталі канец рэменя прывязваць да ствала. Фуксон
ужо ляжыць на зямлі, нага задзёртая пад неба.
— вы што, вы што? — усё паўтарае няшчасны, торгаючы
рэмень, як бы спрабуючы, ці дастаткова моцна, добра нага
прывязана.
— А вось зараз пабачыш!
— Будзе табе хром!
У выкрыках не злосць, а як бы гульня, усіх заварожвае сама
дзея, тое, што адбываецца з імі.
— Нахіляй другую, — камандуе скураны і, адкінуўшы
вінтоўку, сам кідаецца да такой жа бярозы, што стаіць метраў
за сем. — Сюды, да яго гні!
Фуксон у адчаі закрычаў на ўвесь лес:
— Людзі, памажыце! Гэта фашысты! вы што, фашысты? вы
фашысты, ці хто?
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Ухітрыўся скочыць з зямлі, на назе, яшчэ не прывязанай,
спрабуе адскочыць, уцячы, зноў упаў, на руках намагаецца
адпаўзці, а яго цягнуць, валакуць, прыціскаюць, вяжуць:
— Ах, мы фашысты?.. Значыць, вось мы хто?.. Зараз ты
пабачыш, хто фашыст!.. Сука! Фэрфлюхтар! Свіння! Фуфло!
Юда! Шайзэ!..
чые былі словы, чые галасы ў тым пачварным клубку ярасных цел, хто маўчаў нема, а хто не — ніхто не мог бы разабраць.
На другім канцы паляны таксама крычалі жанчыны, іх спалоханыя галасы ўсё нарасталі.
— Мацней, мацней навязвай! — камандуе скураны.
Ногі нябогі ўжо глядзяць у неба, плячыма, галавой ён
коўзаецца па жухлай траве, перамяшчаючыся з месца на месца
на локцях, як нейкая членістаногая казюрка.
— Адпускай! Паехалі!
Пачуўся лямант жаху — дрэвы, уздрыгануўшыся, падскочылі,
спрабуючы выпрастацца, стаць, як раней, але не змаглі. Іх
трымалі распята голыя, страшныя ў гэтым становішчы чалавечыя ногі. А рукі звіслага галавой уніз амаль дастаюць да
долу, шкрабуць траву, апалае лісце. І нейкае вухканне: «У-о-х!
У-о-х!» — чуецца з-пад звіслага ўніз плашча, што закрыў галаву,
твар падвешанага.
Што было б далей, сказаць немагчыма: крык з усіх бакоў
рос, людзей на паляне ўсё больш. Скураны, як бы ўспомніўшы
пра свой пісталет, паспешліва стрэліў — ва ўпор у аголены
худы жывот павіслага. Рукі распятага напружана паварушыліся
і павіслі мякка.
Анямелая Паліна ўсё гэта назірала з-за куста, ускрыкнуўшы
ад болю, прыціснула далоні да свайго жывата. Як бы заплюшчваючы вочы дзіцяці.
11
Расказваючы пра Паліну, Франца, не-не дый вернешся да
самога сябе, мы як-ніяк жылі ў адзін час, вопыт наш не так ужо і
адрозніваўся. вось і пасля расказанай дзікай гісторыі прыгадаўся
наш уласны габрэй. Не толькі ў немцаў пры Гітлеру ён быў —
уласны ў кожнага. Так павялося ўжо здаўна: Пётр лепш пазнае
сябе праз Паўла. А яшчэ лепш — праз Абрама, Ісака…
Быў у нас у атрадзе свой Фуксон, не, нічога з ім такога не
здарылася. Пасля вайны сваёй смерцю памёр. На партызанскія
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сустрэчы акуратна прыязджаў. Помню фразу, якую наш Мікалай
Носаў часта казаў:
— Скончыцца вайна, ты, Фуксон, маеш права казаць:
«Я ваяваў». Але калі ты скажаш: «Мы ваявалі!» — глядзі, Фуксон, нос адкушу.
Не, з дружбай народаў у атрадзе было ўсё ў парадку. А Хаім
Хануцін, кулямётчык з першай роты, быў фігурай, якую камандаванне наогул за прыклад ставіла. Злы ў яго кулямёт, самы
гучны ў кожным баі. Быў выпадак, калі выручыў увесь атрад,
тады нас прыціснулі да ракі.
Але не магу забыць адну сцэну, на памяць прыйшла, калі
апавядаў пра выпадак з нянашым Фуксонам. (Абедзве гісторыі
аднолькава не выдуманыя.)
вярталіся мы з «жалезкі». Хадзілі туды і вярталіся, што называецца, гамузам. цэлай ротай. Менавіта так было ў жніўні, у
верасні сорак трэцяга — падчас «рэйкавай вайны». Перавалілі
ўжо небяспечную «варшаўку», уніклі ўдала самалётаў, якія пасля
трэцяга дня жніўня, калі ўпершыню прагрымеў на ўсёй чыгунцы ў Беларусі «канцэрт», не злазілі з неба, увесь час віселі над
намі. вырашылі адпачыць у вялікай вёсцы Старое Сяло — хто
на траўцы прысеў, хто на бярвёнах, прываленых да агароджы,
уладкаваўся. Толькі размясціліся — бягуць да нас жыхары з
весткай: а вас тут чакае габрэй з Бабруйска. І не проста габрэй, а
які два гады хаваўся ад немцаў у нейкай жанчыны. Жыў у яе падвале, быў шаўцом, працай яго карміліся, дваіх дзяцей нарадзілі.
(Заўважце, гісторыя нечым падобная на Францаву з Палінай.)
ён не паспеў яшчэ з’явіцца перад нашымі вачыма, а мы
ўжо ведалі: адыходзіў з Бабруйска чамусьці па кантраляванай «варшаўцы», яго, вядома ж, цапнулі паліцаі (профіль!),
пераправерылі першае падазрэнне «нямецкім спосабам» —
прымусілі штаны спусціць. І вось нейкім дзівам змог з іх падвала
ўцячы. Праўда, паспелі з яго выцягнуць, выбіць адрас жанчыны,
у якой ад яго дзеці.
Гісторыя, зразумела, сама па сабе неардынарная, ніхто не
стаў бы адмаўляць. Але ў залежнасці ад таго, як яе пераказваць,
на чым рабіць акцэнты, будзеш глядзець на гэтага чалавека.
Па-рознаму глянеш. для нас акцэнт адразу ж збіўся на адзін
бок: выдаў добрую жанчыну, якая яго выратавала. цяпер усё
залежала, якім ён нам здасца жывы, як павядзе сябе. І хто з ім
распачне размову. З ротай ішоў васіль Емяльянавіч, камісар
(далей паедзе на сваім кані: разведчыкі прыгналі з атрада) —
вось яму і накіроўваць размову.
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З’явіўся наш госць у самым няўдзячным для сябе вобразе.
Усё ў ім, як знарок, з выклікам і неўпапад. Неўпапад з агульным
настроем роты, з уражаннем ад папярэдняга расказу пра яго (тая
жанчына і выданыя ўласныя дзеці!), з чаканымі паводзінамі
яго. Яму б з выразам гора-бяды, віны з’явіцца, а не з гэтай
шыракаротай шчаслівай усмешкай на ўвесь габрэйскі твар.
Не спадабалася хлопцам нават тое, што звычайна іх цешыць:
як радасна кідаюцца нам насустрач тыя, хто доўга і з вялікай
рызыкай шукаў партызан. На шчаслівае яго «добры дзень»
камісар — пытаннейка:
— два гады, кажаш, хаваўся? А чаму раней не прыходзіў?
Ну прыдумаў бы нешта, а то:
— Лепей позна, чым ніколі.
Жартаўнік! ён што, вораг сабе самому? Знайшоў што сказаць!
— За гэтыя два гады — ведаеш, колькі хлопцаў галовы
паклалі!
Адказ горш няма куды:
— Камусьці і жыць трэба.
ён што, нахабнік? ці гэта ад разгубленасці, ад нечакана непрыязнай сустрэчы? ці проста дурны гэты падпольны шавец?
вунь як па-дурному сам жа апавядаў жыхарам пра тое, што
выдаў сваю выратавальніцу.
Як бы праверыўшы агульны настрой (і адначасова
накіроўваючы яго), камісар задаў яшчэ пытанне:
— Значыць, ты ў партызаны сабраўся? А што можаш рабіць,
кім хочаш быць?
— Я-то наогул шавец. Але і поварам магу. Усім магу.
— Усім можаш, — камісар хмурна зірнуў на нас, як бы запрашаючы палюбавацца на гэтага разумніка, — ну а чаму не
кажаш: магу кулямётчыкам, магу аўтаматчыкам?
— Калі трэба, калі ласка.
— Ласка твая нікому не патрэбна. Не за нас (мы самі), за сябе
паваюй! досыць усім на дурніцу ехаць!
Калі ў камісара была свая нейкая мэта, дык ён яе дасягнуў
цалкам, ані не рызыкуючы парушыць формулу нашага
інтэрнацыянальнага выхавання. А як яшчэ з такою нахабаю
гаманіць?! Але было і такое пачуццё: з нас вывернулі наверх
нешта нячыстае, пра што не хацеў бы нават ведаць, што яно ў
табе тоіцца. ці не таму так ахвотна паверылі, што ён сапраўды
выдаў тую жанчыну? І як бы нават узрадаваліся такому факту,
які апраўдваў, растлумачваў нашы да яго адносіны.
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сустрэчы акуратна прыязджаў. Помню фразу, якую наш Мікалай
Носаў часта казаў:
— Скончыцца вайна, ты, Фуксон, маеш права казаць:
«Я ваяваў». Але калі ты скажаш: «Мы ваявалі!» — глядзі, Фуксон, нос адкушу.
Не, з дружбай народаў у атрадзе было ўсё ў парадку. А Хаім
Хануцін, кулямётчык з першай роты, быў фігурай, якую камандаванне наогул за прыклад ставіла. Злы ў яго кулямёт, самы
гучны ў кожным баі. Быў выпадак, калі выручыў увесь атрад,
тады нас прыціснулі да ракі.
Але не магу забыць адну сцэну, на памяць прыйшла, калі
апавядаў пра выпадак з нянашым Фуксонам. (Абедзве гісторыі
аднолькава не выдуманыя.)
вярталіся мы з «жалезкі». Хадзілі туды і вярталіся, што называецца, гамузам. цэлай ротай. Менавіта так было ў жніўні, у
верасні сорак трэцяга — падчас «рэйкавай вайны». Перавалілі
ўжо небяспечную «варшаўку», уніклі ўдала самалётаў, якія пасля
трэцяга дня жніўня, калі ўпершыню прагрымеў на ўсёй чыгунцы ў Беларусі «канцэрт», не злазілі з неба, увесь час віселі над
намі. вырашылі адпачыць у вялікай вёсцы Старое Сяло — хто
на траўцы прысеў, хто на бярвёнах, прываленых да агароджы,
уладкаваўся. Толькі размясціліся — бягуць да нас жыхары з
весткай: а вас тут чакае габрэй з Бабруйска. І не проста габрэй, а
які два гады хаваўся ад немцаў у нейкай жанчыны. Жыў у яе падвале, быў шаўцом, працай яго карміліся, дваіх дзяцей нарадзілі.
(Заўважце, гісторыя нечым падобная на Францаву з Палінай.)
ён не паспеў яшчэ з’явіцца перад нашымі вачыма, а мы
ўжо ведалі: адыходзіў з Бабруйска чамусьці па кантраляванай «варшаўцы», яго, вядома ж, цапнулі паліцаі (профіль!),
пераправерылі першае падазрэнне «нямецкім спосабам» —
прымусілі штаны спусціць. І вось нейкім дзівам змог з іх падвала
ўцячы. Праўда, паспелі з яго выцягнуць, выбіць адрас жанчыны,
у якой ад яго дзеці.
Гісторыя, зразумела, сама па сабе неардынарная, ніхто не
стаў бы адмаўляць. Але ў залежнасці ад таго, як яе пераказваць,
на чым рабіць акцэнты, будзеш глядзець на гэтага чалавека.
Па-рознаму глянеш. для нас акцэнт адразу ж збіўся на адзін
бок: выдаў добрую жанчыну, якая яго выратавала. цяпер усё
залежала, якім ён нам здасца жывы, як павядзе сябе. І хто з ім
распачне размову. З ротай ішоў васіль Емяльянавіч, камісар
(далей паедзе на сваім кані: разведчыкі прыгналі з атрада) —
вось яму і накіроўваць размову.
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З’явіўся наш госць у самым няўдзячным для сябе вобразе.
Усё ў ім, як знарок, з выклікам і неўпапад. Неўпапад з агульным
настроем роты, з уражаннем ад папярэдняга расказу пра яго (тая
жанчына і выданыя ўласныя дзеці!), з чаканымі паводзінамі
яго. Яму б з выразам гора-бяды, віны з’явіцца, а не з гэтай
шыракаротай шчаслівай усмешкай на ўвесь габрэйскі твар.
Не спадабалася хлопцам нават тое, што звычайна іх цешыць:
як радасна кідаюцца нам насустрач тыя, хто доўга і з вялікай
рызыкай шукаў партызан. На шчаслівае яго «добры дзень»
камісар — пытаннейка:
— два гады, кажаш, хаваўся? А чаму раней не прыходзіў?
Ну прыдумаў бы нешта, а то:
— Лепей позна, чым ніколі.
Жартаўнік! ён што, вораг сабе самому? Знайшоў што сказаць!
— За гэтыя два гады — ведаеш, колькі хлопцаў галовы
паклалі!
Адказ горш няма куды:
— Камусьці і жыць трэба.
ён што, нахабнік? ці гэта ад разгубленасці, ад нечакана непрыязнай сустрэчы? ці проста дурны гэты падпольны шавец?
вунь як па-дурному сам жа апавядаў жыхарам пра тое, што
выдаў сваю выратавальніцу.
Як бы праверыўшы агульны настрой (і адначасова
накіроўваючы яго), камісар задаў яшчэ пытанне:
— Значыць, ты ў партызаны сабраўся? А што можаш рабіць,
кім хочаш быць?
— Я-то наогул шавец. Але і поварам магу. Усім магу.
— Усім можаш, — камісар хмурна зірнуў на нас, як бы запрашаючы палюбавацца на гэтага разумніка, — ну а чаму не
кажаш: магу кулямётчыкам, магу аўтаматчыкам?
— Калі трэба, калі ласка.
— Ласка твая нікому не патрэбна. Не за нас (мы самі), за сябе
паваюй! досыць усім на дурніцу ехаць!
Калі ў камісара была свая нейкая мэта, дык ён яе дасягнуў
цалкам, ані не рызыкуючы парушыць формулу нашага
інтэрнацыянальнага выхавання. А як яшчэ з такою нахабаю
гаманіць?! Але было і такое пачуццё: з нас вывернулі наверх
нешта нячыстае, пра што не хацеў бы нават ведаць, што яно ў
табе тоіцца. ці не таму так ахвотна паверылі, што ён сапраўды
выдаў тую жанчыну? І як бы нават узрадаваліся такому факту,
які апраўдваў, растлумачваў нашы да яго адносіны.
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Рота пастроілася ісці, навічок наважыўся стаць ззаду, да яго
пад’ехаў на сваім прыгажуне кані васіль Емяльянавіч:
— А ты куды сабраўся?
— З вамі.
— У нас повары-шаўцы ёсць. Не маем патрэбы.
Здавалася, з ротай у камісара поўная згода. ды і ў мяне з ім
таксама. Таму я крыху здзівіўся, калі праз месяц ці два ў пасёлку
Акцябарскі з воза, гружанага абрэзкамі дошак, нехта радасна
мне крыкнуў:
— добры дзень!
І як бы жадаючы ўзрадаваць:
— А я ў пякарні ў Міцькі!
«Міцька» — суседні атрад нашай жа брыгады. Самае
дзіўнае: як ён мог пазнаць аднаго з паўсотні, што яго адверглі,
не прынялі? Няўжо ў мяне неяк адрозніваўся тады твар, позірк,
што ён мог бы ўспрыняць як спачуванне яму?
12
Блакада — такая штука, не дазваляе доўга на адным нечым
затрымлівацца, спыняцца. Гоніць бязлітасна наперад, нават калі і
бегчы ўжо няма куды. І для Франца з Палінай, для тых, хто поруч,
такі момант надышоў — бегчы няма куды, шчыльная страляніна
навокал, зусім блізка, поруч. Іх узялі. Франц слухае, чуе, як людзі
ў плашчах, плямістых накідках па-нямецку перамаўляюцца:
што рабіць з злоўленымі бандытамі? цягнуць іх цераз балота
ці лепш — пакласці на месцы. Тоўсты, у акулярах, яфрэйтар з
нечаканай упартасцю пярэчыць старшаму афіцэру: зброі пры
іх няма, іх трэба загнаць у лагер! Франц выгляду не падае, што
разумее. Не хацеў, каб і Паліна ведала, аб чым змаўляюцца.
Так яны апынуліся ў лясным лагеры. Што за лагер, дзе гэта,
не ведалі, дрэнна арыентаваліся, але часта чулася, гучала слова:
Азарычы.
Ішлі доўга, амаль цэлы дзень. Зноў і зноў ззаду рэзка стукалі
стрэлы — гэта прыстрэльвалі тых, хто ўпаў, не можа ісці. Колькі
разоў у Франца вось-вось маглі вырвацца нямецкія словы, звернутыя да тых, каго ён павінен лічыць сваімі землякамі. Але ён
маўчаў, хаваючыся за ўжо саромную, ужо ганебную сваю немату.
Забраў у аслабелай жанчыны дзяўчынку, нёс яе на плячах, Паліна
вяла дваіх за рукі. дзяўчынка ўсё паўтарала, схіляючыся да вуха
Франца: «Я не баюся, я не баюся, немец нас не застрэліць, ты,
дзядзя, не бойся».
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Лагер — гэта адгароджаны калючым дротам кавалак забалочанага лесу, аніводнага барака, нават зямлянкі, людзі, іх
тут незлічоныя тысячы, стаяць, вяла пераходзяць з месца на
месца, мёртва ляжаць у халоднай гразі. вельмі мала мужчын,
нават старых, найбольш жанчыны з дзецьмі. Здавалася, і тыдня
пражыць тут немагчыма.
Пражылі ледзь не паўгода. Маці Лізы — дзяўчынкі, якую
прынёс у лагер Франц, памерла ад тыфу. цяпер дзяўчынка жыла
пры Паліне і Францу. цэлымі днямі, сіняя, велікавокая, ляжала
яна на абжытай імі лапінцы гнілой куп’істай зямлі, грэючыся
ўсім, што жывыя забіраюць у памерлых, а яе прыёмныя бацькі
таўкліся ля варот у надзеі дачакацца прывозу якой-небудзь ежы.
Калі прыходзіла машына, паліцаі, немцы шпурлялі ў галодны
натоўп падмерзлыя баханкі хлеба, стараючыся абавязкова
патрапіць каму-небудзь у галаву бурачнымі «гранатамі» — проста ў твар, весяліліся, забаўляліся. Налятай, не зявай! І наляталі
з апошняе сілы, затоптваючы тых, хто слабейшы, выхопліваючы
хлеб, як уласнае жыццё, з чужых рук. Але затое якое шчасце ў
вачах дзіцяці (Лізы!), што бачыць хлеб у тваіх руках.
Франц, гледзячы на задаволеных сваёй сытасцю і ўладай
над тысячамі жыццяў ахоўнікаў, мог уявіць сябе на іх месцы.
ён таксама мог стаяць на вышцы з кулямётам, на машыне, цаляючы з кулямёта ў Паліну, Лізу, забаўляцца стралянінай па іх
усіх, шпурляць хлеб, як цагліны, ім у галаву. І быў бы ён таксама
Франц — дык хто ж, што ж такое людзі.
Лізачка пратрымалася ўсяго толькі да першага снегу.
выбраўшыся з-пад гары брудных целагрэек, кажухоў, глянула
на белы саван, што пакрыў жывых і мёртвых у гэтым страшным
лесе, сказала яшчэ: «Мама (Паліне), папрасі ў таты (у Франца)
хлебца…» І памерла — з румянкам на змарнелым тварыку.
Тыф, насцігаючы чалавека нават на апошняй стадыі знясілення,
успыхваў вось такім непраўдападобным румянкам, падманным,
развітальным. чалавек паміраў, і тады ўсе вошы выпаўзалі наверх, бегучы ад халоднай смерці на мароз. На памерлых жанчынах, што ляжаць па ўсім лесе, калі хустка ці кажух — дык
шэрыя ад гэтай пошасці.
Спачатку памерлых збіралі на павозкі, вывозілі да ям — ірвоў
ля драцяной агароджы, а калі выпаў снег, ударылі маразы, і трупны смурод, што тхнуў у лесе на дзясятках гектараў, адступіў,
гэтым перасталі займацца. І хлеб, нават гнілую бульбу амаль
перасталі прывозіць. Ахова засела на сваіх вышках і ў бараках
за дротам, а зачыненыя ў лагеры паўтрупы — у земляных но-
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Рота пастроілася ісці, навічок наважыўся стаць ззаду, да яго
пад’ехаў на сваім прыгажуне кані васіль Емяльянавіч:
— А ты куды сабраўся?
— З вамі.
— У нас повары-шаўцы ёсць. Не маем патрэбы.
Здавалася, з ротай у камісара поўная згода. ды і ў мяне з ім
таксама. Таму я крыху здзівіўся, калі праз месяц ці два ў пасёлку
Акцябарскі з воза, гружанага абрэзкамі дошак, нехта радасна
мне крыкнуў:
— добры дзень!
І як бы жадаючы ўзрадаваць:
— А я ў пякарні ў Міцькі!
«Міцька» — суседні атрад нашай жа брыгады. Самае
дзіўнае: як ён мог пазнаць аднаго з паўсотні, што яго адверглі,
не прынялі? Няўжо ў мяне неяк адрозніваўся тады твар, позірк,
што ён мог бы ўспрыняць як спачуванне яму?
12
Блакада — такая штука, не дазваляе доўга на адным нечым
затрымлівацца, спыняцца. Гоніць бязлітасна наперад, нават калі і
бегчы ўжо няма куды. І для Франца з Палінай, для тых, хто поруч,
такі момант надышоў — бегчы няма куды, шчыльная страляніна
навокал, зусім блізка, поруч. Іх узялі. Франц слухае, чуе, як людзі
ў плашчах, плямістых накідках па-нямецку перамаўляюцца:
што рабіць з злоўленымі бандытамі? цягнуць іх цераз балота
ці лепш — пакласці на месцы. Тоўсты, у акулярах, яфрэйтар з
нечаканай упартасцю пярэчыць старшаму афіцэру: зброі пры
іх няма, іх трэба загнаць у лагер! Франц выгляду не падае, што
разумее. Не хацеў, каб і Паліна ведала, аб чым змаўляюцца.
Так яны апынуліся ў лясным лагеры. Што за лагер, дзе гэта,
не ведалі, дрэнна арыентаваліся, але часта чулася, гучала слова:
Азарычы.
Ішлі доўга, амаль цэлы дзень. Зноў і зноў ззаду рэзка стукалі
стрэлы — гэта прыстрэльвалі тых, хто ўпаў, не можа ісці. Колькі
разоў у Франца вось-вось маглі вырвацца нямецкія словы, звернутыя да тых, каго ён павінен лічыць сваімі землякамі. Але ён
маўчаў, хаваючыся за ўжо саромную, ужо ганебную сваю немату.
Забраў у аслабелай жанчыны дзяўчынку, нёс яе на плячах, Паліна
вяла дваіх за рукі. дзяўчынка ўсё паўтарала, схіляючыся да вуха
Франца: «Я не баюся, я не баюся, немец нас не застрэліць, ты,
дзядзя, не бойся».
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Лагер — гэта адгароджаны калючым дротам кавалак забалочанага лесу, аніводнага барака, нават зямлянкі, людзі, іх
тут незлічоныя тысячы, стаяць, вяла пераходзяць з месца на
месца, мёртва ляжаць у халоднай гразі. вельмі мала мужчын,
нават старых, найбольш жанчыны з дзецьмі. Здавалася, і тыдня
пражыць тут немагчыма.
Пражылі ледзь не паўгода. Маці Лізы — дзяўчынкі, якую
прынёс у лагер Франц, памерла ад тыфу. цяпер дзяўчынка жыла
пры Паліне і Францу. цэлымі днямі, сіняя, велікавокая, ляжала
яна на абжытай імі лапінцы гнілой куп’істай зямлі, грэючыся
ўсім, што жывыя забіраюць у памерлых, а яе прыёмныя бацькі
таўкліся ля варот у надзеі дачакацца прывозу якой-небудзь ежы.
Калі прыходзіла машына, паліцаі, немцы шпурлялі ў галодны
натоўп падмерзлыя баханкі хлеба, стараючыся абавязкова
патрапіць каму-небудзь у галаву бурачнымі «гранатамі» — проста ў твар, весяліліся, забаўляліся. Налятай, не зявай! І наляталі
з апошняе сілы, затоптваючы тых, хто слабейшы, выхопліваючы
хлеб, як уласнае жыццё, з чужых рук. Але затое якое шчасце ў
вачах дзіцяці (Лізы!), што бачыць хлеб у тваіх руках.
Франц, гледзячы на задаволеных сваёй сытасцю і ўладай
над тысячамі жыццяў ахоўнікаў, мог уявіць сябе на іх месцы.
ён таксама мог стаяць на вышцы з кулямётам, на машыне, цаляючы з кулямёта ў Паліну, Лізу, забаўляцца стралянінай па іх
усіх, шпурляць хлеб, як цагліны, ім у галаву. І быў бы ён таксама
Франц — дык хто ж, што ж такое людзі.
Лізачка пратрымалася ўсяго толькі да першага снегу.
выбраўшыся з-пад гары брудных целагрэек, кажухоў, глянула
на белы саван, што пакрыў жывых і мёртвых у гэтым страшным
лесе, сказала яшчэ: «Мама (Паліне), папрасі ў таты (у Франца)
хлебца…» І памерла — з румянкам на змарнелым тварыку.
Тыф, насцігаючы чалавека нават на апошняй стадыі знясілення,
успыхваў вось такім непраўдападобным румянкам, падманным,
развітальным. чалавек паміраў, і тады ўсе вошы выпаўзалі наверх, бегучы ад халоднай смерці на мароз. На памерлых жанчынах, што ляжаць па ўсім лесе, калі хустка ці кажух — дык
шэрыя ад гэтай пошасці.
Спачатку памерлых збіралі на павозкі, вывозілі да ям — ірвоў
ля драцяной агароджы, а калі выпаў снег, ударылі маразы, і трупны смурод, што тхнуў у лесе на дзясятках гектараў, адступіў,
гэтым перасталі займацца. І хлеб, нават гнілую бульбу амаль
перасталі прывозіць. Ахова засела на сваіх вышках і ў бараках
за дротам, а зачыненыя ў лагеры паўтрупы — у земляных но-
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рах, амаль не выпаўзалі, толькі з некаторых ледзь прыкметна
выходзіла на паверхню пара іх нямоглага дыхання.
цяпер толькі Паліна дзяжурыла ля варот з некалькімі, такімі
ж, як яна, чалавечымі істотамі, што змяніліся непазнавальна.
Франц амаль не пакідаў бруднай земляной нары пад адзіным
у гэтым кволым сасновым лесе дубам. Паліна, вяртаючыся з
хлебам (а гэта было ўсё радзей і радзей), часам знаходзіла яго
ўжо наверсе: цярпліва чакаў, а раптам не з пустымі рукамі. Як
у свой час — Ліза. вошы паверсе ўжо ішлі, самае жахлівае,
яны нават на бровах у яго. А ён не заўважае, не разумее, што
гэта перашкаджае яго вейкам, жаласна міргае — о, Божа, і гэта
яе Франц! Глядзіць на яе рукі, на хлеб, як бы баючыся, што не
дадуць, што яму не дастанецца. Як быццам Паліна калі-небудзь
не дзялілася з ім. Яна б і сваё аддала, але не ёй жа адной трэба,
а яшчэ і дзіцяці, іх дзіцяці. часам здавалася, што ён ужо і нежывы там, нічым аб сабе не нагадвае. Бывае, аддаўшы ўвесь
хлеб Францу (ён хапаў і тут жа поўз у нару), яна падала на снег
і плакала — ад крыўды на Франца. Як, як ён можа такім быць,
так выглядаць перад ёю? Значыць, яму цяпер яе каханне не
патрэбна, яе павага. Анічога, акрамя кавалка хлеба.
13
Мой сябар-філосаф злавіў удалую думку: а што, калі палічыць,
колькі разоў слова «раптам» і яго сінонімы сустракаюцца на
адной старонцы ў розных аўтараў. Г. зн. як часта час-жыццё
спатыкаецца на бягу. У прозе Пушкіна падкрэсленыя чырвоным
фламастарам словы мільгаюць толькі зрэдку, як верставыя слупы. У Талстога часцей, але ў той жа рытмічнай паслядоўнасці.
І раптам запалалі старонкі! Гэта раман дастаеўскага.
Ну а калі само жыццё можна было б вось так размеціць,
уласнае ці нейчае? Колькі разоў «раптам» на працягу дня?
Павароты, рыўкі, нечаканыя падзеі. Ну а калі існаванне, як у
Франца з Палінай, калі нечаканасцю не з’яўляецца ўжо і смерць?
Яна — штодзённасць, знікла мяжа, граніца паміж жыццём,
быццём і нябытам.
У Азарыцкім лесе сам час спыніўся: здавалася, нічога ўжо
не можа здарыцца. Памрэш — дык хіба гэта падзея?
Раз у некалькі сутак з ямы пад каранямі дуба, па краях якое
брудная наледзь (быццам і дыханне ўжо нячыстае), выпаўзала
непраўдападобная істота, мяркуючы па апратцы і шматах
валасоў, што тырчалі з-пад хусткі, жанчына, не адразу выпро-
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ствалася, нейкі час яна абапіралася дзвюма рукамі аб дрэва.
Затым, перабіраючы імі па ствале, выпроствалася і, нарэшце,
адштурхнуўшыся, пачынала рухацца… бягом. Але толькі пяцьдзесяць крокаў, і тут жа падала: ногі не паспявалі за целам. І ўсё
пачыналася спачатку. Твар… У твар, у вочы лепш не зазіраць.
Пашкадуем Паліну.
І не станем зазіраць у нару, дзе бязвылазна ўжо ляжыць той,
хто быў Францам.
Але ўжо свеціць па-вясноваму сонца. І нейкія гукі даносяцца
ўранку ў гэты мёртвы лес з таго боку, адкуль яно ўздымаецца.
Людзі, якія рухаліся і жылі па-за лагерам, маячылі на вышках,
рабіліся ўсё больш неспакойнымі і задуменнымі. Але не будзем
і ў гэтыя твары зазіраць — што нам да іх? Мала яны нянавісці
атрымалі і мелі, ці што? Хаця нікому ад гэтага не лягчэй.
І раптам нешта адбылося ў свеце, з якога, здавалася,
назаўсёды пайшло яно, вялікае РАПТАМ. Паліна сяк-так
дапаўзла да бруднай пляцоўкі блізка ля варотаў, убачыла звыклы
натоўп з адных жанчын, нарыхтавалася чакаць, спадзявацца на
цуд з’яўлення хлеба, як дарэмна чакала некалькі апошніх дзён.
Але што гэта, куды ўсе так напружана і ашалела глядзяць?
Глянула і яна, нічога не зразумела: вароты расчыненыя насцеж
і аніводнага ахоўніка навокал! цішыня невераемная.
Людзі як быццам пабачылі некага там, за варотамі, на гразкай
дарозе, што ішла ў лясную далеч, — закрычалі і пабеглі. Блытаючыся ва ўласных нагах, хістаючыся, некаторыя бабы падалі
і ўзняцца не мелі сілы. Гэта быў дзіўны бег, як у сне, калі сэрца
выскоквае ад шпаркіх удараў, а ногі ледзь-ледзь варушацца. Калі
б Паліна азірнулася, яна пабачыла б, што іншыя бягуць назад,
у свой лес, да пакінутых там дзяцей і блізкіх. Але такіх было
няшмат. Астатнія не помнілі ў той міг нічога і адно бачылі расчыненыя вароты. І нават калі пачуліся першыя выбухі на дарозе,
на паляне (беглі, рассыпаўшыся шырока), не спыніліся. Нічога
не разумелі, а потым пачуліся крыкі: «Мі-іны! Людзі, мі-іны!»
І тут ірванула каля Паліны, не пад ёй, а пад старым, што бег
наперадзе, смуродам і агнём паласнула яе па вачах, па твары.
Заціснуўшы твар далонямі, рукамі, упала ў гразь. І паклікала:
— Мама!
Успомніла і нячутна сказала:
— даруй, Франц.
Хто яе падняў, хто вёў назад, яна не бачыла: вочы заляпіла,
ёй здавалася, гэта кроў перашкаджае глядзець, зліпліся пальцы,
якімі закрывала твар. Галасы навокал, крыкі былі спалоханыя,
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рах, амаль не выпаўзалі, толькі з некаторых ледзь прыкметна
выходзіла на паверхню пара іх нямоглага дыхання.
цяпер толькі Паліна дзяжурыла ля варот з некалькімі, такімі
ж, як яна, чалавечымі істотамі, што змяніліся непазнавальна.
Франц амаль не пакідаў бруднай земляной нары пад адзіным
у гэтым кволым сасновым лесе дубам. Паліна, вяртаючыся з
хлебам (а гэта было ўсё радзей і радзей), часам знаходзіла яго
ўжо наверсе: цярпліва чакаў, а раптам не з пустымі рукамі. Як
у свой час — Ліза. вошы паверсе ўжо ішлі, самае жахлівае,
яны нават на бровах у яго. А ён не заўважае, не разумее, што
гэта перашкаджае яго вейкам, жаласна міргае — о, Божа, і гэта
яе Франц! Глядзіць на яе рукі, на хлеб, як бы баючыся, што не
дадуць, што яму не дастанецца. Як быццам Паліна калі-небудзь
не дзялілася з ім. Яна б і сваё аддала, але не ёй жа адной трэба,
а яшчэ і дзіцяці, іх дзіцяці. часам здавалася, што ён ужо і нежывы там, нічым аб сабе не нагадвае. Бывае, аддаўшы ўвесь
хлеб Францу (ён хапаў і тут жа поўз у нару), яна падала на снег
і плакала — ад крыўды на Франца. Як, як ён можа такім быць,
так выглядаць перад ёю? Значыць, яму цяпер яе каханне не
патрэбна, яе павага. Анічога, акрамя кавалка хлеба.
13
Мой сябар-філосаф злавіў удалую думку: а што, калі палічыць,
колькі разоў слова «раптам» і яго сінонімы сустракаюцца на
адной старонцы ў розных аўтараў. Г. зн. як часта час-жыццё
спатыкаецца на бягу. У прозе Пушкіна падкрэсленыя чырвоным
фламастарам словы мільгаюць толькі зрэдку, як верставыя слупы. У Талстога часцей, але ў той жа рытмічнай паслядоўнасці.
І раптам запалалі старонкі! Гэта раман дастаеўскага.
Ну а калі само жыццё можна было б вось так размеціць,
уласнае ці нейчае? Колькі разоў «раптам» на працягу дня?
Павароты, рыўкі, нечаканыя падзеі. Ну а калі існаванне, як у
Франца з Палінай, калі нечаканасцю не з’яўляецца ўжо і смерць?
Яна — штодзённасць, знікла мяжа, граніца паміж жыццём,
быццём і нябытам.
У Азарыцкім лесе сам час спыніўся: здавалася, нічога ўжо
не можа здарыцца. Памрэш — дык хіба гэта падзея?
Раз у некалькі сутак з ямы пад каранямі дуба, па краях якое
брудная наледзь (быццам і дыханне ўжо нячыстае), выпаўзала
непраўдападобная істота, мяркуючы па апратцы і шматах
валасоў, што тырчалі з-пад хусткі, жанчына, не адразу выпро-
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ствалася, нейкі час яна абапіралася дзвюма рукамі аб дрэва.
Затым, перабіраючы імі па ствале, выпроствалася і, нарэшце,
адштурхнуўшыся, пачынала рухацца… бягом. Але толькі пяцьдзесяць крокаў, і тут жа падала: ногі не паспявалі за целам. І ўсё
пачыналася спачатку. Твар… У твар, у вочы лепш не зазіраць.
Пашкадуем Паліну.
І не станем зазіраць у нару, дзе бязвылазна ўжо ляжыць той,
хто быў Францам.
Але ўжо свеціць па-вясноваму сонца. І нейкія гукі даносяцца
ўранку ў гэты мёртвы лес з таго боку, адкуль яно ўздымаецца.
Людзі, якія рухаліся і жылі па-за лагерам, маячылі на вышках,
рабіліся ўсё больш неспакойнымі і задуменнымі. Але не будзем
і ў гэтыя твары зазіраць — што нам да іх? Мала яны нянавісці
атрымалі і мелі, ці што? Хаця нікому ад гэтага не лягчэй.
І раптам нешта адбылося ў свеце, з якога, здавалася,
назаўсёды пайшло яно, вялікае РАПТАМ. Паліна сяк-так
дапаўзла да бруднай пляцоўкі блізка ля варотаў, убачыла звыклы
натоўп з адных жанчын, нарыхтавалася чакаць, спадзявацца на
цуд з’яўлення хлеба, як дарэмна чакала некалькі апошніх дзён.
Але што гэта, куды ўсе так напружана і ашалела глядзяць?
Глянула і яна, нічога не зразумела: вароты расчыненыя насцеж
і аніводнага ахоўніка навокал! цішыня невераемная.
Людзі як быццам пабачылі некага там, за варотамі, на гразкай
дарозе, што ішла ў лясную далеч, — закрычалі і пабеглі. Блытаючыся ва ўласных нагах, хістаючыся, некаторыя бабы падалі
і ўзняцца не мелі сілы. Гэта быў дзіўны бег, як у сне, калі сэрца
выскоквае ад шпаркіх удараў, а ногі ледзь-ледзь варушацца. Калі
б Паліна азірнулася, яна пабачыла б, што іншыя бягуць назад,
у свой лес, да пакінутых там дзяцей і блізкіх. Але такіх было
няшмат. Астатнія не помнілі ў той міг нічога і адно бачылі расчыненыя вароты. І нават калі пачуліся першыя выбухі на дарозе,
на паляне (беглі, рассыпаўшыся шырока), не спыніліся. Нічога
не разумелі, а потым пачуліся крыкі: «Мі-іны! Людзі, мі-іны!»
І тут ірванула каля Паліны, не пад ёй, а пад старым, што бег
наперадзе, смуродам і агнём паласнула яе па вачах, па твары.
Заціснуўшы твар далонямі, рукамі, упала ў гразь. І паклікала:
— Мама!
Успомніла і нячутна сказала:
— даруй, Франц.
Хто яе падняў, хто вёў назад, яна не бачыла: вочы заляпіла,
ёй здавалася, гэта кроў перашкаджае глядзець, зліпліся пальцы,
якімі закрывала твар. Галасы навокал, крыкі былі спалоханыя,
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але ўсё роўна радасныя. ёй трэба было пачуць Франца, яго голас.
Нехта стагнаў побач, а жанчына пранізліва крычала, падумалася:
як парадзіха! І пра свайго: спужаўся, маленькі? Гэта мама твая
вінаватая, усё мама!..
Франца яна выглядзела з машыны. Перад гэтым загуло, і
зноў закрычалі, усё так жа незразумела радасна. Паліна ў жаху,
у адчаі церла вочы, сцірала кроў, ліпкую цёплую заслону, каб
убачыць, каб глядзець — шчымеў твар, скура на левай шчацэ,
на шыі і лбе, правым вокам чула святло, ды і толькі.
Потым каля яе пачуліся забыта спакойныя чалавечыя галасы,
нехта кранаў яе твар мужчынскімі, з пахам тытуню, пальцамі,
прасілі яе прыбраць свае рукі.
— Правае цэлае, здаецца… — пачула яна. Моцна запахла
аптэкай, нечым халодным-халодным змачылі твар. Яна моцна
прымружыла павекі, усё спадзеючыся: вось зробяць так і так —
расплюшчыць вочы і будзе бачыць. І праўда — правым разгледзела высокага ваеннага ў шэрым шынялі, непраўдападобна
тоўстую кабету ў белым халаце ўзверх целагрэйкі.
— Перавяжыце — і на машыну. Астатняе потым, — загадаў
ваенны і адышоў да іншых.
З машыны і выгледзела Франца. Твар яе, пачварна і цёпла
загорнуты ў вату, бінты, але адно вока расплюшчана. Пабачыла:
стаіць адзаду за ўсімі, позірк тупа-разгублены, не, як у забытага, згубленага дзіцяці. выгляд жудасны. Як бы цяпер толькі
пабачыла напраўду ўсё. Тоўстая кабета ў халаце нецярпліва
азірнулася на яе вокрык.
— Ну што там? вы каго клічаце? Муж? Гэта які, хто? Нямы?
дзе тут нямы? Хто муж гэтай жанчыны? давайце яго на гэтую
машыну.
14
Калі вучыўся ў Мінскім універсітэце, у нашым пакоі на
вуліцы Няміга былі адны толькі франтавікі і нядаўнія партызаны. Як і ў многіх іншых пакоях. Наш асабліва знакаміты быў
баяністам — Іван Іванавіч з фізмата. Усе танцы на калідоры
мяцелілі пад яго музыку. На вяселлях рэпертуар Іван Іванавіч
вытрымліваў строга класічны. Па адным зводзілі нявесты-жонкі
нашых франтавікоў-партызан, і праводзіў іх у мірнае жыццё Іван
Іванавіч маршамі: з «Аіды», з «Фаўста». Толькі потым, пазней,
мы гэта пачулі ў выкананні сімфанічных аркестраў.
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А вось на яго вяселлі нашых было мала. Па-мойму, не захацеў
нас бачыць у сябе. А дакладней, каб мы бачылі.
Толькі ў дзень яго пахавання, Івана Іванавіча — праз доўгія
гады, — я пабачыў яго жонку, пабываў у кватэры. Ляжаў ён у
труне ў такім нязвыклым на ім касцюме (заўсёды ж у чорнай,
усё адной і той жа, гімнасцёрцы), а на крэсле каля яго сядзела
жанчына, увесь час адвярнуўшыся. Я ведаў, мы ведалі, а тут я
ўпершыню разгледзеў: шчака чорная, як застаецца ад блізкага
выбуху, вока адно жудасна нерухомае, устаўное. ёй самой,
магчыма, было ўсё роўна, як яна выглядае, адварочвалася ж
(раптам падумалася) дзеля нябожчыка. Раз ён не клікаў нас да
сябе, значыць, не хацеў, каб бачылі.
А ведалі ж яго гісторыю, на рэдкасць рамантычную ў наш не
дужа рамантычны час. Помню, я перажываў яе амаль са слязой,
калі неяк пачуў. Сам ён і расказаў. У групе яго падрыўнікоў, якую
ваня вадзіў на «жалезку», той раз апынулася ў ёй, магчыма,
сама напрасілася, гэта здаралася, маладзенькая дзяўчына. Калі
адыходзілі пасля ўзрыву эшалона, уцякалі, яна напаролася на
міну. Некалькі вёрст ён нёс яе на руках. Успамінаючы, сказаў:
«Прыціснулася, худзенькая, дрыжыць, як дзіця…». вось гэтая
памяць іх і пажаніла. Мабыць, ён ганарыўся сваім учынкам: не
тым, ля чыгункі, а пасляваенным. А былі ці не шчаслівымі — хто
ведае? Было гора на твары ўдавы, але дабраты, здаецца, няшмат.
А ваня і запіваў моцна і ўвесь час на сухоты хварэў. Сын іх
трапіў у турму, на пахаванні бацькі яго не было.
Каб за ўсё добрае ўздавалася поўнаю меркаю — было б проста жыць. А жыццё не простае.
15
На сконе лета 1944 года над размытымі і зарослымі лебядой
папялішчамі Петухоў чуўся адзінокі гук. Нямоцны, вялы, як
бывае, калі счэсваюць кару, звонкі, сухі, калі проста на зрубе
высякаюць канаўку, каб пакласці мох, — дзеля злучэння з наступным вянцом бярвёнаў.
На ўзлеску стаяць двое і ўслухоўваюцца. Зрэшты, іх трое —
на руках у жанчыны, загорнутае ў марлевы шматок, прыкметна
забруджаны, спіць малое. І хусцінка на галаве ў жанчыны з марлі,
ад гэтага асабліва прыкметныя чорныя крапінкі на знявечанай
левай шчацэ, на лбе. Ля ног мужчыны армейскі рэчмяшок, сам
ён у рускім шынялі, як на яго кароткім, увесь у бурых плямах,
заношаным.
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але ўсё роўна радасныя. ёй трэба было пачуць Франца, яго голас.
Нехта стагнаў побач, а жанчына пранізліва крычала, падумалася:
як парадзіха! І пра свайго: спужаўся, маленькі? Гэта мама твая
вінаватая, усё мама!..
Франца яна выглядзела з машыны. Перад гэтым загуло, і
зноў закрычалі, усё так жа незразумела радасна. Паліна ў жаху,
у адчаі церла вочы, сцірала кроў, ліпкую цёплую заслону, каб
убачыць, каб глядзець — шчымеў твар, скура на левай шчацэ,
на шыі і лбе, правым вокам чула святло, ды і толькі.
Потым каля яе пачуліся забыта спакойныя чалавечыя галасы,
нехта кранаў яе твар мужчынскімі, з пахам тытуню, пальцамі,
прасілі яе прыбраць свае рукі.
— Правае цэлае, здаецца… — пачула яна. Моцна запахла
аптэкай, нечым халодным-халодным змачылі твар. Яна моцна
прымружыла павекі, усё спадзеючыся: вось зробяць так і так —
расплюшчыць вочы і будзе бачыць. І праўда — правым разгледзела высокага ваеннага ў шэрым шынялі, непраўдападобна
тоўстую кабету ў белым халаце ўзверх целагрэйкі.
— Перавяжыце — і на машыну. Астатняе потым, — загадаў
ваенны і адышоў да іншых.
З машыны і выгледзела Франца. Твар яе, пачварна і цёпла
загорнуты ў вату, бінты, але адно вока расплюшчана. Пабачыла:
стаіць адзаду за ўсімі, позірк тупа-разгублены, не, як у забытага, згубленага дзіцяці. выгляд жудасны. Як бы цяпер толькі
пабачыла напраўду ўсё. Тоўстая кабета ў халаце нецярпліва
азірнулася на яе вокрык.
— Ну што там? вы каго клічаце? Муж? Гэта які, хто? Нямы?
дзе тут нямы? Хто муж гэтай жанчыны? давайце яго на гэтую
машыну.
14
Калі вучыўся ў Мінскім універсітэце, у нашым пакоі на
вуліцы Няміга былі адны толькі франтавікі і нядаўнія партызаны. Як і ў многіх іншых пакоях. Наш асабліва знакаміты быў
баяністам — Іван Іванавіч з фізмата. Усе танцы на калідоры
мяцелілі пад яго музыку. На вяселлях рэпертуар Іван Іванавіч
вытрымліваў строга класічны. Па адным зводзілі нявесты-жонкі
нашых франтавікоў-партызан, і праводзіў іх у мірнае жыццё Іван
Іванавіч маршамі: з «Аіды», з «Фаўста». Толькі потым, пазней,
мы гэта пачулі ў выкананні сімфанічных аркестраў.
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А вось на яго вяселлі нашых было мала. Па-мойму, не захацеў
нас бачыць у сябе. А дакладней, каб мы бачылі.
Толькі ў дзень яго пахавання, Івана Іванавіча — праз доўгія
гады, — я пабачыў яго жонку, пабываў у кватэры. Ляжаў ён у
труне ў такім нязвыклым на ім касцюме (заўсёды ж у чорнай,
усё адной і той жа, гімнасцёрцы), а на крэсле каля яго сядзела
жанчына, увесь час адвярнуўшыся. Я ведаў, мы ведалі, а тут я
ўпершыню разгледзеў: шчака чорная, як застаецца ад блізкага
выбуху, вока адно жудасна нерухомае, устаўное. ёй самой,
магчыма, было ўсё роўна, як яна выглядае, адварочвалася ж
(раптам падумалася) дзеля нябожчыка. Раз ён не клікаў нас да
сябе, значыць, не хацеў, каб бачылі.
А ведалі ж яго гісторыю, на рэдкасць рамантычную ў наш не
дужа рамантычны час. Помню, я перажываў яе амаль са слязой,
калі неяк пачуў. Сам ён і расказаў. У групе яго падрыўнікоў, якую
ваня вадзіў на «жалезку», той раз апынулася ў ёй, магчыма,
сама напрасілася, гэта здаралася, маладзенькая дзяўчына. Калі
адыходзілі пасля ўзрыву эшалона, уцякалі, яна напаролася на
міну. Некалькі вёрст ён нёс яе на руках. Успамінаючы, сказаў:
«Прыціснулася, худзенькая, дрыжыць, як дзіця…». вось гэтая
памяць іх і пажаніла. Мабыць, ён ганарыўся сваім учынкам: не
тым, ля чыгункі, а пасляваенным. А былі ці не шчаслівымі — хто
ведае? Было гора на твары ўдавы, але дабраты, здаецца, няшмат.
А ваня і запіваў моцна і ўвесь час на сухоты хварэў. Сын іх
трапіў у турму, на пахаванні бацькі яго не было.
Каб за ўсё добрае ўздавалася поўнаю меркаю — было б проста жыць. А жыццё не простае.
15
На сконе лета 1944 года над размытымі і зарослымі лебядой
папялішчамі Петухоў чуўся адзінокі гук. Нямоцны, вялы, як
бывае, калі счэсваюць кару, звонкі, сухі, калі проста на зрубе
высякаюць канаўку, каб пакласці мох, — дзеля злучэння з наступным вянцом бярвёнаў.
На ўзлеску стаяць двое і ўслухоўваюцца. Зрэшты, іх трое —
на руках у жанчыны, загорнутае ў марлевы шматок, прыкметна
забруджаны, спіць малое. І хусцінка на галаве ў жанчыны з марлі,
ад гэтага асабліва прыкметныя чорныя крапінкі на знявечанай
левай шчацэ, на лбе. Ля ног мужчыны армейскі рэчмяшок, сам
ён у рускім шынялі, як на яго кароткім, увесь у бурых плямах,
заношаным.
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— Гэта татка, мой татка! — шэптам ускрыквае жанчына. —
Я як голас яго чую.
— І прыйшлі яны ў віфлеем…
— Мне не верыцца, што мы зноў тут!
— І прыйшлі ў віфлеем, бо казаў Аўгуст адправіцца кожнаму туды, дзе нарадзіўся. Язэп пайшоў запісацца з Марыяй,
абручонаю яму…
Па дарозе Франц ужо некалькі разоў узгадваў пра біблейскі
перапіс, а наогул жа яны з Палінай вельмі ўзрадаваліся, калі ў
ваенным шпіталі ім выдалі паперку, адну на дваіх (са згадкай пра
дзіця): «Пераправаджаюцца па месцы даваеннага пражывання».
У тым шпіталі яны прыжыліся надоўга. Франц працаваў
на нарыхтоўцы дроваў, Паліна, крыху акрыяўшы, пры кухні і
санітаркай, а затым надышоў час раджаць. выявіла, што за час,
пакуль хварэла, яе «нямко» стаў агульным любімцам у шпіталі,
медсёстры яго шкадавалі, падкормлівалі. Нават прыраўнавала:
— Ты цяпер мяне такую памяняеш. Я ведаю.
А Франц усміхаўся так, што хацелася верыць: пачварна склеенае яе вока і гэтая жахлівая чарната, якую не змыць з шчакі,
для Франца як бы нябачныя.
Стары Кучэра здалёк убачыў і стаў углядацца: што гэта за
жанчына так спяшае, кіруючы да яго селішча, сядзібы. Белая
хусцінка то ўзнікае, то хаваецца ў бярозавай зеляніне. Апошні раз
цюкнуў сякерай і, не злазячы з высокага зруба, сачыў за жывой
плямай вачыма, стомленымі ад шматдзённага бязлюддзя. Калі
ўбачыў на руках у жанчыны дзіця, нясмелая думка — а раптам
Паліна? — стала чэзнуць. Але ўсё адно цікава, хто гэта — а
раптам знайшоўся яшчэ адзін петухоўскі жыхар?
Паліна ўжо бачыла, пазнала бацьку: галава зусім-зусім белая,
а твар прыгожа-загарэлы і вусы, барада ўсё яшчэ цёмныя. Татка,
татка! Камяк слёз не выпускаў голасу, крыку.
І калі яна выбегла з кустоў з заплаканым дзіцём, якому перадалося хваляванне, і выкрыкнула-ткі: «Тата!», — стары невядома як апынуўся на доле. Кульгаючы (Паліна спужалася, што
стукнуўся, злятаючы са зруба), рушыў ёй насустрач. Паліна, дачка! Але што гэта ў яе з тварам, з шчакой? І чыё малое на руках?
Як жа яна нагадвае сваю маму! Маладую, беламорканальскую.
— А донька мая, а што з табою зрабілася! — падобна па сабе
загаласіў бацька. Абняў яе разам з дзіцём. — Ну нічога, нічога,
галоўнае, жывыя, сустрэліся. А дзе ж мамка, жывая?
Паліна, павярнуўшыся, паглядзела на тое месца, дзе яны з
Францам пакінулі ўзгорачак-магілу, там усё парасло бур’янам,
травой.
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— дык гэта яна? Я чамусьці так і падумаў. Так і падумаў.
— Мы тут вырашылі пахаваць, — Паліна сказала «мы» і
азірнулася ў бок узлеску. Франц там, чакае, калі паклічуць.
— А Паўлік? ён што, у арміі? — у сваю чаргу спытала ў
бацькі.
— Пайшоў наш Павал, сказаў, пайду дабіваць звера ў логаве.
Некаторых пакідалі працаваць у раёне, а ён: пайду дабіваць.
І вось…
Стаў шнарыць у кішэнях, затым махнуў рукой у бок буданчыка, каля якога валяюцца апраткі, кацялок стаіць з лыжкай, вядро.
— Там пахаронка. На вісле склаў галаву наш Паўлік.
відаць, каб не даць ёй заплакаць, тут жа спытаў у Паліны
пра дзіця, якое моўчкі, ацэньваючы, вывучала дзеда.
— Тваё?
— Наш Паўлік, — знарок націск зрабіла: наш! — Мы яго так
назвалі. О, Божа, як быццам адчувала!
— А бацька хто?
— Тут, тут, таксама прыйшоў, — Паліна паказала на лес. —
А што ў вас з нагой?
— ды крыху мінай зачапіла.
— І мяне, татка, во, бачыш! Але Франц кажа, што затое не
згублюся, прыкметная.
І заплакала.
— Ну нічога, нічога. Затое во які ў вас харашун! Франц,
кажаш? Што ж ён у лесе хаваецца, як салавей-разбойнік?
— Ой, я вам усё, усё растлумачу. Мама вам тое ж самае сказала б. Яны так пасябравалі.
— чакай, чакай! Мне Павал расказваў… дык гэта ён?!
— Так, ён, татка.
— Не-мец? вось не чакаў, не гадаў! ведаў, што адчайная ты
ў нас галава, але каб на такое адважыцца! Ты кеміш, што пра
цябе людзі казаць будуць? Як жыць нам цяпер? Тое і яно, што
хаваецца ў лесе. Так і будзем жыць, дачка?
— Пабачыш, татка, пабачыш, які ён! вы што, вось так адзін
гэты зруб і складваеце?
— дзякуй, хоць лес памаглі вывезці ваякі… Ага, дык гэта
ты мне памочніка прывяла?
— Накіравалі нас — «па месцы жыхарства». І дакумент
ёсць. ён такі старанны, Франц, такі рукасты, лекары проста
ўлюбіліся ў яго.
— Ну а ты, ясная справа, тым больш. Значыць, гэта ён вас
выратаваў тады? Ну што ж цяпер рабіць будзеш? Кліч свайго
салаўя-разбойніка. Будзем разбірацца.
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— Гэта татка, мой татка! — шэптам ускрыквае жанчына. —
Я як голас яго чую.
— І прыйшлі яны ў віфлеем…
— Мне не верыцца, што мы зноў тут!
— І прыйшлі ў віфлеем, бо казаў Аўгуст адправіцца кожнаму туды, дзе нарадзіўся. Язэп пайшоў запісацца з Марыяй,
абручонаю яму…
Па дарозе Франц ужо некалькі разоў узгадваў пра біблейскі
перапіс, а наогул жа яны з Палінай вельмі ўзрадаваліся, калі ў
ваенным шпіталі ім выдалі паперку, адну на дваіх (са згадкай пра
дзіця): «Пераправаджаюцца па месцы даваеннага пражывання».
У тым шпіталі яны прыжыліся надоўга. Франц працаваў
на нарыхтоўцы дроваў, Паліна, крыху акрыяўшы, пры кухні і
санітаркай, а затым надышоў час раджаць. выявіла, што за час,
пакуль хварэла, яе «нямко» стаў агульным любімцам у шпіталі,
медсёстры яго шкадавалі, падкормлівалі. Нават прыраўнавала:
— Ты цяпер мяне такую памяняеш. Я ведаю.
А Франц усміхаўся так, што хацелася верыць: пачварна склеенае яе вока і гэтая жахлівая чарната, якую не змыць з шчакі,
для Франца як бы нябачныя.
Стары Кучэра здалёк убачыў і стаў углядацца: што гэта за
жанчына так спяшае, кіруючы да яго селішча, сядзібы. Белая
хусцінка то ўзнікае, то хаваецца ў бярозавай зеляніне. Апошні раз
цюкнуў сякерай і, не злазячы з высокага зруба, сачыў за жывой
плямай вачыма, стомленымі ад шматдзённага бязлюддзя. Калі
ўбачыў на руках у жанчыны дзіця, нясмелая думка — а раптам
Паліна? — стала чэзнуць. Але ўсё адно цікава, хто гэта — а
раптам знайшоўся яшчэ адзін петухоўскі жыхар?
Паліна ўжо бачыла, пазнала бацьку: галава зусім-зусім белая,
а твар прыгожа-загарэлы і вусы, барада ўсё яшчэ цёмныя. Татка,
татка! Камяк слёз не выпускаў голасу, крыку.
І калі яна выбегла з кустоў з заплаканым дзіцём, якому перадалося хваляванне, і выкрыкнула-ткі: «Тата!», — стары невядома як апынуўся на доле. Кульгаючы (Паліна спужалася, што
стукнуўся, злятаючы са зруба), рушыў ёй насустрач. Паліна, дачка! Але што гэта ў яе з тварам, з шчакой? І чыё малое на руках?
Як жа яна нагадвае сваю маму! Маладую, беламорканальскую.
— А донька мая, а што з табою зрабілася! — падобна па сабе
загаласіў бацька. Абняў яе разам з дзіцём. — Ну нічога, нічога,
галоўнае, жывыя, сустрэліся. А дзе ж мамка, жывая?
Паліна, павярнуўшыся, паглядзела на тое месца, дзе яны з
Францам пакінулі ўзгорачак-магілу, там усё парасло бур’янам,
травой.
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— дык гэта яна? Я чамусьці так і падумаў. Так і падумаў.
— Мы тут вырашылі пахаваць, — Паліна сказала «мы» і
азірнулася ў бок узлеску. Франц там, чакае, калі паклічуць.
— А Паўлік? ён што, у арміі? — у сваю чаргу спытала ў
бацькі.
— Пайшоў наш Павал, сказаў, пайду дабіваць звера ў логаве.
Некаторых пакідалі працаваць у раёне, а ён: пайду дабіваць.
І вось…
Стаў шнарыць у кішэнях, затым махнуў рукой у бок буданчыка, каля якога валяюцца апраткі, кацялок стаіць з лыжкай, вядро.
— Там пахаронка. На вісле склаў галаву наш Паўлік.
відаць, каб не даць ёй заплакаць, тут жа спытаў у Паліны
пра дзіця, якое моўчкі, ацэньваючы, вывучала дзеда.
— Тваё?
— Наш Паўлік, — знарок націск зрабіла: наш! — Мы яго так
назвалі. О, Божа, як быццам адчувала!
— А бацька хто?
— Тут, тут, таксама прыйшоў, — Паліна паказала на лес. —
А што ў вас з нагой?
— ды крыху мінай зачапіла.
— І мяне, татка, во, бачыш! Але Франц кажа, што затое не
згублюся, прыкметная.
І заплакала.
— Ну нічога, нічога. Затое во які ў вас харашун! Франц,
кажаш? Што ж ён у лесе хаваецца, як салавей-разбойнік?
— Ой, я вам усё, усё растлумачу. Мама вам тое ж самае сказала б. Яны так пасябравалі.
— чакай, чакай! Мне Павал расказваў… дык гэта ён?!
— Так, ён, татка.
— Не-мец? вось не чакаў, не гадаў! ведаў, што адчайная ты
ў нас галава, але каб на такое адважыцца! Ты кеміш, што пра
цябе людзі казаць будуць? Як жыць нам цяпер? Тое і яно, што
хаваецца ў лесе. Так і будзем жыць, дачка?
— Пабачыш, татка, пабачыш, які ён! вы што, вось так адзін
гэты зруб і складваеце?
— дзякуй, хоць лес памаглі вывезці ваякі… Ага, дык гэта
ты мне памочніка прывяла?
— Накіравалі нас — «па месцы жыхарства». І дакумент
ёсць. ён такі старанны, Франц, такі рукасты, лекары проста
ўлюбіліся ў яго.
— Ну а ты, ясная справа, тым больш. Значыць, гэта ён вас
выратаваў тады? Ну што ж цяпер рабіць будзеш? Кліч свайго
салаўя-разбойніка. Будзем разбірацца.
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Пакуль да іх набліжаўся немец-зяць, пакліканы радасным
голасам любімай дачкі, партызан Кучэра з нейкім нутраным нервовым смяшком зноў прабягаў сваё жыццё: нічога не скажаш,
толькі гэтага яму яшчэ не хапала!
— дзень добры, Іосіф Герасімавіч! — сціпла і зусім патутэйшаму павітаўся цыбаты дзяцюк у заношаным рускім
шынялі, галава караткаголеная — так выглядалі савецкія ваеннапалонныя ў 41-м. Што ж у ім ад немца засталося?
— добры, кажаш, дзень? Што ж, будзем спадзявацца. А за
іх — дзякуй! — паказаў на Паліну, глянуў на магілу жонкі. —
Лёс, значыць, такі. добры ў вас хлапчына, унё, чмыхае, як
сярдзіты вожык.
— Ой, праўда, татка! — узрадавалася Паліна, што так усё
добра складваецца. — Ніколі не плача, адно сярдуе, калі галодны.
— Ты што, — спытаў Кучэра ў Франца, — камуніст? Рот
фронт, як гаворыцца?
— Найн… Не. Хрысціянін. Бацька ў мяне пастар.
— Гэта тое ж, што святар, татка.
— ведаю, ксёндз. Я пра камуністаў сказаў, бо іх раней з
палону дамоў адпусцяць.
— Пры чым тут палон, татка? Франц не ў палоне. ён з намі.
— З намі-то з намі. Калі, вядома, атрымаецца. чалавек плануе, а ўлада руйнуе.
— Не за дрот жа яму ісці!
— ворагу не пажадаю, ты мяне, дачка, не хапай за вусы. вось
так, Франц, — усё-ткі не ўтрываў партызан Кучэра, — вашы
марылі савецкіх бачыць палоннымі, цяпер самім даводзіцца.
Ты курыш? Паліш? Як кажуць нашы і вашы суседзі на вісле?
выграб з кішэні зялёнага нямецкага фрэнча, што валяўся
ля буданчыка, нейкую залезку, крэмень, сушаную чагу-цэру,
металічную маслёнку, з якой на лапік газеціны сыпануў тытуню,
згарнуў цыгарку і ўзяўся здабываць агонь.
— Кацюша, — паведаміў Францу, — дзівосы тэхнікі!
Агулам здабылі, высеклі агонь. Немец старанна трымаў
сухі кнот, ловячы іскры. Затым сам выштукаваў сабе цыгарку і
прыкурыў у цесця.
— Трубка міру! — сказаў крыху збянтэжана.
— А ты нічога сабе хлапчына! — прыкінуў Кучэра. — Глядзі,
што і пражывем. Смеху дзеля.
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Так і зажылі ўчатырох на пажарышчы вёскі Петухі. Паліна,
трымаючы на вачах Паўліка, гаспадарыла «па дому», а гэта —
увесь сад, агарод, наспех складзеная печка, на месцы лазенкі,
адным словам, усё, акрамя хаты. А хату вось-вось падвядуць
пад страху яе мужыкі.
Прыбіўся да іх сабака, спачатку напужаў Паліну: воўк! вушы
тырчма, морда рыжая, амаль сівая— Паліна адразу прыгадала
таго, што з моста на яе глядзеў: ці не ён? Сабака-«воўк» круціўся
воддаль: ляжа пад кустом і глядзіць. А то раптам прабяжыць,
ну зусім поруч, зазіраючы людзям у вочы. Яшчэ ўкрадзе хлопчыка! — пужалася Паліна. Хаця б яго адагналі мужчыны! А аднойчы, калі абедалі, падышоў нерашуча на адлегласць рукі і,
скавычучы, лёг ля старога Кучэры.
— Ну і правільна, — спакойна сказаў стары, — куды табе
без людзей? Гэта ж ён просіцца назад да нас. Бачыш, і сабака
не хоча быць воўкам. Як цябе будзем клікаць? Усё-ткі: воўк.
добра? Ну мы гэта знарок. Мы ж ведаем, хто ты. А дрэнныя
людзі няхай думаюць.
Так і прыжыўся воўкападобны сабака. Але Паліна не
адразу паверыла ў яго сабачую пароду. Затое Паўлік з воўкам
пасябравалі імгненна. вялізарны сабака як бы з павагі да
пачуццяў маці стараніўся яго, але больш дзеля выгляду. Глядзіць
пры гэтым на жанчыну: «Бачыш, гэта ён сам, я тут ні пры чым!»
Стары Кучэра і Франц ужо канчалі ставіць дом.
— Не, вы, немцы, што ваяваць, што будаваць, — майстры! —
знізу казаў Кучэра падаючы кроквіну. — Як жа вы з гэтым
Гітлерам лажануліся? Хаця хіба вы адны?
Бацька часта ездзіў у раённы цэнтр — па цвікі, інвалідны паёк
забраць, прывозіў газеты. выходзіў на шлях, гэта вярсты са тры
ад Петухоў, там лавіў папутку. вяртаўся часам і вясёлы. У «раёне» ў яго сябры-партызаны, многія начальнікамі парабіліся.
А аднойчы вярнуўся такі падаўлены і ўстрывожаны, што
Паліна адразу заўважыла, спалохалася: што, што-небудзь з
Францам?..
— ды жыў будзе твой Франц. Проста стаміўся я.
Не схацеў расказаць дачцэ. Што з таго, калі і яна будзе нервавацца? А здарылася вось што. Ля гасмага сустрэў яго ваенкам,
аднарукі капітан: зайдзі, медаль табе ўручым! Партызанскі. Не
кожны дзень былому зэку медалі выдаюць — выкраіў час і забег у дом з цёмна-чырвонай цэглы. А капітан павёў сябе нейк
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Пакуль да іх набліжаўся немец-зяць, пакліканы радасным
голасам любімай дачкі, партызан Кучэра з нейкім нутраным нервовым смяшком зноў прабягаў сваё жыццё: нічога не скажаш,
толькі гэтага яму яшчэ не хапала!
— дзень добры, Іосіф Герасімавіч! — сціпла і зусім патутэйшаму павітаўся цыбаты дзяцюк у заношаным рускім
шынялі, галава караткаголеная — так выглядалі савецкія ваеннапалонныя ў 41-м. Што ж у ім ад немца засталося?
— добры, кажаш, дзень? Што ж, будзем спадзявацца. А за
іх — дзякуй! — паказаў на Паліну, глянуў на магілу жонкі. —
Лёс, значыць, такі. добры ў вас хлапчына, унё, чмыхае, як
сярдзіты вожык.
— Ой, праўда, татка! — узрадавалася Паліна, што так усё
добра складваецца. — Ніколі не плача, адно сярдуе, калі галодны.
— Ты што, — спытаў Кучэра ў Франца, — камуніст? Рот
фронт, як гаворыцца?
— Найн… Не. Хрысціянін. Бацька ў мяне пастар.
— Гэта тое ж, што святар, татка.
— ведаю, ксёндз. Я пра камуністаў сказаў, бо іх раней з
палону дамоў адпусцяць.
— Пры чым тут палон, татка? Франц не ў палоне. ён з намі.
— З намі-то з намі. Калі, вядома, атрымаецца. чалавек плануе, а ўлада руйнуе.
— Не за дрот жа яму ісці!
— ворагу не пажадаю, ты мяне, дачка, не хапай за вусы. вось
так, Франц, — усё-ткі не ўтрываў партызан Кучэра, — вашы
марылі савецкіх бачыць палоннымі, цяпер самім даводзіцца.
Ты курыш? Паліш? Як кажуць нашы і вашы суседзі на вісле?
выграб з кішэні зялёнага нямецкага фрэнча, што валяўся
ля буданчыка, нейкую залезку, крэмень, сушаную чагу-цэру,
металічную маслёнку, з якой на лапік газеціны сыпануў тытуню,
згарнуў цыгарку і ўзяўся здабываць агонь.
— Кацюша, — паведаміў Францу, — дзівосы тэхнікі!
Агулам здабылі, высеклі агонь. Немец старанна трымаў
сухі кнот, ловячы іскры. Затым сам выштукаваў сабе цыгарку і
прыкурыў у цесця.
— Трубка міру! — сказаў крыху збянтэжана.
— А ты нічога сабе хлапчына! — прыкінуў Кучэра. — Глядзі,
што і пражывем. Смеху дзеля.
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Так і зажылі ўчатырох на пажарышчы вёскі Петухі. Паліна,
трымаючы на вачах Паўліка, гаспадарыла «па дому», а гэта —
увесь сад, агарод, наспех складзеная печка, на месцы лазенкі,
адным словам, усё, акрамя хаты. А хату вось-вось падвядуць
пад страху яе мужыкі.
Прыбіўся да іх сабака, спачатку напужаў Паліну: воўк! вушы
тырчма, морда рыжая, амаль сівая— Паліна адразу прыгадала
таго, што з моста на яе глядзеў: ці не ён? Сабака-«воўк» круціўся
воддаль: ляжа пад кустом і глядзіць. А то раптам прабяжыць,
ну зусім поруч, зазіраючы людзям у вочы. Яшчэ ўкрадзе хлопчыка! — пужалася Паліна. Хаця б яго адагналі мужчыны! А аднойчы, калі абедалі, падышоў нерашуча на адлегласць рукі і,
скавычучы, лёг ля старога Кучэры.
— Ну і правільна, — спакойна сказаў стары, — куды табе
без людзей? Гэта ж ён просіцца назад да нас. Бачыш, і сабака
не хоча быць воўкам. Як цябе будзем клікаць? Усё-ткі: воўк.
добра? Ну мы гэта знарок. Мы ж ведаем, хто ты. А дрэнныя
людзі няхай думаюць.
Так і прыжыўся воўкападобны сабака. Але Паліна не
адразу паверыла ў яго сабачую пароду. Затое Паўлік з воўкам
пасябравалі імгненна. вялізарны сабака як бы з павагі да
пачуццяў маці стараніўся яго, але больш дзеля выгляду. Глядзіць
пры гэтым на жанчыну: «Бачыш, гэта ён сам, я тут ні пры чым!»
Стары Кучэра і Франц ужо канчалі ставіць дом.
— Не, вы, немцы, што ваяваць, што будаваць, — майстры! —
знізу казаў Кучэра падаючы кроквіну. — Як жа вы з гэтым
Гітлерам лажануліся? Хаця хіба вы адны?
Бацька часта ездзіў у раённы цэнтр — па цвікі, інвалідны паёк
забраць, прывозіў газеты. выходзіў на шлях, гэта вярсты са тры
ад Петухоў, там лавіў папутку. вяртаўся часам і вясёлы. У «раёне» ў яго сябры-партызаны, многія начальнікамі парабіліся.
А аднойчы вярнуўся такі падаўлены і ўстрывожаны, што
Паліна адразу заўважыла, спалохалася: што, што-небудзь з
Францам?..
— ды жыў будзе твой Франц. Проста стаміўся я.
Не схацеў расказаць дачцэ. Што з таго, калі і яна будзе нервавацца? А здарылася вось што. Ля гасмага сустрэў яго ваенкам,
аднарукі капітан: зайдзі, медаль табе ўручым! Партызанскі. Не
кожны дзень былому зэку медалі выдаюць — выкраіў час і забег у дом з цёмна-чырвонай цэглы. А капітан павёў сябе нейк
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непуцёва. Сказаў пагуляць яшчэ з гадзіну, ён, маўляў, заняты,
не можа адарвацца ад іншых спраў. А калі паўторна прыйшоў
Кучэра, там сядзеў яшчэ адзін вайсковец, пухлы, як баба, маёр
у лётчыцкіх пагонах. Скуль у такой дзірцы ды такія лётчыкі?
Ну лётчык дык лётчык — дзе ж абяцаны медаль? Ажно ваенкам
звязаўся з райкамам, а там узнікла ідэя правесці гэтую справу
арганізавана: уручыць прынародна ўсім адразу. Капітан чамусьці
вельмі мітусіўся, а лётчык вывучаў Кучэру з вялікай цікаўнасцю,
як быццам яны знаёмыя былі і зараз: га, ды гэта ты! — абдымуцца. Але не кінуліся адзін аднаму ў абдымкі, а Кучэра пайшоў,
чамусьці ненавідзячы лётчыка. Гэта які ж самалёт патрэбен,
якая кабіна пад такога кныра?
Зноў стала праблемай: як быць з Францам? дзе начаваць
яму, што адказваць, калі хто-небудзь усур’ёз зацікавіцца нямым
зяцем Кучэры? А калі самім Кучэрам зноў зацікавіліся (хутчэй
за ўсё гэта!) ды знойдуць у яго хаце беглага немца — быць таму
лётчыку падпалкоўнікам, калі не вышэй. ці не занадта для яго?
І што стане з Палінай, з хлопчыкам: нямецкая подсцілка!
Нямецкі байструк! Мала што немцы знявечылі дзеўку, цяпер
гэтыя будуць здзекавацца. Аб сабе самім Кучэра, здавалася,
ужо не дужа непакоіўся. Бярыце, жарыце з усім дзярмом, калі
вы ніяк не нажарацеся! Калі ўсё жыццё дабіраецеся, супынку
на вас няма!
Зноўку беднаму Францу начлег сталі ладаваць асобна, хацелі
нават у лесе, а затым прыстасавалі дзеля гэтага незгарэлы
хлевушок на чужой сялібе — гэта называлася: пайшоў Франц
у прымы! Паліна яго праводзіла ды і заставалася з ім часам.
А хлопчык спаў з дзедам. Тлумачэнне для іх Кучэра прыдумаў
такое: усюды шнараць, адлоўліваюць паліцэйскіх, дэзерціраў,
могуць і сюды набрысці. І яшчэ адну рэч прадугледзеў Кучэра:
так распланаваць пакоі і каморкі ў новай хаце, каб у Франца
была свая хованка. Не звыкаць гэта рабіць: навучылі фашысты,
а яшчэ раней — і свае.
Кучэру час ад часу наведваў ягоны партызанскі сябрук —
заўсёды ружовы, заўсёды вясёлы і шумны Каляда віктар.
Працаваў ён недзе ў леспрамгасе, няблізка, а тут вучылася
дачка ў тэхнікуме: прывозіў ёй бульбу, рыбу, называючы гэта
«дзяржпастаўкай». І штораз заверне ў былыя Петухі, і абавязкова
з сваім «гаручым». Не расказвайце мне казкі, што зяць не п’е!
Не п’юць або скнары, або хворыя. Ты што хочаш, Кучэра, каб
пра зяця твайго такая пагалоска пайшла? А што нямко, дык ён
у нас адразу разгаворыцца ад «палескай бранябойнай».
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Усю тайну Кучэра нават сябру не выдаў, хаця на ўсякі выпадак
загаворваў з ім, што, маўляў, калі што, памажы маладым. Хаця
б перабрацца ў твой леспрамгас, калі там і праўда так вольна
вам жывецца. А што што? Нічога такога. Але ўсе пад Богам
ходзім. І пад НКУС. Пра даваеннае Каляда ловіць з паўслова.
У партызанах абмяркоўвалі амаль адкрыта. І нават цяпер артачыцца віктар Каляда: нас, партызанаў, лепш не чапайце, мы і
фашыстаў не збаяліся! Фашыстаў — так, але гэтыя дастануць
цябе гэтак, што забудзеш, хто і што ты.
Пагрозіцца, пабалакае Каляда і як бы весялей жыць.
— добра табе, Паліна, ты свайму мужыку што ні кажы, а
ён у адказ маўчок. вось бы маёй такое шчасце. ці мне. У маім
доме ніхто не змоўчыць. Гэта як каму пашэнціць. вось гэтыя
два пальцы, якая мне карысць ад такой рукі (на правай у яго
толькі два пальцы засталося), а вось чэрчылю б такую: вікторыя!
Перамога!
дарэчы, калі паў Бэрлін і нават да Петухоў даляцела: Перамога! — вырашылі адзначыць. Якраз і ўлазіны паспелі. «дом
як звон!» — любы сказаў бы. Але не кожнаму дадзена даведацца, што дом гэты з сакрэтам. Франц, выявілася, прыроджаны
майстар па дрэве. Кучэра крыху скіраваў, а далей ужо сам за
ім ледзьве паспяваў. Францава прыдумка: дзверы ў сакрэтную
камору-прасценак зрабіць у выглядзе жалюзі. дошчачка за дошчачку заходзіць, узняў, апусціў — і ты ў прасценку, як у пенале,
усіх чуеш, а цябе не бачаць.
дом яшчэ пуставаты, але стол ёсць, лаўкі ўздоўж сцен, ложак,
нават шафа. ёсць на што сесці, за што сесці. А тым больш —
вайне канец. Тут і без падганяння Каляды вып’еш. Калі ёсць што.
Знайшлося. Паліна першая ўзняла сваю кропельку ў шклянцы:
— Каб нашым дзецям таго не ведаць, што нам давялося.
Мужчыны міжволі паглядзелі на Паўліка, што самавіта
сядзеў за сталом, і на яе ўжо такі прыкметны, «новы жывот».
Ловячы ўсмешку Паліны, Франц раптам скеміў: гэта ж Моны
Лізы ўсмешка, павернутая, звернутая ў сябе! ды ніякай іншай
«загадкі» Моны Лізы не існуе — акрамя таямніцы яе цяжарнасці.
У гэтым разгадка джаконды: маці, што ўсмешкай гамоніць з
дзіцём, якое ў ёй. (вось што ён скажа бацьку, калі зноў яго пабачыць. І не ў Луўры, а ў Петухах прыйшло да яго гэтае разуменне.)
Як бы злавіўшы нешта ў яго думках, стары Кучэра ўзняў
шклянку:
— За тваіх, Франц, бацькоў. Каб сустрэліся вы.
Франц устаў, пастаяў. І сеў.
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непуцёва. Сказаў пагуляць яшчэ з гадзіну, ён, маўляў, заняты,
не можа адарвацца ад іншых спраў. А калі паўторна прыйшоў
Кучэра, там сядзеў яшчэ адзін вайсковец, пухлы, як баба, маёр
у лётчыцкіх пагонах. Скуль у такой дзірцы ды такія лётчыкі?
Ну лётчык дык лётчык — дзе ж абяцаны медаль? Ажно ваенкам
звязаўся з райкамам, а там узнікла ідэя правесці гэтую справу
арганізавана: уручыць прынародна ўсім адразу. Капітан чамусьці
вельмі мітусіўся, а лётчык вывучаў Кучэру з вялікай цікаўнасцю,
як быццам яны знаёмыя былі і зараз: га, ды гэта ты! — абдымуцца. Але не кінуліся адзін аднаму ў абдымкі, а Кучэра пайшоў,
чамусьці ненавідзячы лётчыка. Гэта які ж самалёт патрэбен,
якая кабіна пад такога кныра?
Зноў стала праблемай: як быць з Францам? дзе начаваць
яму, што адказваць, калі хто-небудзь усур’ёз зацікавіцца нямым
зяцем Кучэры? А калі самім Кучэрам зноў зацікавіліся (хутчэй
за ўсё гэта!) ды знойдуць у яго хаце беглага немца — быць таму
лётчыку падпалкоўнікам, калі не вышэй. ці не занадта для яго?
І што стане з Палінай, з хлопчыкам: нямецкая подсцілка!
Нямецкі байструк! Мала што немцы знявечылі дзеўку, цяпер
гэтыя будуць здзекавацца. Аб сабе самім Кучэра, здавалася,
ужо не дужа непакоіўся. Бярыце, жарыце з усім дзярмом, калі
вы ніяк не нажарацеся! Калі ўсё жыццё дабіраецеся, супынку
на вас няма!
Зноўку беднаму Францу начлег сталі ладаваць асобна, хацелі
нават у лесе, а затым прыстасавалі дзеля гэтага незгарэлы
хлевушок на чужой сялібе — гэта называлася: пайшоў Франц
у прымы! Паліна яго праводзіла ды і заставалася з ім часам.
А хлопчык спаў з дзедам. Тлумачэнне для іх Кучэра прыдумаў
такое: усюды шнараць, адлоўліваюць паліцэйскіх, дэзерціраў,
могуць і сюды набрысці. І яшчэ адну рэч прадугледзеў Кучэра:
так распланаваць пакоі і каморкі ў новай хаце, каб у Франца
была свая хованка. Не звыкаць гэта рабіць: навучылі фашысты,
а яшчэ раней — і свае.
Кучэру час ад часу наведваў ягоны партызанскі сябрук —
заўсёды ружовы, заўсёды вясёлы і шумны Каляда віктар.
Працаваў ён недзе ў леспрамгасе, няблізка, а тут вучылася
дачка ў тэхнікуме: прывозіў ёй бульбу, рыбу, называючы гэта
«дзяржпастаўкай». І штораз заверне ў былыя Петухі, і абавязкова
з сваім «гаручым». Не расказвайце мне казкі, што зяць не п’е!
Не п’юць або скнары, або хворыя. Ты што хочаш, Кучэра, каб
пра зяця твайго такая пагалоска пайшла? А што нямко, дык ён
у нас адразу разгаворыцца ад «палескай бранябойнай».
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Усю тайну Кучэра нават сябру не выдаў, хаця на ўсякі выпадак
загаворваў з ім, што, маўляў, калі што, памажы маладым. Хаця
б перабрацца ў твой леспрамгас, калі там і праўда так вольна
вам жывецца. А што што? Нічога такога. Але ўсе пад Богам
ходзім. І пад НКУС. Пра даваеннае Каляда ловіць з паўслова.
У партызанах абмяркоўвалі амаль адкрыта. І нават цяпер артачыцца віктар Каляда: нас, партызанаў, лепш не чапайце, мы і
фашыстаў не збаяліся! Фашыстаў — так, але гэтыя дастануць
цябе гэтак, што забудзеш, хто і што ты.
Пагрозіцца, пабалакае Каляда і як бы весялей жыць.
— добра табе, Паліна, ты свайму мужыку што ні кажы, а
ён у адказ маўчок. вось бы маёй такое шчасце. ці мне. У маім
доме ніхто не змоўчыць. Гэта як каму пашэнціць. вось гэтыя
два пальцы, якая мне карысць ад такой рукі (на правай у яго
толькі два пальцы засталося), а вось чэрчылю б такую: вікторыя!
Перамога!
дарэчы, калі паў Бэрлін і нават да Петухоў даляцела: Перамога! — вырашылі адзначыць. Якраз і ўлазіны паспелі. «дом
як звон!» — любы сказаў бы. Але не кожнаму дадзена даведацца, што дом гэты з сакрэтам. Франц, выявілася, прыроджаны
майстар па дрэве. Кучэра крыху скіраваў, а далей ужо сам за
ім ледзьве паспяваў. Францава прыдумка: дзверы ў сакрэтную
камору-прасценак зрабіць у выглядзе жалюзі. дошчачка за дошчачку заходзіць, узняў, апусціў — і ты ў прасценку, як у пенале,
усіх чуеш, а цябе не бачаць.
дом яшчэ пуставаты, але стол ёсць, лаўкі ўздоўж сцен, ложак,
нават шафа. ёсць на што сесці, за што сесці. А тым больш —
вайне канец. Тут і без падганяння Каляды вып’еш. Калі ёсць што.
Знайшлося. Паліна першая ўзняла сваю кропельку ў шклянцы:
— Каб нашым дзецям таго не ведаць, што нам давялося.
Мужчыны міжволі паглядзелі на Паўліка, што самавіта
сядзеў за сталом, і на яе ўжо такі прыкметны, «новы жывот».
Ловячы ўсмешку Паліны, Франц раптам скеміў: гэта ж Моны
Лізы ўсмешка, павернутая, звернутая ў сябе! ды ніякай іншай
«загадкі» Моны Лізы не існуе — акрамя таямніцы яе цяжарнасці.
У гэтым разгадка джаконды: маці, што ўсмешкай гамоніць з
дзіцём, якое ў ёй. (вось што ён скажа бацьку, калі зноў яго пабачыць. І не ў Луўры, а ў Петухах прыйшло да яго гэтае разуменне.)
Як бы злавіўшы нешта ў яго думках, стары Кучэра ўзняў
шклянку:
— За тваіх, Франц, бацькоў. Каб сустрэліся вы.
Франц устаў, пастаяў. І сеў.
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— Ну і правільна, — згадзіўся Кучэра, — вып’ем моўчкі.
— Не, паспрабую, — зноў прыўстаў Франц. Пастаяў,
падумаў. — Я забіў чалавека. Каб жыў у Германіі, лічылася б:
забіў немца. Тут: забіў нацыста. Але і так і так: чалавека. Калі
па Евангеллі. Я толькі не ведаю, на кім той габрэй.
— Не на табе, Франц, не на табе! — звыкла заспяшалася на
дапамогу Паліна.
Франц нявесела ўсміхнуўся:
— Хіба што групавое. Але такое злачынства ацэньваецца
нават зямным судом стражэй. Толькі б на іх не ўпала.
І зноў паглядзеў на Паўліка і на жывот Моны Лізы.
17
І трэба ж каб яны сваю дзяржаўную справу прымеркавалі да
таго часу, калі Паліне прыспела раджаць.
Кучэра і Франц, абодва аднолькава разгубленыя, грэлі ў
чыгунках ваду, а Паліна, лежачы ў пасцелі, саромеючыся сябе,
саромеючыся бацькі, распараджалася, што трэба падрыхтаваць,
з чым быць напагатове, калі гэта і сапраўды роды. Збіраліся
праз тыдзень запрасіць вопытную бабку з суседняй вёскі, каб
пажыла ў доме, чакаючы тэрміну. А тут, на табе, пачалося! цяпер
разлічваць даводзіцца толькі на сябе — ёсць з чаго разгубіцца.
На вуліцы забрахаў воўк, па вокнах паласнула святло ад машыны, што пад’язджала. Хутка ў тайнік — гэта яны! Не крыкнуў, а
паказаў Францу рукой, збялелым тварам Кучэра. І дачцэ:
— Нічога, нічога. Ты толькі не палохайся. Гэта ў іх да мяне
гаворка. Па старых справах. А са мной нічога не зробяць.
І тут пад акном ударыла аўтаматная чарга.
У свой час Іосіфа Кучэру арыштавала ОГПУ, затым НКУС.
цяпер да хаты пад’ехала МГБ — у асобе маёра Кароткага і
двух яго малодшых супрацоўнікаў. Тым самым Кучэру аказвалася некаторая павага. Усё-ткі партызан, у яго магла захавацца
зброя. Можна было б выклікаць пад нейкай зачэпкай у раён і там
арыштаваць. Але раптам западозрыць нядобрае і знікне — лес
жа побач, для партызана звыклы. Але нават не гэта галоўнае.
Нехта не паверыў бы, але маёр Кароткі ведаў: тут не шараговы
выпадак, тут высокая палітыка дыктуе правілы, паводзіны.
У кіраўнікоў МГБ на самым версе (а з гэтымі не да жартаў!) умацавалася перакананне (падмацаванае сустрэчнай інфармацыяй
з месцаў), што быў дапушчаны пралік, калі не палітычная памылка, раз у вызваленай ад акупантаў рэспубліцы, у сталіцы
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і на месцах, многія партыйныя і савецкія пасады аддадзеныя
былі партызанскім камандзірам і наогул усёй гэтай партызанскай піз…браціі. Лічылася: яны лепш ведаюць абстаноўку і
людзей, былі тут у вайну, добра арыентуюцца. Так яно ўсё, ды
толькі Лаўрэнцій Паўлавіч ужо ў час вайны не дужа ім усім
давяраў. Таму і засылаў свае спецатрады з добра правераных
людзей. Але за ўсімі ўсачыць было немагчыма. У іх, у мясцовых,
склалася і наладзілася свая сістэма сувязяў і кадравых ацэнак
людзей. Якая падмяняе тую, што ідзе з цэнтра, часам нават з
нахабнымі спробамі самастойнага выхаду на Сталіна. Колькі
гадоў спатрэбілася Іосіфу вісарыёнавічу, колькі намаганняў
каштавала тым жа органам, каб раскалоць глыбы сувязяў часоў
грамадзянскай вайны, дамагчыся, каб ніці, цягі ад улады ішлі
выключна зверху ўніз, а ніяк не па гарызанталі. Калі замест
строга кантраляваных узаемаадносін на ўсіх узроўнях пачынае
панаваць Сістэма: «вась-вась». Я яго ведаю, я яму веру! Як
быццам гэта не кампетэнцыя выключна органаў: ведаць, каму
верыць, а каму не. Там былі сувязі непатапляльных і тых, якія
палічылі, што яны непатапляльныя, чапаевых. І калі з тымі
саўладалі, дык ужо з гэтымі, ды пры набытым вопыце!.. Яны,
дурні, разлічваюць, што Сталін іх падтрымлівае. Гэта каго
ж — закаранелых тэрарыстаў? Гэтых якраз Іосіф вісарыёнавіч
больш за ўсё і любіць.
вось і мясцовы выпадак, прыклад. Органы, ведучы працу па
выяўленні тых, хто, скарыстаўшы напад ворага, уцёк з турмаў,
з-пад аховы, выйшлі на след Кучэры Іосіфа. вядома, ён прыкрываецца тым, што партызаніў. (Іншыя пабывалі на фронце, а
некаторыя і ордэнаў нахапалі.) Але ёсць рэвалюцыйны правапарадак. Раней атрымай заслужанае, а потым будзем пра новыя
поспехі твае гаварыць. Асабліва калі і поспехі — з разлікам
прыкрыцца. вось тут у іх запрацавала сістэма: «вась-вась».
Амбіцыі партызанскія. Усе яны былі на акупаванай тэрыторыі,
у кантакце з ворагам. Каго пакідалі, а хто і сам застаўся. Яшчэ
трэба разабрацца, навошта, з якой мэтай. З-за нейкага Кучэры
і ўжо, калі ласка, канфлікт, заступаюцца, умешваюцца ў працу
органаў. І нават у саміх органах знаходзяцца такія. Туды таксама
насовалі сваіх партызанчыкаў.
чуваць гаворкі, што да самога Сталіна дайшла патрэбная
інфармацыя. І нібыта Іосіф вісарыёнавіч папыхкаў люлькай,
пасмактаў і прамовіў такія словы:
— Партызанам і партызанкам слава! Якія аддалі жыццё за
чэсць і незалежнасць савецкай радзімы. Ну а хто прымазаўся,
на гэтых у нас ёсць правераныя бальшавіцкія метады.
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— Ну і правільна, — згадзіўся Кучэра, — вып’ем моўчкі.
— Не, паспрабую, — зноў прыўстаў Франц. Пастаяў,
падумаў. — Я забіў чалавека. Каб жыў у Германіі, лічылася б:
забіў немца. Тут: забіў нацыста. Але і так і так: чалавека. Калі
па Евангеллі. Я толькі не ведаю, на кім той габрэй.
— Не на табе, Франц, не на табе! — звыкла заспяшалася на
дапамогу Паліна.
Франц нявесела ўсміхнуўся:
— Хіба што групавое. Але такое злачынства ацэньваецца
нават зямным судом стражэй. Толькі б на іх не ўпала.
І зноў паглядзеў на Паўліка і на жывот Моны Лізы.
17
І трэба ж каб яны сваю дзяржаўную справу прымеркавалі да
таго часу, калі Паліне прыспела раджаць.
Кучэра і Франц, абодва аднолькава разгубленыя, грэлі ў
чыгунках ваду, а Паліна, лежачы ў пасцелі, саромеючыся сябе,
саромеючыся бацькі, распараджалася, што трэба падрыхтаваць,
з чым быць напагатове, калі гэта і сапраўды роды. Збіраліся
праз тыдзень запрасіць вопытную бабку з суседняй вёскі, каб
пажыла ў доме, чакаючы тэрміну. А тут, на табе, пачалося! цяпер
разлічваць даводзіцца толькі на сябе — ёсць з чаго разгубіцца.
На вуліцы забрахаў воўк, па вокнах паласнула святло ад машыны, што пад’язджала. Хутка ў тайнік — гэта яны! Не крыкнуў, а
паказаў Францу рукой, збялелым тварам Кучэра. І дачцэ:
— Нічога, нічога. Ты толькі не палохайся. Гэта ў іх да мяне
гаворка. Па старых справах. А са мной нічога не зробяць.
І тут пад акном ударыла аўтаматная чарга.
У свой час Іосіфа Кучэру арыштавала ОГПУ, затым НКУС.
цяпер да хаты пад’ехала МГБ — у асобе маёра Кароткага і
двух яго малодшых супрацоўнікаў. Тым самым Кучэру аказвалася некаторая павага. Усё-ткі партызан, у яго магла захавацца
зброя. Можна было б выклікаць пад нейкай зачэпкай у раён і там
арыштаваць. Але раптам западозрыць нядобрае і знікне — лес
жа побач, для партызана звыклы. Але нават не гэта галоўнае.
Нехта не паверыў бы, але маёр Кароткі ведаў: тут не шараговы
выпадак, тут высокая палітыка дыктуе правілы, паводзіны.
У кіраўнікоў МГБ на самым версе (а з гэтымі не да жартаў!) умацавалася перакананне (падмацаванае сустрэчнай інфармацыяй
з месцаў), што быў дапушчаны пралік, калі не палітычная памылка, раз у вызваленай ад акупантаў рэспубліцы, у сталіцы
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і на месцах, многія партыйныя і савецкія пасады аддадзеныя
былі партызанскім камандзірам і наогул усёй гэтай партызанскай піз…браціі. Лічылася: яны лепш ведаюць абстаноўку і
людзей, былі тут у вайну, добра арыентуюцца. Так яно ўсё, ды
толькі Лаўрэнцій Паўлавіч ужо ў час вайны не дужа ім усім
давяраў. Таму і засылаў свае спецатрады з добра правераных
людзей. Але за ўсімі ўсачыць было немагчыма. У іх, у мясцовых,
склалася і наладзілася свая сістэма сувязяў і кадравых ацэнак
людзей. Якая падмяняе тую, што ідзе з цэнтра, часам нават з
нахабнымі спробамі самастойнага выхаду на Сталіна. Колькі
гадоў спатрэбілася Іосіфу вісарыёнавічу, колькі намаганняў
каштавала тым жа органам, каб раскалоць глыбы сувязяў часоў
грамадзянскай вайны, дамагчыся, каб ніці, цягі ад улады ішлі
выключна зверху ўніз, а ніяк не па гарызанталі. Калі замест
строга кантраляваных узаемаадносін на ўсіх узроўнях пачынае
панаваць Сістэма: «вась-вась». Я яго ведаю, я яму веру! Як
быццам гэта не кампетэнцыя выключна органаў: ведаць, каму
верыць, а каму не. Там былі сувязі непатапляльных і тых, якія
палічылі, што яны непатапляльныя, чапаевых. І калі з тымі
саўладалі, дык ужо з гэтымі, ды пры набытым вопыце!.. Яны,
дурні, разлічваюць, што Сталін іх падтрымлівае. Гэта каго
ж — закаранелых тэрарыстаў? Гэтых якраз Іосіф вісарыёнавіч
больш за ўсё і любіць.
вось і мясцовы выпадак, прыклад. Органы, ведучы працу па
выяўленні тых, хто, скарыстаўшы напад ворага, уцёк з турмаў,
з-пад аховы, выйшлі на след Кучэры Іосіфа. вядома, ён прыкрываецца тым, што партызаніў. (Іншыя пабывалі на фронце, а
некаторыя і ордэнаў нахапалі.) Але ёсць рэвалюцыйны правапарадак. Раней атрымай заслужанае, а потым будзем пра новыя
поспехі твае гаварыць. Асабліва калі і поспехі — з разлікам
прыкрыцца. вось тут у іх запрацавала сістэма: «вась-вась».
Амбіцыі партызанскія. Усе яны былі на акупаванай тэрыторыі,
у кантакце з ворагам. Каго пакідалі, а хто і сам застаўся. Яшчэ
трэба разабрацца, навошта, з якой мэтай. З-за нейкага Кучэры
і ўжо, калі ласка, канфлікт, заступаюцца, умешваюцца ў працу
органаў. І нават у саміх органах знаходзяцца такія. Туды таксама
насовалі сваіх партызанчыкаў.
чуваць гаворкі, што да самога Сталіна дайшла патрэбная
інфармацыя. І нібыта Іосіф вісарыёнавіч папыхкаў люлькай,
пасмактаў і прамовіў такія словы:
— Партызанам і партызанкам слава! Якія аддалі жыццё за
чэсць і незалежнасць савецкай радзімы. Ну а хто прымазаўся,
на гэтых у нас ёсць правераныя бальшавіцкія метады.
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Маёр Кароткі пакінуты быў у раёне, калі разгортвала сваю
сець армейская контрразведка. Па вось столькі нахлёбаўся гэтых
мясцовых амбіцыяў, замаскаванага нацыяналізму. Спыталі б
яго тыя, хто вырашае, ён бы растлумачыў, адкуль ногі растуць.
Так што акцыя: арышт скрытага ворага народа — не проста
выняцце нейкага калгасніка, а ўдар па парадках, што склаліся.
І таму паехаў на заданне сам маёр Кароткі. А перад гэтым не
паленаваўся, схадзіў у ваенкамат на апазнанне, куды па ўказанні
органаў залучылі гэтага партызана.
Паездка атрымалася, аднак, невясёлая. І не ў самой акцыі
справа тут, прычына, а ў бародаўцы. Некалькі дзён назад ён
звярнуўся да знаёмага лекара, проста на вуліцы сустрэў яго і
абыякава спытаў, паказаў: што гэта за храновіна ў мяне там пад
каўняром? І адэкалонам, і ёдам прыпальваў — не праходзіць.
Той паглядзеў, адцягнуўшы каўнер лётчыцкага мундзіра: не
хачу пужаць, але гісталагічны аналіз зрабіць трэба. Адшчыпнём
і пашлём у абласную лабараторыю. А прыпальваць не варта.
Сэрца адразу ўпала. Не паленаваўся, у той жа дзень заехаў у
бальніцу. Ужо пяць прайшло дзён — а трэба дзесяць, каб быў
вынік. Не хацелася нічога рабіць, так бы і ляжаў дома, чакаючы
вестак, добрых ці злых. Але гэта не выхад. З шарыкаў скоцішся.
вырашыў паскорыць аперацыю з Кучэрам, каб пазбыцца цяжкіх
думак. У машыне ўвесь час яму не хапала люстэрка, апошнія дні
заняты быў тым, што станавіўся перад трумо, ручное люстэрка
заносіў за голаў і ўглядаўся ў злавесную расколатую бародаўку.
чорная, як п’яўка, гадзіна! Перад дарогай заляпілі пластырам,
каб не так шчымела, каб не муляць яе, паню. Ты яе не непакоіш,
дык яна цябе. Пра якія гэта «прадаўгаватыя клеткі» гаварылі,
шапталіся гэтыя мярзотнікі-лекары ў яго за спінай?
да патрэбнае хаты, да гэтых Петухоў, дабіраліся лесам, магутны амерыканскі «додж» выхопліваў святлом крутыя павароты.
У такіх паездках маёр Кароткі звычайна адчуваў сябе цудоўна,
ведаў, што выконвае працу з немалой рызыкай: колькі поўзае
яшчэ паследкаў, недабіткаў, пакінутых тут акупацыяй. Гэта
жывіла, павышала пачуццё самапавагі. Ніколі б не паверыў, што
нейкая бародаўка здасца страшнейшай за бандыта з-за куста.
І вось, калі ласка, не глядзіць на дарогу, а ўсё прыслухоўваецца:
як там, пад каўняром? Шчыміць яшчэ больш. Ад штуршкоў,
торгання пластыр адклеіўся — лекары, такую вашу!
Таму, калі насустрач машыне кінуўся вялізны сабака, маёр,
не раздумваючы, загадаў:
— Страляй!
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Проста з кабіны сабаку расстралялі аўтаматнай чаргой.
дзверы былі не зачыненыя, што маёру не спадабалася. Быў
у гэтым нейкі выклік, самаўпэўненасць гаспадара.
— Смела жывём! — замест «добры дзень!».
— Немцаў прагналі, у сябе дома каго нам баяцца? — адказаў
невысокі, маёру ўжо знаёмы, стары. Сівая галава, а вусы, бародка
цёмныя, быццам падфарбаваныя. Інтэлігента з сябе строіць.
— Сабака не прывязаны. давялося прывязаць нам.
— Значыць, маеце права, калі страляеце.
— А гэта хто ў вас?
— дачка. выбачайце, раджаць надумалася.
Бач, усё з падкавыркай, са здзекам. Паглядзім, паглядзім, як
заспяваеш.
— ёсць яшчэ хто-небудзь?
— Сынок на печцы. Мой унучак.
— А муж?
— Мужы цяпер, самі ведаеце…
Маёр не стаў дамагацца ўдакладнення. чорт, загваздка! Як яе
тут адну кінеш, парадзіху? добра, што з сельсавета прыхапілі з
сабой панятога, яму і даручыць, каб прывёз акушэрку.
Толькі цень маёра — лямпа звісае са столі, — запаўняючы
прасторны пакой, перамяшчаецца па сценах з бярвення, па дашчатай столі. Усе астатнія чакаюць яго распараджэнняў: паняты,
трымаючы картуз ля каленяў, аціх ля парога, малодшыя афіцэры
дзяжураць ля вакон, стары каля ложка з парадзіхай.
Сказаў жанчыне як можна мякчэй:
— выбачайце, нязваныя госці заўсёды не ў час. Калі б мы
ведалі…
Сам унутрана пасміхнуўся: ну а калі б ведалі? Адмянілі б
акцыю? Смешна. Трэба пачынаць.
— Абыдземся без пратакольных фармальнасцяў. вы — Кучэра Іосіф Герасімавіч.
— Абсалютна дакладна.
— Год нараджэння? Іншае — потым. Партызан, наколькі
нам вядома?
— З сорак першага.
— ведаем. Нават тое, што раненне маеце.
— Нічога, на пераможцах, як на сабаку, раны зацягвае мігам.
— дапусцім, хаця сабакі тут не да месца. Зброю маеце?
— Здаў, як паложана. Па спіску: паўаўтаматычную вінтоўку
СвТ, дзве гранаты, пісталет сістэмы «наган».
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Маёр Кароткі пакінуты быў у раёне, калі разгортвала сваю
сець армейская контрразведка. Па вось столькі нахлёбаўся гэтых
мясцовых амбіцыяў, замаскаванага нацыяналізму. Спыталі б
яго тыя, хто вырашае, ён бы растлумачыў, адкуль ногі растуць.
Так што акцыя: арышт скрытага ворага народа — не проста
выняцце нейкага калгасніка, а ўдар па парадках, што склаліся.
І таму паехаў на заданне сам маёр Кароткі. А перад гэтым не
паленаваўся, схадзіў у ваенкамат на апазнанне, куды па ўказанні
органаў залучылі гэтага партызана.
Паездка атрымалася, аднак, невясёлая. І не ў самой акцыі
справа тут, прычына, а ў бародаўцы. Некалькі дзён назад ён
звярнуўся да знаёмага лекара, проста на вуліцы сустрэў яго і
абыякава спытаў, паказаў: што гэта за храновіна ў мяне там пад
каўняром? І адэкалонам, і ёдам прыпальваў — не праходзіць.
Той паглядзеў, адцягнуўшы каўнер лётчыцкага мундзіра: не
хачу пужаць, але гісталагічны аналіз зрабіць трэба. Адшчыпнём
і пашлём у абласную лабараторыю. А прыпальваць не варта.
Сэрца адразу ўпала. Не паленаваўся, у той жа дзень заехаў у
бальніцу. Ужо пяць прайшло дзён — а трэба дзесяць, каб быў
вынік. Не хацелася нічога рабіць, так бы і ляжаў дома, чакаючы
вестак, добрых ці злых. Але гэта не выхад. З шарыкаў скоцішся.
вырашыў паскорыць аперацыю з Кучэрам, каб пазбыцца цяжкіх
думак. У машыне ўвесь час яму не хапала люстэрка, апошнія дні
заняты быў тым, што станавіўся перад трумо, ручное люстэрка
заносіў за голаў і ўглядаўся ў злавесную расколатую бародаўку.
чорная, як п’яўка, гадзіна! Перад дарогай заляпілі пластырам,
каб не так шчымела, каб не муляць яе, паню. Ты яе не непакоіш,
дык яна цябе. Пра якія гэта «прадаўгаватыя клеткі» гаварылі,
шапталіся гэтыя мярзотнікі-лекары ў яго за спінай?
да патрэбнае хаты, да гэтых Петухоў, дабіраліся лесам, магутны амерыканскі «додж» выхопліваў святлом крутыя павароты.
У такіх паездках маёр Кароткі звычайна адчуваў сябе цудоўна,
ведаў, што выконвае працу з немалой рызыкай: колькі поўзае
яшчэ паследкаў, недабіткаў, пакінутых тут акупацыяй. Гэта
жывіла, павышала пачуццё самапавагі. Ніколі б не паверыў, што
нейкая бародаўка здасца страшнейшай за бандыта з-за куста.
І вось, калі ласка, не глядзіць на дарогу, а ўсё прыслухоўваецца:
як там, пад каўняром? Шчыміць яшчэ больш. Ад штуршкоў,
торгання пластыр адклеіўся — лекары, такую вашу!
Таму, калі насустрач машыне кінуўся вялізны сабака, маёр,
не раздумваючы, загадаў:
— Страляй!
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Проста з кабіны сабаку расстралялі аўтаматнай чаргой.
дзверы былі не зачыненыя, што маёру не спадабалася. Быў
у гэтым нейкі выклік, самаўпэўненасць гаспадара.
— Смела жывём! — замест «добры дзень!».
— Немцаў прагналі, у сябе дома каго нам баяцца? — адказаў
невысокі, маёру ўжо знаёмы, стары. Сівая галава, а вусы, бародка
цёмныя, быццам падфарбаваныя. Інтэлігента з сябе строіць.
— Сабака не прывязаны. давялося прывязаць нам.
— Значыць, маеце права, калі страляеце.
— А гэта хто ў вас?
— дачка. выбачайце, раджаць надумалася.
Бач, усё з падкавыркай, са здзекам. Паглядзім, паглядзім, як
заспяваеш.
— ёсць яшчэ хто-небудзь?
— Сынок на печцы. Мой унучак.
— А муж?
— Мужы цяпер, самі ведаеце…
Маёр не стаў дамагацца ўдакладнення. чорт, загваздка! Як яе
тут адну кінеш, парадзіху? добра, што з сельсавета прыхапілі з
сабой панятога, яму і даручыць, каб прывёз акушэрку.
Толькі цень маёра — лямпа звісае са столі, — запаўняючы
прасторны пакой, перамяшчаецца па сценах з бярвення, па дашчатай столі. Усе астатнія чакаюць яго распараджэнняў: паняты,
трымаючы картуз ля каленяў, аціх ля парога, малодшыя афіцэры
дзяжураць ля вакон, стары каля ложка з парадзіхай.
Сказаў жанчыне як можна мякчэй:
— выбачайце, нязваныя госці заўсёды не ў час. Калі б мы
ведалі…
Сам унутрана пасміхнуўся: ну а калі б ведалі? Адмянілі б
акцыю? Смешна. Трэба пачынаць.
— Абыдземся без пратакольных фармальнасцяў. вы — Кучэра Іосіф Герасімавіч.
— Абсалютна дакладна.
— Год нараджэння? Іншае — потым. Партызан, наколькі
нам вядома?
— З сорак першага.
— ведаем. Нават тое, што раненне маеце.
— Нічога, на пераможцах, як на сабаку, раны зацягвае мігам.
— дапусцім, хаця сабакі тут не да месца. Зброю маеце?
— Здаў, як паложана. Па спіску: паўаўтаматычную вінтоўку
СвТ, дзве гранаты, пісталет сістэмы «наган».
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— Гэта вы правільна зрабілі. А то адзін вось так жыў наводшыбе, пажар здарыўся, дык на тым месцы, дзе гумно стаяла,
танк! вылез, калі ласка. Як з штаноў. Але, кажуць, гэта ў Заходняй Беларусі было.
— Усякае расказваюць. дзівакоў на свеце хапае.
— дзівакоў ці ворагаў?
— А гэта — як паглядзець.
— Ну што, цямніць не будзем? ведаеце, нябось, чаго
пажалавалі?
— Здагадваюся. У вас цяпер чырвоныя пагоны. А былі,
помніцца, нябесныя, лётчыцкія.
— І я вас прызнаў. Так што можна без лішніх цырымоніяў.
Прыступайце, — загадаў сваім супрацоўнікам.
— дом, як бачыце, пусты, знайсці, калі што ёсць, лёгка, —
заахвоціў гаспадар.
— А ўсё-ткі пашукаем. Прыступайце. На гарышча дзе
лесвіца?
— Там, у халодным пакоі.
Маёр падсеў да стала, пастукаў наганам па дрэве (так рабіў
нехта з большых чыноў у нейкім кінафільме) і спытаў як не
сваім голасам:
— вам не сорамна?
— Гэта чаго ж мне саромецца?
— У вочы савецкай уладзе, народу глядзець не сорамна?
— Гэта вам? Нібыта не дужа.
— Значыць, тое, што народны камісарыят трэці раз вас змушаны арыштоўваць — пляваць на гэта?
Кучэра хацеў адказаць гэтаму таўстагрудаму і таўстазадаму,
як баба, хмыру, але вочы яго сустрэліся з позіркам дачкі, ён
адразу абмяк, плечы апусціліся, змаўчаў.
Маёр няўклюдна павярнуўся, і тут жа каўнер зачапіў праклятую бародаўку — гэта перашкодзіла Кароткаму паглядзець,
унікнуць, чый кашаль глуха прагучаў недзе за печкай. Але з
печкі прагучаў галасок (ах, вось хто гэта!):
— Не крыўдзіце дзядулю. Я татку скажу.
— Ты там дзе? У, які грозны! Пакажыся, казак. А дзе твой
татка?
— Татка прыйдзе і вас наб’е! — Паўлік грозіцца з-за коміна,
не адкрываючыся ворагу. Тоўсты дзядзька яго не бачыць, а
мамка, лежачы на падушцы, робіць страшныя вочы, аж смешна.
Паабяцаў тоўстаму:
— І за мамку наб’е.
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— Хутка, унучак, хутка татка прыйдзе, — умяшаўся стары
і растлумачыў маёру: — Каго ўбачыць, адразу: мой татка! вы
пойдзеце, будзе ўсім расказваць, што ў яго тата ваенны, у рамянях увесь.
Франц, здушыўшы ў сабе здрадніцкі кашаль, ляжаў у сваім
пенале на тапчане, ім жа збітым, тварам у далоні. Мабыць,
драўняны пыл удыхнуў неасцярожна.
Услухоўваўся ў размову за сцяной, у стукі, крокі, намагаўся
злавіць голас, хаця б стогн Паліны, але яе як бы і няма там —
што адбываецца, чаго яны прыехалі? Галасы: бацькі і незнаёмы,
такі ўпэўнена-камандны, ваенны — толькі яны чутны. Лавіў аб
сабе, аб «немцу» гаворку — не, нібыта ні слова. Тады што іх
прывяло? чаму так насядаюць на бацьку, у чым ён правініўся?
Іх тутэйшае жыццё, з якім Франц і знаёмы быццам, але не ведае зусім. А таму міжволі шукае аналогіі з тым, што ўжо было.
І што было б, магло быць, калі б гэта ў Германіі адбывалася.
Калі прагучала ў двары аўтаматная чарга і завішчаў сабака,
а Франц яшчэ толькі прыўзняў хітра зробленую сценку, каб
запаўзці ў свой «пенал» (ці труну — называй, як табе больш
падабаецца), яму здалося, што ўсё вярнулася да таго моманту,
калі з дома, што потым згарэў на тым самым месцы, вось гэтак
жа запаўзаў у нару. З Палінай, са старой. Тады было адчуванне
абвалу яго жыцця, катастрофы, але хіба мог уявіць, якія яшчэ
выпрабаванні чакаюць? Яго і ледзь знаёмую тады дзяўчыну. Але
гэта была вайна, усё думалася, усе спадзяваліся: вось скончыцца
вайна! Толькі б скончылася і застацца жывым разам з блізкімі
тваімі! Яна ззаду, вайна, — для ўсіх, акрамя Франца. Нават для
пераможанай Германіі і, калі жывыя, для бацькоў — скончылася.
Як бы там цяпер ні было, нейкая пэўнасць надышла. У Франца
менавіта гэтага няма — пэўнасці. Сваё жыццё абарвалася, а
тое, якім ён жыве, — толькі прымерванне да чужога, натужнае
намаганне ўтрымацца на плыву, не пайсці на дно. Трымаецца
гульнёй выпадку ды яшчэ воляй гэтай незвычайнай дзяўчыныжанчыны, што сустрэлася яму на шляху. У іх дзіця, будзе другое,
але ўсё гэта толькі да таго моманту, калі даведаюцца, што ніякі
ён не нямы, а немец. Неадкладна Паліну з дзецьмі і яго адбяруць
адно ў аднаго, а далей — якая розніца, які лёс вызначаць яму
тутэйшыя законы, парадкі? ці ў лагер, ці ў Германію? Але ў яго
ёсць і ў Германіі сям’я: бацька, маці, сёстры. Застацца назаўсёды
тут — страціць іх. Калі ўжо не страціў. Стары Кучэра паказаў яму
часопіс з фатаграфіямі: што засталося ад нямецкага дрэздэна і
японскага горада Хірасімы. чорныя руіны, пустыня.
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— Гэта вы правільна зрабілі. А то адзін вось так жыў наводшыбе, пажар здарыўся, дык на тым месцы, дзе гумно стаяла,
танк! вылез, калі ласка. Як з штаноў. Але, кажуць, гэта ў Заходняй Беларусі было.
— Усякае расказваюць. дзівакоў на свеце хапае.
— дзівакоў ці ворагаў?
— А гэта — як паглядзець.
— Ну што, цямніць не будзем? ведаеце, нябось, чаго
пажалавалі?
— Здагадваюся. У вас цяпер чырвоныя пагоны. А былі,
помніцца, нябесныя, лётчыцкія.
— І я вас прызнаў. Так што можна без лішніх цырымоніяў.
Прыступайце, — загадаў сваім супрацоўнікам.
— дом, як бачыце, пусты, знайсці, калі што ёсць, лёгка, —
заахвоціў гаспадар.
— А ўсё-ткі пашукаем. Прыступайце. На гарышча дзе
лесвіца?
— Там, у халодным пакоі.
Маёр падсеў да стала, пастукаў наганам па дрэве (так рабіў
нехта з большых чыноў у нейкім кінафільме) і спытаў як не
сваім голасам:
— вам не сорамна?
— Гэта чаго ж мне саромецца?
— У вочы савецкай уладзе, народу глядзець не сорамна?
— Гэта вам? Нібыта не дужа.
— Значыць, тое, што народны камісарыят трэці раз вас змушаны арыштоўваць — пляваць на гэта?
Кучэра хацеў адказаць гэтаму таўстагрудаму і таўстазадаму,
як баба, хмыру, але вочы яго сустрэліся з позіркам дачкі, ён
адразу абмяк, плечы апусціліся, змаўчаў.
Маёр няўклюдна павярнуўся, і тут жа каўнер зачапіў праклятую бародаўку — гэта перашкодзіла Кароткаму паглядзець,
унікнуць, чый кашаль глуха прагучаў недзе за печкай. Але з
печкі прагучаў галасок (ах, вось хто гэта!):
— Не крыўдзіце дзядулю. Я татку скажу.
— Ты там дзе? У, які грозны! Пакажыся, казак. А дзе твой
татка?
— Татка прыйдзе і вас наб’е! — Паўлік грозіцца з-за коміна,
не адкрываючыся ворагу. Тоўсты дзядзька яго не бачыць, а
мамка, лежачы на падушцы, робіць страшныя вочы, аж смешна.
Паабяцаў тоўстаму:
— І за мамку наб’е.
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— Хутка, унучак, хутка татка прыйдзе, — умяшаўся стары
і растлумачыў маёру: — Каго ўбачыць, адразу: мой татка! вы
пойдзеце, будзе ўсім расказваць, што ў яго тата ваенны, у рамянях увесь.
Франц, здушыўшы ў сабе здрадніцкі кашаль, ляжаў у сваім
пенале на тапчане, ім жа збітым, тварам у далоні. Мабыць,
драўняны пыл удыхнуў неасцярожна.
Услухоўваўся ў размову за сцяной, у стукі, крокі, намагаўся
злавіць голас, хаця б стогн Паліны, але яе як бы і няма там —
што адбываецца, чаго яны прыехалі? Галасы: бацькі і незнаёмы,
такі ўпэўнена-камандны, ваенны — толькі яны чутны. Лавіў аб
сабе, аб «немцу» гаворку — не, нібыта ні слова. Тады што іх
прывяло? чаму так насядаюць на бацьку, у чым ён правініўся?
Іх тутэйшае жыццё, з якім Франц і знаёмы быццам, але не ведае зусім. А таму міжволі шукае аналогіі з тым, што ўжо было.
І што было б, магло быць, калі б гэта ў Германіі адбывалася.
Калі прагучала ў двары аўтаматная чарга і завішчаў сабака,
а Франц яшчэ толькі прыўзняў хітра зробленую сценку, каб
запаўзці ў свой «пенал» (ці труну — называй, як табе больш
падабаецца), яму здалося, што ўсё вярнулася да таго моманту,
калі з дома, што потым згарэў на тым самым месцы, вось гэтак
жа запаўзаў у нару. З Палінай, са старой. Тады было адчуванне
абвалу яго жыцця, катастрофы, але хіба мог уявіць, якія яшчэ
выпрабаванні чакаюць? Яго і ледзь знаёмую тады дзяўчыну. Але
гэта была вайна, усё думалася, усе спадзяваліся: вось скончыцца
вайна! Толькі б скончылася і застацца жывым разам з блізкімі
тваімі! Яна ззаду, вайна, — для ўсіх, акрамя Франца. Нават для
пераможанай Германіі і, калі жывыя, для бацькоў — скончылася.
Як бы там цяпер ні было, нейкая пэўнасць надышла. У Франца
менавіта гэтага няма — пэўнасці. Сваё жыццё абарвалася, а
тое, якім ён жыве, — толькі прымерванне да чужога, натужнае
намаганне ўтрымацца на плыву, не пайсці на дно. Трымаецца
гульнёй выпадку ды яшчэ воляй гэтай незвычайнай дзяўчыныжанчыны, што сустрэлася яму на шляху. У іх дзіця, будзе другое,
але ўсё гэта толькі да таго моманту, калі даведаюцца, што ніякі
ён не нямы, а немец. Неадкладна Паліну з дзецьмі і яго адбяруць
адно ў аднаго, а далей — якая розніца, які лёс вызначаць яму
тутэйшыя законы, парадкі? ці ў лагер, ці ў Германію? Але ў яго
ёсць і ў Германіі сям’я: бацька, маці, сёстры. Застацца назаўсёды
тут — страціць іх. Калі ўжо не страціў. Стары Кучэра паказаў яму
часопіс з фатаграфіямі: што засталося ад нямецкага дрэздэна і
японскага горада Хірасімы. чорныя руіны, пустыня.
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Аб чым жа яны так сярдзіта, нават грозна гамоняць са старым, калі не дзеля Франца прыбылі? Нешта шукаюць: чутно, як
тупаюць па столі, над галавой. Што тых самых беглых паліцаяў,
дэзерціраў шукаюць?
Былі хвіліны, калі Францу ўсё ж хацелася, каб яго знайшлі.
думка здрадніцкая ў адносінах да Паліны, да Паўліка і да таго,
хто народзіцца, але што можа чалавек зрабіць, калі любы яго
крок насустрач уласнаму інтарэсу — ужо здрадніцтва. Тады, у
першай нары, хаваўся здраднік Германіі, фюрара. А цяпер, тут?
Але не павесяць жа яго: ён выратаваў савецкіх людзей, ён забіў
фашыста. Хіба за гэта тут караюць?
Раптам пачуў Палінін крык:
— Тата, тата! Што гэта? Куды вы яго забіраеце, куды ведзяце?
вы людзі ці хто вы? Што ён вам зрабіў дрэннае?
І гучны голас Кучэры:
— Нічога, дачушка, табе нельга так. А мяне патрымаюць
і выпусцяць. Маёр абяцае: зараз прышлюць акушэрку. чуеш?
(Так гучна крыкнуў, што Франц скеміў: папярэджвае яго.) Сюды
прыедуць людзі. Так што чакайце. А прыйдзе з Каралёва Стану… цётка, тады рашайце самі, як быць. За мяне не бойся. Не
прапаў і не прападу.
Ад парога Кучэра азірнуўся яшчэ раз на Паліну і раптам
убачыў прысеўшага за яе ложкам… Франца. вылез! Што ён
робіць? Загубіў! думае, што ратуе, дурань, а губіць канчаткова. Адчайны позірк старога змусіў Франца дапасці да падлогі,
затаіцца.
— Нічога, нічога, — з-за пляча Кучэры прагучаў чужы голас, — не непакойцеся, жанчына. Мы не звяры. (І засмяяўся.)
Звяры не мы.
18
У Каралёў Стан пад крыло бестурботнага Каляды, у леспрамгас, трапілі не хутка. Яшчэ год пражылі ў сваім доме, пакуль
Паліна гадавала другога хлопчыка ды ўсё пісала ў Мінск і ездзіла
ў раённы цэнтр, дабіваючыся праўды, ратуючы бацьку. Каляда
таксама стараўся. Але, як звычайна, больш размовамі, крыкам.
— Змрок і туман! — тлумачыў Францу. — Быў такі ў
фашыстаў шыфр, у гестапа: чалавек знікае без следу. Каб
астатніх да пят праняло. Але не на тых яны напалі. вось паеду
яшчэ раз у Мінск…
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Нямко Калядзе падабаўся ўсё больш, асабліва, калі піў з ім
нароўні, стаміўшыся аднеквацца. Тады Паліна падыходзіла і
канфіскоўвала бутэльку.
— Не хапала мне яшчэ п’яніцы-мужа!
Каляда ўсё адукоўваў нямка:
— Усё таму, што ў Палітбюро ніводнага партызана. ёсць у
Маскве адзін чалавек Панамарэнка Панцеляймон Кандратавіч,
кажуць, ён прыёмны сын Сталіна. Так што партызаны яшчэ
скажуць слова. вярні, Паліна, бутэльку, так не робяць. цябе
Кучэра не пахваліў бы за гэта.
Смех і бяда з такімі памочнікамі. Але калі давялося амаль
уцякаць з Петухоў — не станавіцца ж і Францу калгаснікам,
бяспраўным на ўсё жыццё, а да гэтага ішло, — Каляда быў
адзіным святлом у вакенцы. Хату прадалі (за рэчы найбольш,
апратку ды абутак) бежанцам з галадаючых раёнаў Украіны і
накіраваліся ў глуш палескую, куды даўно клікаў Каляда. Грошай толькі і было — даехаць. дзе машынай, цягніком, а апошнія
дзесяць вёрст — чыгуначнай дрызінай па вузкакалейцы.
вялізны пасёлак з лёгкіх баракаў і сяк-так скіданых дамоў —
гэта і быў край запаветны, які так распісваў Каляда. дом, дзе ім
выпадала жыць (паводле апавядання Каляды, ледзь не палац),
быў сапраўды прасторнай, але не даведзенай да ладу і ўжо
напалову зруйнаванай будынінай, да таго ж жонка Каляды —
прыкаваная да ложка найцяжэйшым рэўматызмам, артрытам і
яшчэ дзясяткам хвароб — патрабавала старонняга догляду. Усё б
нічога, урэшце і Франц з рукамі, цясляр-сталяр, і Паліна ніякай
працы ў хаце не цураецца — пражывуць, а вось як з дакументамі
быць? Тая нікчэмная паперка з шпіталя, якой ужо было мала для
хоць якога спакойнага жыцця ў Петухах, насуперак запэўніванню
Каляды, нічога не значыць і ў гэтай глушы: парадкі ўсюды аднолькавыя. Яно ўсё так, не тужыў Каляда, ды толькі людзі не
ўсюды аднакія. Тут — усе ў яго сябры-таварышы, ім працаўнікоў
не хапае, а не правільных паперак. З вялікімі нервамі і клопатам
сяк-так утрэслася: бутэлька мацнейшая за Саўнаркам — Каляда
сваю жыццёвую мудрасць справай пацвердзіў. Франц спачатку працаваў на лесапавале з бэнзапілой, затым перавялі да
распіловачнага станка. Праца нялёгкая, але яму падабаўся пах
працы: сасновае пілавінне, мазут. Не быў бы то немец. Сюрпрыз:
на пільні і яшчэ немцы ёсць, працуюць, непадалёк лагер ваеннапалонных знаходзіцца. вось гэта навіна дык навіна: Франц
нават не чакаў, што гэта яго так усхвалюе, калі пачуў упершыню
нямецкую мову і ўбачыў знаёмую армейскую форму, заношаную,
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Аб чым жа яны так сярдзіта, нават грозна гамоняць са старым, калі не дзеля Франца прыбылі? Нешта шукаюць: чутно, як
тупаюць па столі, над галавой. Што тых самых беглых паліцаяў,
дэзерціраў шукаюць?
Былі хвіліны, калі Францу ўсё ж хацелася, каб яго знайшлі.
думка здрадніцкая ў адносінах да Паліны, да Паўліка і да таго,
хто народзіцца, але што можа чалавек зрабіць, калі любы яго
крок насустрач уласнаму інтарэсу — ужо здрадніцтва. Тады, у
першай нары, хаваўся здраднік Германіі, фюрара. А цяпер, тут?
Але не павесяць жа яго: ён выратаваў савецкіх людзей, ён забіў
фашыста. Хіба за гэта тут караюць?
Раптам пачуў Палінін крык:
— Тата, тата! Што гэта? Куды вы яго забіраеце, куды ведзяце?
вы людзі ці хто вы? Што ён вам зрабіў дрэннае?
І гучны голас Кучэры:
— Нічога, дачушка, табе нельга так. А мяне патрымаюць
і выпусцяць. Маёр абяцае: зараз прышлюць акушэрку. чуеш?
(Так гучна крыкнуў, што Франц скеміў: папярэджвае яго.) Сюды
прыедуць людзі. Так што чакайце. А прыйдзе з Каралёва Стану… цётка, тады рашайце самі, як быць. За мяне не бойся. Не
прапаў і не прападу.
Ад парога Кучэра азірнуўся яшчэ раз на Паліну і раптам
убачыў прысеўшага за яе ложкам… Франца. вылез! Што ён
робіць? Загубіў! думае, што ратуе, дурань, а губіць канчаткова. Адчайны позірк старога змусіў Франца дапасці да падлогі,
затаіцца.
— Нічога, нічога, — з-за пляча Кучэры прагучаў чужы голас, — не непакойцеся, жанчына. Мы не звяры. (І засмяяўся.)
Звяры не мы.
18
У Каралёў Стан пад крыло бестурботнага Каляды, у леспрамгас, трапілі не хутка. Яшчэ год пражылі ў сваім доме, пакуль
Паліна гадавала другога хлопчыка ды ўсё пісала ў Мінск і ездзіла
ў раённы цэнтр, дабіваючыся праўды, ратуючы бацьку. Каляда
таксама стараўся. Але, як звычайна, больш размовамі, крыкам.
— Змрок і туман! — тлумачыў Францу. — Быў такі ў
фашыстаў шыфр, у гестапа: чалавек знікае без следу. Каб
астатніх да пят праняло. Але не на тых яны напалі. вось паеду
яшчэ раз у Мінск…
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Нямко Калядзе падабаўся ўсё больш, асабліва, калі піў з ім
нароўні, стаміўшыся аднеквацца. Тады Паліна падыходзіла і
канфіскоўвала бутэльку.
— Не хапала мне яшчэ п’яніцы-мужа!
Каляда ўсё адукоўваў нямка:
— Усё таму, што ў Палітбюро ніводнага партызана. ёсць у
Маскве адзін чалавек Панамарэнка Панцеляймон Кандратавіч,
кажуць, ён прыёмны сын Сталіна. Так што партызаны яшчэ
скажуць слова. вярні, Паліна, бутэльку, так не робяць. цябе
Кучэра не пахваліў бы за гэта.
Смех і бяда з такімі памочнікамі. Але калі давялося амаль
уцякаць з Петухоў — не станавіцца ж і Францу калгаснікам,
бяспраўным на ўсё жыццё, а да гэтага ішло, — Каляда быў
адзіным святлом у вакенцы. Хату прадалі (за рэчы найбольш,
апратку ды абутак) бежанцам з галадаючых раёнаў Украіны і
накіраваліся ў глуш палескую, куды даўно клікаў Каляда. Грошай толькі і было — даехаць. дзе машынай, цягніком, а апошнія
дзесяць вёрст — чыгуначнай дрызінай па вузкакалейцы.
вялізны пасёлак з лёгкіх баракаў і сяк-так скіданых дамоў —
гэта і быў край запаветны, які так распісваў Каляда. дом, дзе ім
выпадала жыць (паводле апавядання Каляды, ледзь не палац),
быў сапраўды прасторнай, але не даведзенай да ладу і ўжо
напалову зруйнаванай будынінай, да таго ж жонка Каляды —
прыкаваная да ложка найцяжэйшым рэўматызмам, артрытам і
яшчэ дзясяткам хвароб — патрабавала старонняга догляду. Усё б
нічога, урэшце і Франц з рукамі, цясляр-сталяр, і Паліна ніякай
працы ў хаце не цураецца — пражывуць, а вось як з дакументамі
быць? Тая нікчэмная паперка з шпіталя, якой ужо было мала для
хоць якога спакойнага жыцця ў Петухах, насуперак запэўніванню
Каляды, нічога не значыць і ў гэтай глушы: парадкі ўсюды аднолькавыя. Яно ўсё так, не тужыў Каляда, ды толькі людзі не
ўсюды аднакія. Тут — усе ў яго сябры-таварышы, ім працаўнікоў
не хапае, а не правільных паперак. З вялікімі нервамі і клопатам
сяк-так утрэслася: бутэлька мацнейшая за Саўнаркам — Каляда
сваю жыццёвую мудрасць справай пацвердзіў. Франц спачатку працаваў на лесапавале з бэнзапілой, затым перавялі да
распіловачнага станка. Праца нялёгкая, але яму падабаўся пах
працы: сасновае пілавінне, мазут. Не быў бы то немец. Сюрпрыз:
на пільні і яшчэ немцы ёсць, працуюць, непадалёк лагер ваеннапалонных знаходзіцца. вось гэта навіна дык навіна: Франц
нават не чакаў, што гэта яго так усхвалюе, калі пачуў упершыню
нямецкую мову і ўбачыў знаёмую армейскую форму, заношаную,
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замазучаную да немагчымасці. Услухоўваўся, пра што між сабою
гамоняць. Пра ежу найчасцей, пра Германію, але і пра нормы,
пра план. Ну проста савецкімі сталі — больш, чым самі савецкія.
Тыя вечна пра рыбалку ды чым бы пахмяліцца, а немцы: нормы,
колькі выканалі, трэба яшчэ зрабіць. Потым разабраўся: ім ідзе
залік, і тых, хто перавыконвае норму, раней адпусцяць дамоў, у
Германію. Аж затужыў Франц: а хто залічвае тое, што давялося
яму перажыць, хіба толькі Госпад Бог? Пагаманіць бы з імі,
затужыў па самой нямецкай мове, чуе, што хутка не ўтрывае,
выдасць сябе. Што здзівіла: адносіны да нядаўніх ворагаў мясцовых рабочых, а жанчын асабліва — абсалютна без злосці,
быццам і не было ўсяго, што было. А аднойчы ледзь не ўмяшаўся
неасцярожна ў падзеі, абурыўшыся сваімі немцамі. (дык хто ж
яму цяпер больш свае?) Каляда прынёс Францу абед (Паліна
паслала), пры гэтым ён з торбы дастаў вялізнае колца каўбасы:
адрэзаў сабе, Францу, а большую частку аддаў маладому Гансу, які даўно раздражняў Франца насмешачкамі, здзеклівымі
заўвагамі аб мясцовым людзе. Асабліва аб жанчынах. Калі пра
Паліну сказаў аднойчы такое, Франц ледзьве стрымаўся, каб не
накінуцца на яго з кулакамі.
Прыняўшы каралеўскі дар ад Каляды з дагодлівай усмешкай,
падзякаваўшы рускім «спасибо», Ганс чамусьці і не падумаў
падзяліцца з двума сваімі напарнікамі-немцамі. Сунуў, нахаба,
каўбасу за пазуху і, як прысуд, прамовіў: нічога ў іх не будзе
ніколі, калі такімі кавалкамі раскідваюцца!
вось і любі «свайго» за тое толькі, што ён свой, а не чужы.
Але Франца здзіўлялі і яго новыя «свае», з імі таксама не засумуеш. У Каляды быў нікчэмны сабака з дзіўнай мянушкай
Кабтыздох. Паводле азначэння гаспадара: сумесь мятлы з лаўкай.
Заўсёды бегаў за ім на рыбалку.
У выходныя дні Каляда запрашаў парыбачыць і Франца.
Навучыў яго абуваць лапці і нават плесці іх самому — Франц
вымушаны быў пагадзіцца, што не адна толькі галеча прыдумала гэты лазовы абутак, але і кемлівасць. Пайшоў аднойчы ў
гумовіках, так замучыўся, чэрпаючы гразь халявамі, а тут — што
зацякло, тое і выцекла. Лёгка, зручна. Бывае, што і азябнеш, «як
цюцік», ну але ад гэтага вядома, што за лекі. Каляда, паказваючы
на жонак, скардзіўся: яны думаюць, што мы дзеля задавальнення п’ем, а мы — дзеля здароўя. На рыбалку два маршруты:
кароткі — на чорнае возера, доўгі — на Прыпяць, рака не
вузейшая за Рэйн. вада ў тарфяным балоце вугальна-чорная,
зачэрпнеш далонню — мноства ўзважаных часцінак, і тым не
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менш адчуванне дзівоснай чысціні, нават стэрыльнасці. Кажуць,
лячэбнае возера, і ў гэта можна паверыць. А вось рыбы ў ім малавата, мізэрная, дробная. Затое на Прыпяці столькі бралі рыбы
таптухай — так тут называюць на дубцах распятую сетку, — што
і вазок не пашкодзіў бы, данесці было цяжка. Трымай мацней
вялізны сачок і не лянуйся, заганяй нагамі ў яго лянівых самоў,
з кабана вагой. Па Прыпяці марудна праплываюць бясконцыя
плыты, крапежнае дрэва для вугальных шахтаў Украіны — адчуванне прасторы, першастворанасці. А дубы, дубы — над вадой
і наогул куды ні кінь вокам! Нешта падобнае, такія ж дубровы,
на пад’ездзе да Берліна. Будзе пра што расказаць бацьку. Любіць
ён экзотыку — і ў людзях таксама. Яму, напэўна, спадабаўся б
Каляда. З гэтым чалавекам не засумуеш.
Сабраліся неяк з Калядой ісці на возера, падрыхтаваліся,
як заўсёды, а Кабтыздоха няма. дзіўна, Каляда сеў на бярвенне, што за домам, і Франца запрасіў: маўляў, пачакаем,
пакуль прыбяжыць сабака… І вось ён бяжыць ужо з дзвюма
«кілбаскамі» — другая ў зубах, натуральная каўбаса. Такая ж,
якою Каляда Ганса абдарыў. Сабака ляціць проста на гаспадара, а той ужо і нож падрыхтаваў. Прыняў паднашэнне з зубоў
дварнягі, пакусанае месца адрэзаў і яму ж кінуў. Усё, пайшлі!
Нічога Францу не тлумачыць, быццам і без таго ўсё зразумела.
Але пабачыў, што нямко вось-вось залямантуе ад здзіўлення,
паблажліва растлумачыў. ды нічога асаблівага. Гэты сцярвец
вынюхаў сцежку ў падвал прадуктовага магазіна, узяўся цягаць
каўбасу праз разбітае акенца. Каляда і сам спачатку не разумеў
нічога, калі сабака першы раз здабычу прыцягнуў, затым зноў,
а трэці раз вырашыў за ім прасачыць. І пабачыў, як ён гэта
робіць. Той раз Маруся не кольцы каўбасныя, а «палкі» завезла
ў магазін. дык гэты дурань, ну ніяк не дапетрыць, што за канец
браць, а не пасярэдзіне. Біўся, біўся перад кратамі і ні з чым
прыбег. давялося падвучыць крыху, кідаючы звычайную палку,
як яе трэба хапаць. Але кольцы сцервяцу ўсё роўна падабаюцца
больш. вось і сёння. Сумленны сабака, усё прыносіць гаспадару!
Ну як, фатэр! І вось гэты народ вы хацелі прымусіць працаваць
на Германію?
Усё цяжэй было Францу разыгрываць ролю нямка ў доме
Каляды. Па-першае, Паўлік не ведае, што яго татка нямы, і
звяртаецца да яго прылюдна, як да ўсіх, вымагае, дабіваецца
адказаў на свае бясконцыя пытанні. І, натуральна, не разумее,
чаму татка яго перастае з ім гаманіць, «ні мычыць, ні целіцца».
(Таткі любімы выраз.) А па-другое, і акрамя таго, Францу ўжо
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замазучаную да немагчымасці. Услухоўваўся, пра што між сабою
гамоняць. Пра ежу найчасцей, пра Германію, але і пра нормы,
пра план. Ну проста савецкімі сталі — больш, чым самі савецкія.
Тыя вечна пра рыбалку ды чым бы пахмяліцца, а немцы: нормы,
колькі выканалі, трэба яшчэ зрабіць. Потым разабраўся: ім ідзе
залік, і тых, хто перавыконвае норму, раней адпусцяць дамоў, у
Германію. Аж затужыў Франц: а хто залічвае тое, што давялося
яму перажыць, хіба толькі Госпад Бог? Пагаманіць бы з імі,
затужыў па самой нямецкай мове, чуе, што хутка не ўтрывае,
выдасць сябе. Што здзівіла: адносіны да нядаўніх ворагаў мясцовых рабочых, а жанчын асабліва — абсалютна без злосці,
быццам і не было ўсяго, што было. А аднойчы ледзь не ўмяшаўся
неасцярожна ў падзеі, абурыўшыся сваімі немцамі. (дык хто ж
яму цяпер больш свае?) Каляда прынёс Францу абед (Паліна
паслала), пры гэтым ён з торбы дастаў вялізнае колца каўбасы:
адрэзаў сабе, Францу, а большую частку аддаў маладому Гансу, які даўно раздражняў Франца насмешачкамі, здзеклівымі
заўвагамі аб мясцовым людзе. Асабліва аб жанчынах. Калі пра
Паліну сказаў аднойчы такое, Франц ледзьве стрымаўся, каб не
накінуцца на яго з кулакамі.
Прыняўшы каралеўскі дар ад Каляды з дагодлівай усмешкай,
падзякаваўшы рускім «спасибо», Ганс чамусьці і не падумаў
падзяліцца з двума сваімі напарнікамі-немцамі. Сунуў, нахаба,
каўбасу за пазуху і, як прысуд, прамовіў: нічога ў іх не будзе
ніколі, калі такімі кавалкамі раскідваюцца!
вось і любі «свайго» за тое толькі, што ён свой, а не чужы.
Але Франца здзіўлялі і яго новыя «свае», з імі таксама не засумуеш. У Каляды быў нікчэмны сабака з дзіўнай мянушкай
Кабтыздох. Паводле азначэння гаспадара: сумесь мятлы з лаўкай.
Заўсёды бегаў за ім на рыбалку.
У выходныя дні Каляда запрашаў парыбачыць і Франца.
Навучыў яго абуваць лапці і нават плесці іх самому — Франц
вымушаны быў пагадзіцца, што не адна толькі галеча прыдумала гэты лазовы абутак, але і кемлівасць. Пайшоў аднойчы ў
гумовіках, так замучыўся, чэрпаючы гразь халявамі, а тут — што
зацякло, тое і выцекла. Лёгка, зручна. Бывае, што і азябнеш, «як
цюцік», ну але ад гэтага вядома, што за лекі. Каляда, паказваючы
на жонак, скардзіўся: яны думаюць, што мы дзеля задавальнення п’ем, а мы — дзеля здароўя. На рыбалку два маршруты:
кароткі — на чорнае возера, доўгі — на Прыпяць, рака не
вузейшая за Рэйн. вада ў тарфяным балоце вугальна-чорная,
зачэрпнеш далонню — мноства ўзважаных часцінак, і тым не
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менш адчуванне дзівоснай чысціні, нават стэрыльнасці. Кажуць,
лячэбнае возера, і ў гэта можна паверыць. А вось рыбы ў ім малавата, мізэрная, дробная. Затое на Прыпяці столькі бралі рыбы
таптухай — так тут называюць на дубцах распятую сетку, — што
і вазок не пашкодзіў бы, данесці было цяжка. Трымай мацней
вялізны сачок і не лянуйся, заганяй нагамі ў яго лянівых самоў,
з кабана вагой. Па Прыпяці марудна праплываюць бясконцыя
плыты, крапежнае дрэва для вугальных шахтаў Украіны — адчуванне прасторы, першастворанасці. А дубы, дубы — над вадой
і наогул куды ні кінь вокам! Нешта падобнае, такія ж дубровы,
на пад’ездзе да Берліна. Будзе пра што расказаць бацьку. Любіць
ён экзотыку — і ў людзях таксама. Яму, напэўна, спадабаўся б
Каляда. З гэтым чалавекам не засумуеш.
Сабраліся неяк з Калядой ісці на возера, падрыхтаваліся,
як заўсёды, а Кабтыздоха няма. дзіўна, Каляда сеў на бярвенне, што за домам, і Франца запрасіў: маўляў, пачакаем,
пакуль прыбяжыць сабака… І вось ён бяжыць ужо з дзвюма
«кілбаскамі» — другая ў зубах, натуральная каўбаса. Такая ж,
якою Каляда Ганса абдарыў. Сабака ляціць проста на гаспадара, а той ужо і нож падрыхтаваў. Прыняў паднашэнне з зубоў
дварнягі, пакусанае месца адрэзаў і яму ж кінуў. Усё, пайшлі!
Нічога Францу не тлумачыць, быццам і без таго ўсё зразумела.
Але пабачыў, што нямко вось-вось залямантуе ад здзіўлення,
паблажліва растлумачыў. ды нічога асаблівага. Гэты сцярвец
вынюхаў сцежку ў падвал прадуктовага магазіна, узяўся цягаць
каўбасу праз разбітае акенца. Каляда і сам спачатку не разумеў
нічога, калі сабака першы раз здабычу прыцягнуў, затым зноў,
а трэці раз вырашыў за ім прасачыць. І пабачыў, як ён гэта
робіць. Той раз Маруся не кольцы каўбасныя, а «палкі» завезла
ў магазін. дык гэты дурань, ну ніяк не дапетрыць, што за канец
браць, а не пасярэдзіне. Біўся, біўся перад кратамі і ні з чым
прыбег. давялося падвучыць крыху, кідаючы звычайную палку,
як яе трэба хапаць. Але кольцы сцервяцу ўсё роўна падабаюцца
больш. вось і сёння. Сумленны сабака, усё прыносіць гаспадару!
Ну як, фатэр! І вось гэты народ вы хацелі прымусіць працаваць
на Германію?
Усё цяжэй было Францу разыгрываць ролю нямка ў доме
Каляды. Па-першае, Паўлік не ведае, што яго татка нямы, і
звяртаецца да яго прылюдна, як да ўсіх, вымагае, дабіваецца
адказаў на свае бясконцыя пытанні. І, натуральна, не разумее,
чаму татка яго перастае з ім гаманіць, «ні мычыць, ні целіцца».
(Таткі любімы выраз.) А па-другое, і акрамя таго, Францу ўжо
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сорамна падманваць добрых людзей. Асабліва разумніцужанчыну, Каляды жонку. Францу ўвесь час здаецца, што ягоны
сакрэт для яе даўно ніякі не сакрэт. У Паўліка распытаць магла,
а то, магчыма, і Паліна прагаварылася. вочы ў яе насмешлівымі
робяцца, калі Франц размаўляе з ёю жэстамі і, сапраўды, мычаннем. Аднойчы ён у яе прысутнасці загаварыў з Паўлікам, як
гэта рабіў, калі нікога блізка не было. Калі пабачыў, якія вочы
парабіліся ў гаспадыні, спахапіўся і зразумеў: яна ні аб чым не
здагадвалася!
— дык вы… дык што ж гэта?.. — сама амаль анямела, мычыць, як Франц да таго.
У той жа вечар яны з Палінай расказалі ўсю сваю гісторыю
гаспадарам, адысею сваю, пачынаючы з таго ранку, калі лёс
Франца надламаўся напалам і іх жыцці пайшлі поруч. Паліна
не магла не плакаць, тым больш, што гаспадыня проста рыдала,
мабыць, і над уласным лёсам: пасля блакадных балотаў яна стала
поўным інвалідам. Але вось, не была б гэта жанчына: Паліна
плакала яшчэ і таму, што цяпер, калі Франц ужо не «нямко»,
усім куды прыкметней будзе, што жонка ў яго «чарнамордая
пачвара». (Зрэшты, скажы ёй хто-небудзь, што і гэта горыч у яе
слязах, здзівілася б і запратэставала.) А Каляда ўсё ўспамінаў
Кучэру, гэта ж трэба, затаіў, не паверыў нават сябру. А хіба Каляда не зразумеў бы, ён што — энкавэдыст ці стукач? Гітлеры
прыходзяць і адыходзяць, а нямецкі народ застаецца.
дамовіліся, як выводзіць Франца з нематы, каб не пасеяць да
гэтага цуду нездаровую цікаўнасць. Каляда прапанаваў: «чорнае
возера», яно вылечыла! Ну а гаворыць Франц ужо амаль без
акцэнту, даўно можна было выходзіць з падполля.
— Ты адно не перастарайся! — папярэдзіла Каляду яго
жонка. — А то я ведаю цябе. Такога навыдумляеш, што і дурань
здагадаецца.
Франц прагна слухаў радыё (часам, як бы выпадкова,
круціў і замежжа па старэнькім прыёмніку), чытаў газеты.
Хаця б адным вокам зазірнуць туды, дзе засталіся яго нямецкія
блізкія. Усё больш рэзка адно аб адным выказваюцца ўчарашнія
саюзнікі, а Германія — у руінах. Галеча і зласлівасць. Усё, як
было перад вайной. Хаця людзям яшчэ столькі гадоў трэба, каб
выбрацца з развалін, з варожасці мінулай вайны. У газетках
невялічкага фармату з брудным друкам, якія тут ніхто не чытае,
а скарыстоўваюць на курыва, Франц марна шукаў што-небудзь
пра дрэздэн. У іх найбольш пра амерыканцаў. Усё выглядала
так, быццам не з Германіяй рускія ваявалі, а з амерыканцамі.
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І цяпер трэба вызваліць нямецкі народ ад заходніх плутакратаў:
ну зусім як пра версальскі дагавор пісалі перад вайной. Новая
звада, ужо між пераможцамі, вось-вось узгарыцца. Хаця яшчэ
палонныя дамоў не дабраліся. А Франц і наогул невядома калі
і як зможа патрапіць у Германію. Пасля яшчэ адной вайны?..
А тым часам яны з Палінай і з дзецьмі абжываліся на новым месцы. вечарамі і ранічкаю Франц майстраваў-цяслярыў
у доме Каляды, які цяпер і іх дом, Паліна падзяліла абавязкі з
гаспадыняй: тая даглядала, колькі мела сілы, дзяцей, Паліна
клапацілася на кухні, у агародзе. У месцах старых высечак
падрыхтавалі агнём і сякераю, разрабілі дзялянку (круглае слова: «ляда») — пад проса. Франц раптам адчуў смак да такога
менавіта гаспадарання, першабытнага, а паводле вызначэння
Паліны — «дзікунскага». Пабачылі б муці і фатэр свайго сына:
босы, у чорных ад сажы армейскіх галіфэ, торс, як у афрыканца,
і ўвесь у брудных падцёках поту, запрэгшыся ў неверагодную
барану — усяго толькі абпаленая вяршынка елкі, сукаваты
вожык, — цягаў ён сукамі наперад з канца ў канец паляны,
уздзіраючы пакрытую попелам зямлю. Паліна прыбягала да яго
з абедам (салёныя агуркі і грыбы, рыба, бульба, хлеб), як жа яна
клапацілася каля беднага свайго, як яна лічыла, катаржніка. І не
верыла, што белазубая «негрыцянская» шчаслівая ўсмешка —
гэта ўсур’ёз, што такая праца можа некаму падабацца. А Франц
і сапраўды перажываў не знаёмае раней адчуванне паўнаты
жыцця. Спрабаваў растлумачыць жонцы: менавіта так, менавіта
з голымі рукамі адзін на адзін з прыродай, і вось, калі ласка,
не прапалі б з Палінай і дзецьмі — без усякае дзяржавы, без
усялякае ўлады. вось пабачыш, вырасце проса, каша будзе,
разварыстая — лыжку праглынеш! Глупства, фантазіі, але гэта
Франц, не дарэмна яна кахае яго, анікога іншага поруч з сабой
уявіць не можа. Але на ўсякі выпадак казала:
— ведаю, чаму табе так хочацца без людзей, у дзікім лесе
жыць. З такой жонкай — ні сабе, ні людзям паказаць!
І звыкла трымаецца рукой за шчаку. Левае вока ў Паліны
крыху зліплася, бачыць, але ўсё роўна не як у людзей. Франц не
спрачаецца, проста глядзіць, але так, што Паліна, успыхваючы
румянкам, смела прыбірае руку.
— А, як хочаш! Якая ёсць, такая ёсць! — кажа з гуллівай
абыякавасцю, а ў вачах усё роўна блізкія слёзы.
Убачыў Франца я, усю яго немалую сям’ю на партызанскай сустрэчы ў лесе побліз вёскі Зубаравічы. Гэта былі
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сорамна падманваць добрых людзей. Асабліва разумніцужанчыну, Каляды жонку. Францу ўвесь час здаецца, што ягоны
сакрэт для яе даўно ніякі не сакрэт. У Паўліка распытаць магла,
а то, магчыма, і Паліна прагаварылася. вочы ў яе насмешлівымі
робяцца, калі Франц размаўляе з ёю жэстамі і, сапраўды, мычаннем. Аднойчы ён у яе прысутнасці загаварыў з Паўлікам, як
гэта рабіў, калі нікога блізка не было. Калі пабачыў, якія вочы
парабіліся ў гаспадыні, спахапіўся і зразумеў: яна ні аб чым не
здагадвалася!
— дык вы… дык што ж гэта?.. — сама амаль анямела, мычыць, як Франц да таго.
У той жа вечар яны з Палінай расказалі ўсю сваю гісторыю
гаспадарам, адысею сваю, пачынаючы з таго ранку, калі лёс
Франца надламаўся напалам і іх жыцці пайшлі поруч. Паліна
не магла не плакаць, тым больш, што гаспадыня проста рыдала,
мабыць, і над уласным лёсам: пасля блакадных балотаў яна стала
поўным інвалідам. Але вось, не была б гэта жанчына: Паліна
плакала яшчэ і таму, што цяпер, калі Франц ужо не «нямко»,
усім куды прыкметней будзе, што жонка ў яго «чарнамордая
пачвара». (Зрэшты, скажы ёй хто-небудзь, што і гэта горыч у яе
слязах, здзівілася б і запратэставала.) А Каляда ўсё ўспамінаў
Кучэру, гэта ж трэба, затаіў, не паверыў нават сябру. А хіба Каляда не зразумеў бы, ён што — энкавэдыст ці стукач? Гітлеры
прыходзяць і адыходзяць, а нямецкі народ застаецца.
дамовіліся, як выводзіць Франца з нематы, каб не пасеяць да
гэтага цуду нездаровую цікаўнасць. Каляда прапанаваў: «чорнае
возера», яно вылечыла! Ну а гаворыць Франц ужо амаль без
акцэнту, даўно можна было выходзіць з падполля.
— Ты адно не перастарайся! — папярэдзіла Каляду яго
жонка. — А то я ведаю цябе. Такога навыдумляеш, што і дурань
здагадаецца.
Франц прагна слухаў радыё (часам, як бы выпадкова,
круціў і замежжа па старэнькім прыёмніку), чытаў газеты.
Хаця б адным вокам зазірнуць туды, дзе засталіся яго нямецкія
блізкія. Усё больш рэзка адно аб адным выказваюцца ўчарашнія
саюзнікі, а Германія — у руінах. Галеча і зласлівасць. Усё, як
было перад вайной. Хаця людзям яшчэ столькі гадоў трэба, каб
выбрацца з развалін, з варожасці мінулай вайны. У газетках
невялічкага фармату з брудным друкам, якія тут ніхто не чытае,
а скарыстоўваюць на курыва, Франц марна шукаў што-небудзь
пра дрэздэн. У іх найбольш пра амерыканцаў. Усё выглядала
так, быццам не з Германіяй рускія ваявалі, а з амерыканцамі.
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І цяпер трэба вызваліць нямецкі народ ад заходніх плутакратаў:
ну зусім як пра версальскі дагавор пісалі перад вайной. Новая
звада, ужо між пераможцамі, вось-вось узгарыцца. Хаця яшчэ
палонныя дамоў не дабраліся. А Франц і наогул невядома калі
і як зможа патрапіць у Германію. Пасля яшчэ адной вайны?..
А тым часам яны з Палінай і з дзецьмі абжываліся на новым месцы. вечарамі і ранічкаю Франц майстраваў-цяслярыў
у доме Каляды, які цяпер і іх дом, Паліна падзяліла абавязкі з
гаспадыняй: тая даглядала, колькі мела сілы, дзяцей, Паліна
клапацілася на кухні, у агародзе. У месцах старых высечак
падрыхтавалі агнём і сякераю, разрабілі дзялянку (круглае слова: «ляда») — пад проса. Франц раптам адчуў смак да такога
менавіта гаспадарання, першабытнага, а паводле вызначэння
Паліны — «дзікунскага». Пабачылі б муці і фатэр свайго сына:
босы, у чорных ад сажы армейскіх галіфэ, торс, як у афрыканца,
і ўвесь у брудных падцёках поту, запрэгшыся ў неверагодную
барану — усяго толькі абпаленая вяршынка елкі, сукаваты
вожык, — цягаў ён сукамі наперад з канца ў канец паляны,
уздзіраючы пакрытую попелам зямлю. Паліна прыбягала да яго
з абедам (салёныя агуркі і грыбы, рыба, бульба, хлеб), як жа яна
клапацілася каля беднага свайго, як яна лічыла, катаржніка. І не
верыла, што белазубая «негрыцянская» шчаслівая ўсмешка —
гэта ўсур’ёз, што такая праца можа некаму падабацца. А Франц
і сапраўды перажываў не знаёмае раней адчуванне паўнаты
жыцця. Спрабаваў растлумачыць жонцы: менавіта так, менавіта
з голымі рукамі адзін на адзін з прыродай, і вось, калі ласка,
не прапалі б з Палінай і дзецьмі — без усякае дзяржавы, без
усялякае ўлады. вось пабачыш, вырасце проса, каша будзе,
разварыстая — лыжку праглынеш! Глупства, фантазіі, але гэта
Франц, не дарэмна яна кахае яго, анікога іншага поруч з сабой
уявіць не можа. Але на ўсякі выпадак казала:
— ведаю, чаму табе так хочацца без людзей, у дзікім лесе
жыць. З такой жонкай — ні сабе, ні людзям паказаць!
І звыкла трымаецца рукой за шчаку. Левае вока ў Паліны
крыху зліплася, бачыць, але ўсё роўна не як у людзей. Франц не
спрачаецца, проста глядзіць, але так, што Паліна, успыхваючы
румянкам, смела прыбірае руку.
— А, як хочаш! Якая ёсць, такая ёсць! — кажа з гуллівай
абыякавасцю, а ў вачах усё роўна блізкія слёзы.
Убачыў Франца я, усю яго немалую сям’ю на партызанскай сустрэчы ў лесе побліз вёскі Зубаравічы. Гэта былі
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ўжо хрушчоўскія 60-я, такія сустрэчы сталі дазволенымі,
рэгулярнымі, звычайна 9 траўня. «Рамантыкі сталінізму», а
менавіта так хочацца назваць многіх партызан гэтага часу,
прынялі з рук выкрываўцы іх «галоўнакамандуючага» тое, да
чаго ён сам, Сталін, блізка іх не падпускаў, але «Мікіту» тым
не менш недалюблівалі, а «генералісімуса» па-ранейшаму
ўшаноўвалі. Так і не даведаліся, а даведаліся, не паверылі б, што
рыхтаваў і ім крывавую лазню, можа быць, адразу пасля габрэяў,
і толькі смерць перашкодзіла яму аддзячыць іх па-сталінску.
да таго часу на месцах ужо адбылося «амаладжэнне кадраў»,
у райкамах і райвыканкамах на змену былым партызанам
прыйшлі іншыя людзі, але ў цэнтры, у Мінску, яны сядзелі
шчыльненька, а таму раённыя кіраўнікі такія партызанскія святы
арганізоўвалі з усім партыйным размахам. высылалі на «месцы
баёў» буфеты, загадзя будавалі дзе-небудзь на лясной паляне
ці ля ракі трыбуну, вылучалі ўласных прамоўцаў, наструньвалі
вясковых настаўнікаў, гэтых пакорлівых прыпражных ва ўсіх падобных мерапрыемствах, нават калгаснікаў стараліся не займаць
тэрміноваю працаю, і нават уласнай начальніцкай прысутнасцю
асвячалі выязныя папойкі. Як калі б да іх наехала начальства
з вобласці ці з самой сталіцы. Улічвалася: заўтра хто-небудзь з
гэтых партызанчыкаў папросту сустрэнецца з самім Мазуравым
ці Машэравым дый падзеліцца ўражаннямі аб пастаноўцы патрыятычнага выхавання ў такім вось раёне.
Ну а мы, радавыя народныя мсціўцы, настроеныя былі
мірна-настальгічна нават у адносінах да тых з свайго былога
начальства, каго на дух не пераносілі. Самі ж нашы начальнікі
працягвалі высвятляць, хто каго абскакаў пасля вайны і ці па
заслугах. Але здаралася, што жыццё і нас сутыкала лбамі. ды
не, не жыццё, што нам было дзяліць, а зусім пэўныя, кампетэнтныя ў такіх справах, органы. Мне, напрыклад, з нейкага часу
ездзіць на такія сустрэчы расхацелася, хаця многіх пабачыў бы
з радасцю. Але неяк сорамна было сустракацца з вясёлым сваім
камбрыгам, які, прасцецкая душа, падпісаў супраць мяне генеральскае пісямко ў беларускай газеце з гнеўным палкоўніцкім
асуджэннем «пацыфіста» і «абстрактнага гуманіста». Ну што,
высвятляць з ім, якія бываюць гуманізмы? Абстрактныя, не
абстрактныя? Большае дурноты не прыдумаеш. Або такі ж ліст
майго аднагодка, які аж у маскоўскай «Красной звезде» выліў
сваю горыч, што давялося яму партызаніць з чалавекам, які
паклёпнічаў на нашых гераічных генералаў.
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Але першы час мы ездзілі на такія сустрэчы вельмі ахвотна. (Пасля адно брат мой туды накіроўваўся, а мне прывозіў
прыветы.) вось там я і ўбачыў Франца, яго вялікую сямейку.
Каля машыны-буфета тоўпіліся чыста апранутыя калгаснікі,
найбольш жанчыны з дзецьмі і падлеткі, у вочы кінуўся высокага росту блакітнавокі мужчына ў праставатым суконным
касцюме і з гальштукам. ён толькі што прыняў ад буфетчыцы
на дзвюх талерках хлеб і горку сасісак, і яго акружылі тыя самыя падлеткі — колькі ж іх, ці не пяцёра? Невысокая поўная
жанчына (такіх у нас часцей называюць: жанчынка, і яшчэ дужа
добра кладзецца слова: кабета, кабетка), пашумліваючы на гэтую
арду, пачала дзяліць сасіскі — па адной кожнаму. На галаве ў
яе цёмная хусцінка, хаця сукенка вясёлая, у кветкі. (А калі прыгледзецца, убачыш, што левая шчака ў жанчыны пашкоджаная,
як бывае ад блізкага выбуху.)
Калі ў сям’і шмат хлопчыкаў, а самая малодшая — дзяўчынка,
яна звычайна агульная любіміца. Прыкметна адразу, што і тут
гэтак жа. Зусім магчыма, што іх так шмат, хлопчыкаў, таму
што бацькі хацелі дзяўчынку і ўсё «дабіраліся» да яе. Так што
ёй гэтыя свавольнікі абавязаныя сваім з’яўленнем. Гукаюць да
сваёй дабрадзейкі яны нетутэйшае імя: Марта.
Наўрад ці надоўга запомніў бы гэта мімалётнае адчуванне,
разуменне, што бачу добрую, шчаслівую сям’ю, калі б пасля не
пачуў такую гаворку:
— А бачылі тут немца? Ледзь не дваццаць гадоў яго хавала
жанчына ў падвале.
— Ну і ну! Фрыца?
— Але. Фрыца. дзяцей кучу нарадзілі, а потым аб’явіўся.
На торфазаводзе працуе.
А потым і ў самім Мінску пачуў пра яго. У сувязі са «Слуцкай гісторыяй», што ўсхвалявала ўсю Беларусь. Я маю на ўвазе
выпадак, калі разгневаны натоўп добрых беларусаў спаліў суд,
жыўцом згарэла жанчына-суддзя, некалькі чалавек пасля гэтага
расстралялі.
Неяк у мяне ўзнікла патрэба зайсці ў «першы аддзел»
Акадэміі навук: мы ўжо сталі выязджаць па турысцкіх пуцёўках
за мяжу, а за тымі жалезнымі дзвярыма захоўваліся нашы
«справы», па якіх звяраліся падобныя жаданні з магчымасцю
іх ажыццяўлення. Нейкая пячатка мне спатрэбілася. Убачыў за
высокім бар’ерам маленькага чалавечка: мне не знаёмы, але
на мяне глядзеў, як на вядомага яму ўдоўж і ўпоперак, з усімі
трыбухамі. Я, вядома, не здзівіўся: а як яшчэ можа глядзець чала-
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ўжо хрушчоўскія 60-я, такія сустрэчы сталі дазволенымі,
рэгулярнымі, звычайна 9 траўня. «Рамантыкі сталінізму», а
менавіта так хочацца назваць многіх партызан гэтага часу,
прынялі з рук выкрываўцы іх «галоўнакамандуючага» тое, да
чаго ён сам, Сталін, блізка іх не падпускаў, але «Мікіту» тым
не менш недалюблівалі, а «генералісімуса» па-ранейшаму
ўшаноўвалі. Так і не даведаліся, а даведаліся, не паверылі б, што
рыхтаваў і ім крывавую лазню, можа быць, адразу пасля габрэяў,
і толькі смерць перашкодзіла яму аддзячыць іх па-сталінску.
да таго часу на месцах ужо адбылося «амаладжэнне кадраў»,
у райкамах і райвыканкамах на змену былым партызанам
прыйшлі іншыя людзі, але ў цэнтры, у Мінску, яны сядзелі
шчыльненька, а таму раённыя кіраўнікі такія партызанскія святы
арганізоўвалі з усім партыйным размахам. высылалі на «месцы
баёў» буфеты, загадзя будавалі дзе-небудзь на лясной паляне
ці ля ракі трыбуну, вылучалі ўласных прамоўцаў, наструньвалі
вясковых настаўнікаў, гэтых пакорлівых прыпражных ва ўсіх падобных мерапрыемствах, нават калгаснікаў стараліся не займаць
тэрміноваю працаю, і нават уласнай начальніцкай прысутнасцю
асвячалі выязныя папойкі. Як калі б да іх наехала начальства
з вобласці ці з самой сталіцы. Улічвалася: заўтра хто-небудзь з
гэтых партызанчыкаў папросту сустрэнецца з самім Мазуравым
ці Машэравым дый падзеліцца ўражаннямі аб пастаноўцы патрыятычнага выхавання ў такім вось раёне.
Ну а мы, радавыя народныя мсціўцы, настроеныя былі
мірна-настальгічна нават у адносінах да тых з свайго былога
начальства, каго на дух не пераносілі. Самі ж нашы начальнікі
працягвалі высвятляць, хто каго абскакаў пасля вайны і ці па
заслугах. Але здаралася, што жыццё і нас сутыкала лбамі. ды
не, не жыццё, што нам было дзяліць, а зусім пэўныя, кампетэнтныя ў такіх справах, органы. Мне, напрыклад, з нейкага часу
ездзіць на такія сустрэчы расхацелася, хаця многіх пабачыў бы
з радасцю. Але неяк сорамна было сустракацца з вясёлым сваім
камбрыгам, які, прасцецкая душа, падпісаў супраць мяне генеральскае пісямко ў беларускай газеце з гнеўным палкоўніцкім
асуджэннем «пацыфіста» і «абстрактнага гуманіста». Ну што,
высвятляць з ім, якія бываюць гуманізмы? Абстрактныя, не
абстрактныя? Большае дурноты не прыдумаеш. Або такі ж ліст
майго аднагодка, які аж у маскоўскай «Красной звезде» выліў
сваю горыч, што давялося яму партызаніць з чалавекам, які
паклёпнічаў на нашых гераічных генералаў.
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Але першы час мы ездзілі на такія сустрэчы вельмі ахвотна. (Пасля адно брат мой туды накіроўваўся, а мне прывозіў
прыветы.) вось там я і ўбачыў Франца, яго вялікую сямейку.
Каля машыны-буфета тоўпіліся чыста апранутыя калгаснікі,
найбольш жанчыны з дзецьмі і падлеткі, у вочы кінуўся высокага росту блакітнавокі мужчына ў праставатым суконным
касцюме і з гальштукам. ён толькі што прыняў ад буфетчыцы
на дзвюх талерках хлеб і горку сасісак, і яго акружылі тыя самыя падлеткі — колькі ж іх, ці не пяцёра? Невысокая поўная
жанчына (такіх у нас часцей называюць: жанчынка, і яшчэ дужа
добра кладзецца слова: кабета, кабетка), пашумліваючы на гэтую
арду, пачала дзяліць сасіскі — па адной кожнаму. На галаве ў
яе цёмная хусцінка, хаця сукенка вясёлая, у кветкі. (А калі прыгледзецца, убачыш, што левая шчака ў жанчыны пашкоджаная,
як бывае ад блізкага выбуху.)
Калі ў сям’і шмат хлопчыкаў, а самая малодшая — дзяўчынка,
яна звычайна агульная любіміца. Прыкметна адразу, што і тут
гэтак жа. Зусім магчыма, што іх так шмат, хлопчыкаў, таму
што бацькі хацелі дзяўчынку і ўсё «дабіраліся» да яе. Так што
ёй гэтыя свавольнікі абавязаныя сваім з’яўленнем. Гукаюць да
сваёй дабрадзейкі яны нетутэйшае імя: Марта.
Наўрад ці надоўга запомніў бы гэта мімалётнае адчуванне,
разуменне, што бачу добрую, шчаслівую сям’ю, калі б пасля не
пачуў такую гаворку:
— А бачылі тут немца? Ледзь не дваццаць гадоў яго хавала
жанчына ў падвале.
— Ну і ну! Фрыца?
— Але. Фрыца. дзяцей кучу нарадзілі, а потым аб’явіўся.
На торфазаводзе працуе.
А потым і ў самім Мінску пачуў пра яго. У сувязі са «Слуцкай гісторыяй», што ўсхвалявала ўсю Беларусь. Я маю на ўвазе
выпадак, калі разгневаны натоўп добрых беларусаў спаліў суд,
жыўцом згарэла жанчына-суддзя, некалькі чалавек пасля гэтага
расстралялі.
Неяк у мяне ўзнікла патрэба зайсці ў «першы аддзел»
Акадэміі навук: мы ўжо сталі выязджаць па турысцкіх пуцёўках
за мяжу, а за тымі жалезнымі дзвярыма захоўваліся нашы
«справы», па якіх звяраліся падобныя жаданні з магчымасцю
іх ажыццяўлення. Нейкая пячатка мне спатрэбілася. Убачыў за
высокім бар’ерам маленькага чалавечка: мне не знаёмы, але
на мяне глядзеў, як на вядомага яму ўдоўж і ўпоперак, з усімі
трыбухамі. Я, вядома, не здзівіўся: а як яшчэ можа глядзець чала-
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век («першы аддзел»), у якога пад рукамі, перад вачыма ўся твая
паднаготная, нават тое, пра што сам не ведаеш і не падазраеш?
Але ён палічыў патрэбным свой позірк растлумачыць зусім
проста:
— вы ж родам са Случчыны? Я таксама адтуль. Зусім
нядаўна ў вашай Акадэміі.
Не быў бы гэта правінцыял: тут жа паведаміў, што раней
працаваў у райвыканкаме, але пераведзены сюды пасля славутай
«Слуцкай справы». Жывы сведка! Я не мог не пакарыстацца нестатутнай гаварлівасцю земляка, паспрабаваў даведацца аб усім
больш падрабязна. Сёе-тое ўжо было вядома. Увесь шум-бор
узгарэўся з забойства, але не радавога: работнік райвыканкама
прыстукнуў у пад’ездзе такога ж, як сам, маладога дзецюка.
Маладзёжныя страсці. Але акрамя таго, што ўлада б’е грамадзян па галаве ў нейкім пад’ездзе, была і яшчэ адна абуральная
акалічнасць: забойца — сын паліцая, а забіты з партызанскай
сям’і. для Беларусі гэта, выявілася, неабыякава і праз дзесяць,
і праз дваццаць гадоў пасля вайны. Тыя нас забівалі тады, а
гэтыя цяпер! Асабліва абмяркоўвалася тая падрабязнасць, што
«паліцэйскі» загадваў «культурай» у выканкаме, а ўсім вядомыя
абавязкі такога работніка: міжсабойчыкі, саўны, адпачынак на
прыродзе для начальства, жаночае абслугоўванне. Ясна, што
такога карыснага работніка начальства не пакіне без апекі і
клопату, і пакарання за злачынства не адбудзецца. Завязаўся
такі клубок чутак, перасудаў, страсцей, што развязаць яго можна было толькі адкрытым, галосным, на вачах усіх разборам і
судом. Начальства ж зрабіла якраз наадварот (яшчэ не хапала
ісці на повадзе ў мас!) — суд адбыўся ў забалотным райцэнтры,
у пакойчыку для дзесяці прысутных. За вокнамі ж і сценамі
суда сабраліся сотні, а на другі дзень і тысячы людзей з усёй
ваколіцы, з самога Слуцка. Небывалая для рэспублікі сітуацыя.
Мабыць, нанесены ўдар быў у нейкі патаемны нерв беларуса,
народа, якога за незласлівасць і дабрадушша хваліў сам Іосіф
Сталін і сам Адольф Розенберг. (Пахваліўшы, прашарсцілі да
незалечных праплешын і шнараў.)
А тут яшчэ жонка падсуднага: некалькі разоў з’явілася,
дурніца, з памяшкання, куды іншых не пусцілі, і фыркала на
жанчын — чаго зляцеліся, крумкачы, нічога вам не абломіцца,
не засудзяць майго мужа!
Што праўда тут, а што пазнейшыя выдумкі, сказаць цяжка.
Адно вядома дакладна (і кадравік пацвердзіў): тыя, хто судзіў,
ператрусілі, яны пераапранулі падсуднага ў адзенне міліцыянера
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і правялі праз натоўп. Але самі пайсці не змаглі: стала вядома
аб уцёках забойцы! Натоўп раз’юшыўся. Спынілі машыну, што
ехала міма, гружаную тарфяным брыкетам, забралі каністры з
бензінам, аблілі будынак і падпалілі. Міліцыянер, пераапрануты
ў касцюм падсуднага, выскачыў з акна, пашкодзіў пазваночнік.
А суддзя згарэла. Жах што нарабілі агулам, натоўп і начальства!
воінскую часць прыслалі, тыя адмовіліся страляць. Але падышла другая, больш надзейная (казалі: каўказцы), уціхамірылі
натоўп. У газеце было кароценькае паведамленне: па такой
справе столькі асудзілі, такіх і такіх — да вышэйшай меры.
Пад канец кадравік паведаміў:
— А вы ведаеце? Мабыць, не чулі? Там немец удзельнічаў.
З вайны яшчэ затаіўся. Падагнаў машыну, бензін ім прывёз.
Так (я потым даведваўся), гэта быў Франц. Толькі ўсё
адбывалася крыху інакш. У нашых «органаў» слабасць да
сачыніцельства. А было ўсё прасцей: па звычайным сваім
маршруце Франц праязджаў на машыне, вёз тарфяны брыкет.
Перагарадзілі дарогу, бензін і ўсё, што ім трэба было, разгарачаныя людзі ўзялі, не пытаючыся шафёра. Але Франца абвінавацілі
ў саўдзеле ці дапамозе, ці ў нечым іншым, і пасадзілі. Тры гады
Паліна з дзецьмі чакалі яго, а вярнуўся — завербаваліся ў Сібір.
Яшчэ да чарнобыля. Недзе там, на поўначы, яны цяпер. Калі
не павёз іх Франц у аб’яднаную Германію. Магчыма, нехта
з нямецкай яго сям’і жывы застаўся. Колькі яму ды і Паліне
перажыць давялося, што хацелася б для іх хоць крыху жыцця
спакайнейшага.
Але чамусьці сумна было б даведацца, што яны ўсё-ткі
паехалі.
Р. S. Я працаваў над гэтай гісторыяй, калі ў санаторый
«Падмаскоўе» мне пазванілі з Мюнхена — супрацоўнік радыё «Свабода», мой зямляк васіль Крупскі. Родам ён з нашай
віцебшчыны, прозвішча па бацьку — Фрэйдкін, амаль увесь
род Фрэйдкіных у вайну нацысты знішчылі. Пагаварылі пра
справу, якую меў да мяне, а затым васіль успомніў пра наш з
Элемам Клімавым фільм. Карціну «Ідзі і глядзі» ў 85-м я вазіў
у Заходнюю Германію, арганізатарка Мангеймскага фестывалю
нястомная жанчына без узросту фраў Фэй вайн параіла мне
быць гатовым да жорсткай дыскусіі. А наогул можна было
чакаць (мяне ў Маскве ўсур’ёз папярэджвалі), што неанацысты
падпаляць кінатэатр. Непрыемны не для адных толькі нацыстаў
фільм у нас атрымаўся. У час XІV Маскоўскага кінафестывалю
я быў сведкам такой сцэны ў Крамлі: вядомы заходненямецкі
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век («першы аддзел»), у якога пад рукамі, перад вачыма ўся твая
паднаготная, нават тое, пра што сам не ведаеш і не падазраеш?
Але ён палічыў патрэбным свой позірк растлумачыць зусім
проста:
— вы ж родам са Случчыны? Я таксама адтуль. Зусім
нядаўна ў вашай Акадэміі.
Не быў бы гэта правінцыял: тут жа паведаміў, што раней
працаваў у райвыканкаме, але пераведзены сюды пасля славутай
«Слуцкай справы». Жывы сведка! Я не мог не пакарыстацца нестатутнай гаварлівасцю земляка, паспрабаваў даведацца аб усім
больш падрабязна. Сёе-тое ўжо было вядома. Увесь шум-бор
узгарэўся з забойства, але не радавога: работнік райвыканкама
прыстукнуў у пад’ездзе такога ж, як сам, маладога дзецюка.
Маладзёжныя страсці. Але акрамя таго, што ўлада б’е грамадзян па галаве ў нейкім пад’ездзе, была і яшчэ адна абуральная
акалічнасць: забойца — сын паліцая, а забіты з партызанскай
сям’і. для Беларусі гэта, выявілася, неабыякава і праз дзесяць,
і праз дваццаць гадоў пасля вайны. Тыя нас забівалі тады, а
гэтыя цяпер! Асабліва абмяркоўвалася тая падрабязнасць, што
«паліцэйскі» загадваў «культурай» у выканкаме, а ўсім вядомыя
абавязкі такога работніка: міжсабойчыкі, саўны, адпачынак на
прыродзе для начальства, жаночае абслугоўванне. Ясна, што
такога карыснага работніка начальства не пакіне без апекі і
клопату, і пакарання за злачынства не адбудзецца. Завязаўся
такі клубок чутак, перасудаў, страсцей, што развязаць яго можна было толькі адкрытым, галосным, на вачах усіх разборам і
судом. Начальства ж зрабіла якраз наадварот (яшчэ не хапала
ісці на повадзе ў мас!) — суд адбыўся ў забалотным райцэнтры,
у пакойчыку для дзесяці прысутных. За вокнамі ж і сценамі
суда сабраліся сотні, а на другі дзень і тысячы людзей з усёй
ваколіцы, з самога Слуцка. Небывалая для рэспублікі сітуацыя.
Мабыць, нанесены ўдар быў у нейкі патаемны нерв беларуса,
народа, якога за незласлівасць і дабрадушша хваліў сам Іосіф
Сталін і сам Адольф Розенберг. (Пахваліўшы, прашарсцілі да
незалечных праплешын і шнараў.)
А тут яшчэ жонка падсуднага: некалькі разоў з’явілася,
дурніца, з памяшкання, куды іншых не пусцілі, і фыркала на
жанчын — чаго зляцеліся, крумкачы, нічога вам не абломіцца,
не засудзяць майго мужа!
Што праўда тут, а што пазнейшыя выдумкі, сказаць цяжка.
Адно вядома дакладна (і кадравік пацвердзіў): тыя, хто судзіў,
ператрусілі, яны пераапранулі падсуднага ў адзенне міліцыянера
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і правялі праз натоўп. Але самі пайсці не змаглі: стала вядома
аб уцёках забойцы! Натоўп раз’юшыўся. Спынілі машыну, што
ехала міма, гружаную тарфяным брыкетам, забралі каністры з
бензінам, аблілі будынак і падпалілі. Міліцыянер, пераапрануты
ў касцюм падсуднага, выскачыў з акна, пашкодзіў пазваночнік.
А суддзя згарэла. Жах што нарабілі агулам, натоўп і начальства!
воінскую часць прыслалі, тыя адмовіліся страляць. Але падышла другая, больш надзейная (казалі: каўказцы), уціхамірылі
натоўп. У газеце было кароценькае паведамленне: па такой
справе столькі асудзілі, такіх і такіх — да вышэйшай меры.
Пад канец кадравік паведаміў:
— А вы ведаеце? Мабыць, не чулі? Там немец удзельнічаў.
З вайны яшчэ затаіўся. Падагнаў машыну, бензін ім прывёз.
Так (я потым даведваўся), гэта быў Франц. Толькі ўсё
адбывалася крыху інакш. У нашых «органаў» слабасць да
сачыніцельства. А было ўсё прасцей: па звычайным сваім
маршруце Франц праязджаў на машыне, вёз тарфяны брыкет.
Перагарадзілі дарогу, бензін і ўсё, што ім трэба было, разгарачаныя людзі ўзялі, не пытаючыся шафёра. Але Франца абвінавацілі
ў саўдзеле ці дапамозе, ці ў нечым іншым, і пасадзілі. Тры гады
Паліна з дзецьмі чакалі яго, а вярнуўся — завербаваліся ў Сібір.
Яшчэ да чарнобыля. Недзе там, на поўначы, яны цяпер. Калі
не павёз іх Франц у аб’яднаную Германію. Магчыма, нехта
з нямецкай яго сям’і жывы застаўся. Колькі яму ды і Паліне
перажыць давялося, што хацелася б для іх хоць крыху жыцця
спакайнейшага.
Але чамусьці сумна было б даведацца, што яны ўсё-ткі
паехалі.
Р. S. Я працаваў над гэтай гісторыяй, калі ў санаторый
«Падмаскоўе» мне пазванілі з Мюнхена — супрацоўнік радыё «Свабода», мой зямляк васіль Крупскі. Родам ён з нашай
віцебшчыны, прозвішча па бацьку — Фрэйдкін, амаль увесь
род Фрэйдкіных у вайну нацысты знішчылі. Пагаварылі пра
справу, якую меў да мяне, а затым васіль успомніў пра наш з
Элемам Клімавым фільм. Карціну «Ідзі і глядзі» ў 85-м я вазіў
у Заходнюю Германію, арганізатарка Мангеймскага фестывалю
нястомная жанчына без узросту фраў Фэй вайн параіла мне
быць гатовым да жорсткай дыскусіі. А наогул можна было
чакаць (мяне ў Маскве ўсур’ёз папярэджвалі), што неанацысты
падпаляць кінатэатр. Непрыемны не для адных толькі нацыстаў
фільм у нас атрымаўся. У час XІV Маскоўскага кінафестывалю
я быў сведкам такой сцэны ў Крамлі: вядомы заходненямецкі
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кінарэжысёр, добры знаёмы Элема Клімава, папракнуў яго ў
лішне жорсткім паказе немцаў. вочы ў Элема збялелі (знаёмы
мне ягоны стан — па нашых сустрэчах з кіраўнікамі дзяржкіно):
«Ах так! ды мы вось такую кропелечку праўды паказалі. вось
у наступны раз — на поўную катушку!»
У Мангейме дыспут атрымаўся ярасны, але мне ў ім
удзельнічаць не давялося зусім. Сядзеў з краю сцэны, спусціўшы
ногі ў залу, і ўсяго толькі назіраў за бойкай немцаў з немцамі.
двух пакаленняў: тых, хто пабываў на вайне, і маладых. «Ах
вось вы чым там займаліся!» — а ветэранам, вядома, крыўдна.
васіль Крупскі расказаў тут жа па тэлефоне пра падобную
сітуацыю, гісторыю ў Мюнхене: ён запрасіў да сябе маладых
немцаў і паказаў ім фільм. Адзін з гасцей папрасіў касету і
пракруціў яе бацькам. Паглядзеў з імі фільм і сышоў з дому.
да васіля прыходзіў потым немец-бацька, плакаў і запэўніваў,
што, хаця служыў у Беларусі, але быў усяго толькі «пры конях».
Прасіў, умольваючы, памагчы вярнуць сына ў сям’ю.
Ну а калі цэлыя народы пабеглі адзін ад аднаго, здавалася, на
ўсё сваё наступнае гістарычнае жыццё напалоханыя існаваннем
у таталітарным пацучніку? Як зараз мы бяжым, схапіўшыся
за галаву. Ад іншых уцякаем, як ад самога сябе. Таму што ад
уласнай памяці намагаемся схавацца.
І ў той жа час вяртаемся, вяртаем сябе адно аднаму — мы
з немцамі. Значыць, няма нічога канчатковага ў гэтым свеце.
У гэтым і наша надзея.
13 красавіка (Падмаскоўе) — 15 жніўня (Губічы) 1992 г.
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VІxІ*
Скончаныя раздзелы незавершанай кнігі

…я жыву апошні раз.
Ганна Ахматава

дЗЕЛЯ РАЗБЕГУ
1943 год, перадасеннія дажджы прыбілі летнюю суш,
зжылі прыдарожную гразюку з пажоўклай травы, але спёка
вярнулася, я ляжу ля дарогі, локцямі падціснуўшы вінтоўку, з
боку Казловіч вядуць палонных немца і ўласаўца (ва ўласаўца
мундзір жаўцейшы за нямецкі, мусіць, з запасаў вугорскай або
чэхаславацкай арміі), бабы з нашае Крукаўшчыны выбягаюць
на дарогу, сустракаючы і праводзячы палонных не так злым, як
горкім галашэннем: «дзе ж твае вочы? А маці недзе свае праплакала па такім сыночку!» Русявы прыгажун-уласавец воч не
ўздымае, твар яго то бялее, то чырванее. Немец маленькі, нягеглы, у акулярах, спалохана, але і цікаўна пазірае на ўзброеных
людзей; жах канца, асуджанасці яшчэ не ахапіў яго. Па той бок
дарогі, дзе ідуць яны, даўгі шэраг узгоркаў-магіл, чатыры з іх
свежыя, колькі дзён таму мы пахавалі тут сваіх хлопцаў.
вось-вось пачнецца «блакада», грознае слова гэтае ўжо лунае
ў паветры, акружэнне, блакіроўку партызанскіх вёсак і лясоў
немцы звычайна прымяркоўваюць да дажынак. (для мяне потым сцёрты газетны выраз «бітва за ўраджай» заўсёды поўніўся
жорсткімі згадкамі.)
Гляджу ўслед нашым ворагам, што асуджана аддаляюцца, і
раптам падумалася: калі б з’явіўся зараз нехта і прапанаваў мне,
які пражыў шаснаццаць гадоў: «Хочаш яшчэ два тыдні? Гаран* Пражыта (лац.).

