АЛЕСЬ ЖУК - ХАЛОДНАЯ ПТУШКА
I
Нядобра, калі на неакрытую снегам зямлю вялікі мароз. Тады на свеце робіцца непрыютна, як у
лядоўні; вецер пранізліва-бязлітасны, і ад яго нікуды не дзецца, не схавацца, бытта не засталося на
зямлі ніводнага цёплага кутка. I зямля тады робіцца пустою і халоднаю, і страшна думаць, што ў душы
ў яе ўсё зледзянела, змярцвела – і больш не будзе на зямлі жыцця.
Анэта чакала, калі зменіцца квадра і пераломіцца надвор’е. Яна нутром прадчувала гэту перамену,
ёй нават здавалася, што незаўважна памякчэў, зрабіўся вільгатнейшы вецер. Чамусьці верылася, што
пойдзе сухі, марозны снег, а не стане хлюпаць мокры, з дажджом, – цяжка было трываць нізкую
плывучую шэрань хмар, хацелася чыстага, белага, святочнага, каб зарадавалася вока і душа.
I яшчэ тым, галоўным, цешыла душу спадзяванне на снег – што не вымерзне рунь. Са снегам
адляжа мароз, паменшае вецер...
Анэта ленавалася, не кожнага вечара паліла ў грубцы, а таму хату вышаствала ветрам. На ватнюю
коўдру старая ўскідала яшчэ кажушок. Але пад такімі акрыванкамі ад цяжару балела цела і не было
сугрэву. Старая ведала, што ніякія коўдры яе не нагрэюць, бо не засталося цяпла ў целе, выстудзілася
яно за доўгае жыццё. А таму трэба прывыкаць да холаду, як прывыкла за многія гады да адзіноты, да
пустое хаты, да доўгіх дзён, не занятых работаю; і дні не доўжыліся, бо сілы не ставала і каб парабіць
работу пры хаце. Недзе ў душы Анэта і не верыла, што гэта папраўдзе так, бо лягчэй за яе і ўвішней на
рабоце не было і не будзе. Ды не вечны чалавек на зямлі, як і нішто не вечна.
Колькі яна перажыла і равеснікаў і маладзейшых?
Нават не верылася, што гэтак доўга можа жыць чалавек, які век рабіў, ішоў усё жыццё, як конь у
баразне.
Зжахнула Анэту і бытта спалохала тое, што спарахнелі вербы ў краі вёскі. Тыя вербы, якія яна
памятала маладымі, з чыстымі святочнымі лісцікамі; з вербаў ламалі дубчыкі, каб ісці на Вербную ў
цэркаў. Чатыры вярбы раслі на аселіцы, вялікія, што толькі ўдваіх, узяўшыся за рукі, і абхваціш.
Летам стаяла яшчэ адна вярба. Ад дзвюх не засталося і следу, як і ад тае грэблі, пры якой раслі
дрэвы. Ад трэцяе тырчаў толькі Высакаваты чорны ашчэмак. Мабыць, восенню пастухі клалі агонь у
пні. Пень выгараў з аднаго боку і ўсярэдзіне. Другая палавіна, пабялелая ад ветру і з сярэдзіны
абвугленая, стаяла пад маладым травяным покрывам, як ашчэмак вялікага клыка.
Чацвёртая вярба ўжо не давала лісту, толькі дзе-нідзе ад самага карэння спрабавалі ўзяцца ў рост
кволыя светлыя атожылкі. Стары, выдуплены з сярэдзіны, невысокі, пакручаны ствол моцна, разлапіста
ўшчэплены ў зямлю карэннем і ўверсе растапыраны пяццю вузлаватымі галінамі, таксама кароткімі,
пакручастымі, на якіх ужо не засталося вецця; галіны выдавалі як пальцы старое спрацаванае рукі, якія
ўжо не могуць выпрастацца, разагнуцца. Ды і сама вярба з пабялелаю ад дажджу, глыбока парэпанаю
карою выдавала якраз на вялікую спрацаваную жылістую чалавечую руку, якая бытта сілілася
выцягнуцца, дастаць ад зямлі да гэтага па-дзіцячы чыстага і добрага, але высокага, як шчасце,
вясновага неба і застыла ў пакутліва-цяжкім імкненні.
Ніжэй галля, у ствале свяцілася наскрозь дзірка. I вярба здалёку здавалася прыбітай да неба
тоўстым сінім цвіком.
Анэта не ведала, чаму запала ў душу тая вярба: ці ад здзіўлення, што на сваім вяку ўпершыню
бачыла, як памірае дрэва, якое помнілася маладзенькім. Бо людское смерці многа нагледзелася і
набачылася. Мінулае вясны памерла самая малодшая Анэціна сястра. Дзве сярэднія памерлі раней,
даўно. Пра іх засталася толькі роўная і доўгая прывычная памяць, як пра людзей, якія жывуць недзе
далёка-далёка...
Памерла Волька ў красавіку, калі ўжо добра прыгравала сонца і зусім мала засталося снегу ў полі,
калі стары чалавек, выйшаўшы з хаты і прыгрэўшыся ў зацішку на сонейку, думае, што перажыў зіму і
цяпер пажыве ўжо да новых халадоў.
Тады неспадзявана ўсхадзілася мяцеліца, дзень і ноч ляпіла мокрым разлапістым снегам, і ад ветру
над Анэцінаю хатаю трывожна і пагрозліва гуў веццем стары вяз. Анэта тае ночы не магла звесці вачэй,
усё прыслухоўвалася да лютага, несуцішнага разгулу мяцеліцы, як усё роўна хацелася пачуць што за
ветрам...
А ўдзень стала нечакана спакойна і сонечна, як і не прападала сонца і яго вясновая цеплыня. Роўнае
яго цяпло растапляла наляпаны ў пазы ў сценах снег, бярвенне мокра чарнела, і ад яго ішла пара. Вуліца
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была выраўнавана вышэй платоў снегам, снег паабломліваў галлё ў садах.
Вольку пахавалі таго сонечнага дня. Па Анэту ніхто не прыехаў, бо дарогі былі нячышчаныя, а на
санях цяпер і моды няма ездзіць. А яшчэ – Анэта дагадвалася – пра яе быў невялікі ююпат: дзяцей у
Волькі многа, радні ў сваёй вёсцы таксама. Па яе, па Анэту, мо і не паехалі, каб не растрэсці старую
бабу і не набрацца бяды.
Але ў тым, што памерла і Волька, а яна, Анэта, і самая старэйшая, і самая нешчасліўшая ў жыцці,
засталася жыць, Анэта бачыла нешта несправядлівае і ненармальнае. Чаму б Вольцы не дажыць да яе,
Анэціных, гадоў і не пахаваць яе – каб на добры лад? Яна зжыла, дзяцей пагадавала і не рабіла па
гаспадарцы так, як яна, Анэта, і жаночую і мужчынскую работу. А вось узяла і памерла тая песенніца і
танцорка, тая малая і кволая Волечка, якую некалі і бацька любіў больш за ўсіх, бо Анэта мусіла
сядзець за кроснамі, а Волечка ў дарэктара дзве зімы вучылася, чытаць умела. Як душа памерла.
Колькі жыцця прайшло, колькі ўсяго сплыло, колькі вялікага гора і крыўд зжылося і перажылося, а
той далёкі ўспамін ні з таго ні з сяго раптам выплываў у памяці, як учора тое было. Бацька, шчаслівы і
малады, сядзіць на лаве. У трапяткім чырвоным святле лучыны відно, як радасна пабліскваюць
бацькавы вочы, як глядзіць ён на Волечку, якая прытулілася ў яго на каленях у кашульцы, з акуратна
расчэсанымі валасамі, расказвае на памяць:
Каб ты ведаў, брат кумішча,
Што ўчора відзеў я!
У паноў было ігрышча –
Дый якое ж – ай-я-я!
Варушацца на сцяне і на шэрым ад марозу акне чырвоныя водсветы, скубе Анэта злосна смыкі з
кудзелі, круціць верацяно, прадзе – толькі голаў нахіляе ніжэй, як бытта акрамя свае работы нічога не
заўважае. А самой хочацца кінуць усё, заплакаць ад горнасці, ад крыўды – яе не пусцілі вучыцца,
сказалі, што вялікая, што дома дапамагаць трэба, – ад зайздрасці, што не яна сядзіць на каленях у бацькі
і не на яе гэтак глядзіць ён...
А Волечка зайздросціла Анэце, яе даросласці, яе ўменню рабіць работу, і любіла, як любяць
маладзейшыя старэйшых братоў ці сясцёр.
Анэта цяпер ведае, што ў кожнага свая доля і яна распараджаецца чалавекам, яна ведае, каму і якое
жыццё пражыць. Волька так і не навучылася быць першаю ў рабоце, бо і здароўя ў яе не было на гэта.
А песні спяваць умела, танцаваць здатная была. I замуж выйшла шчасліва, і за гаспадаром век пражыла,
у сваёй вёсцы, сярод сваіх людзей і з сваёю раднёю.
Анэта ж пайшла жыць у чужую вёску, у трыццаць тры гады стала ўдавою, з дзецьмі на руках,
пачала рабіць і за гаспадара і за сябе, як у баразну стала, – і пайшла.
У кожнага свая доля. А так чаму б ёй, Анэце, гэтулькі жыць? Жыве. А Волька памерла. Анэта цяпер
спрабавала ўспамінаць тыя песні, да якіх здатная была Волька. І мала што магла ўспомніць – не да
песень было ў яе жыцці. А вось цяпер, як памерла Волька, забрала з сабою свае песні, бытта менш і
цяпла стала ў душы ў Анэты...
Першыя дні па смерці сястры Анэта моцна занудзілася была. Начамі плакала ад успамінаў і ад
думак сваіх. Не заўважала, як цяклі слёзы. Толькі калі холадна рабілася ў твар, выцірала вочы коўдраю,
ляжала спустошаная і лёгкая душою і целам, бытта паволі апускалася некуды ўніз, апускалася...
I выплывала насустрач вуліца. Не, спачатку палявая дарога...
У сонечнай далечыні, на шырокіх і роўных, як стол, слуцкіх палетках палавела жыта. Ад спякоты
пабялелі, вылінялі пяшчотныя і халаднавата-мяккія пялёсткі валошкі на ўзмежках і пры дарогах.
Мроілася разагрэтае сонцам паветра і нібыта цякло да жытнёвага небакраю. А адтуль чорным крылом
разгортвалася навальніца. I перад ёю ўсё заціхала, неяк паспешна, быццам захопленае знянацку, нават
паменшалі хвалі на тугаватай роўнядзі калосся. I нідзе ні душы. Толькі светлы палетак і пацямнелая
далечыня, як з пясчанага берага глядзіш на цёмнае мора. I перад навальніцаю ўсё на зямлі бытта
паменшала, і нават вёска здалася маленькай, нібы глядзіш на яе з вышыні, з гэтага магутнага чорнага
навальнічнага крыла.
У цішыні пачулася, як мякка і глуха, усё роўна бы па жывым целе, ударылі па глыбокім цёплым
дарожным пыле першыя кроплі. А потым раптоўна, неспадзявана моцна рвануў вецер – і абрынулася на
зямлю ўсё разам: і прыцемень, і суцэльная, як з лубу, сцяна вады, святло сіняватых ад лютасці маланак,
удары грому, ад якіх хацелася сцяцца ў маленькі-маленькі камячок, бо здавалася, што ты толькі адна
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засталася на ўсім белым свеце. I жудасна адчуваць, што прапала і ты, і твая прыцемная хаціна ў бясконцай лютасці і нястрыманасці стыхіі. I разам з тым была незразумелая, невытлумачальная, шчымлівая,
трывожная радасць гэтай яраснай праяве, усё роўна як і ты частачка гэтае непадуладнай нікому сілы...
Не памятаецца, чаму яна тады была адна дома і чаму не пабегла да нікога з суседзяў. I наогул,
цяпер, ва ўспаміне, здаецца, што тады на ўсю вёску не было ніводнага чалавека, ніводнае жывое душы,
толькі яна, маленькая Анэтка, пад саламянаю страхою паветкі, бо страшна чамусьці сядзець у хаце, калі
люта ўспыхваюць маланкі, пякучым бляскам асвятляючы праз невялікія вокны цёмную пад
навальніцаю хату, – здаецца, што калі не сядзіш за сценамі, калі бачыш і навальніцу, і адчуваеш зусім
побач дождж і вецер, нічога не можа здарыцца з табою...
Анэта і потым, ужо сталым чалавекам, і цяпер, састарэлая, ніколі ў часе самых лютых навальніц, у
самыя страшныя рабінавыя ночы не магла і не сядзела ў хаце, выходзіла на двор і стаяла пры сцяне,
абапяўшыся посцілкаю...
Яна тады не заплакала, і не закрычала, і не кінулася нікуды бегчы, калі нешта раскалолася,
трахнула, здаецца, ля самае яе, і здалося, што абдало яе хваляю паветра, якое незнаёма запахла. Яна
адчувала і разумела, што нікуды ўсё роўна не ўцячы і нічога нельга перамяніць, толькі чакай і маліся,
каб было ўсё добра.
У тую навальніцу раскалола стары клён, які рос пад вокнамі іхняе хаты. Быццам чорнаю сякераю
нехта паласнуў у развілак і разваліў дрэва аж да самага камля, злажыў на зямлю палавіну яго пышнае
зеляніны.
Клён, тая палавіна, якая засталася, стаяў яшчэ многа гадоў, абсмалены, аднабокі, але зялёны, і
трымаў буйнае, раскошнае лісце. I ім, дзецям, не трэба было далёка хадзіць па ліст, якім высцілалі под
печы, калі пяклі хлеб.
Спачатку пачаў аддаляцца гром, чуўся неяк дабрадушней і раскацісцей, здалёку, хоць яшчэ люта,
кустамі, успыхвалі і сляпілі маланкі, але непрыкметна пачынала шарэць, і ў тым баку, адкуль прыйшла
навальніца, рабілася святлей, адыходзіў, адступаўся ўдалечыню цень навальнічнага прыцемку, пакідаў
за сабою спакой, маладое паветра і каламутны ручай пасярод вуліцы, які намываў тугога вільготнага
жвіру, што пругка, быццам снег, парыпваў пад босымі нагамі.
Пасля навальніцы прыйшло чыстае святло. Мокра, але ўладарна наплываў водар жыта, вечны на
гэтых палях, прыглушаны пахам мокрае лістоты ў садах.
I сведкай усяму гэтаму была толькі яна, дзяўчынка, і нібыта ўсё гэта адбылося дзеля яе.
Цяпер здаецца, што гэта і не ўспамінаецца, а сніцца, бо цяпер не верыцца, што можа быць на зямлі і
гэтулькі святла, і волі, і гэтакае моцы. Але ж не, то было і сапраўды, і бачылася маладымі шчаслівымі
вачыма дзіцяці ўпершыню. I сярод слуцкага поля ёсць, стаіць і цяпер тая выгнутая ў адну вуліцу
велікаватая вёска, хоць рэдка дзе ўжо ўбачыш у ёй тыя старыя, маленькія хаты. Абнавіліся сады,
пабудавалі многа новых, прыгожых, з вялікімі светлымі вокнамі хат...
Пасля тае навальніцы не засталося на ўзгорку бярэзіны, дзе спрадвеку жылі буслы, «святая» ў
народзе птушка. Па мокрай зямлі рассыпалася сухое ламачча ад былога, за многа год зладжанага жылля
і пух з вераб’іных гнёздаў. Буслы таго года не жылі ўжо на бярэзіне, бо мужчыны, ведаючы, што можа
ўпасці яна, загадзя, вясною, усцягнулі барану на высокую маладую ліпу.
I ад таго паху мокрае зямлі, ад таго водару з жытнёвага палетка і цяпер, праз многа гадоў, праз цэлае
жыццё адзываецца ў душы незабытая радасць жыццю...
I падхопленае плынню радасці, наплывае на змену гэтаму ўспаміну другі: чорнае голле саду на
фоне густога цёмна-сіняга неба, фіялетавы стылы водсвет снегу ў полі, пах пацямнелага, шурпатага
лядку на сцежцы, цёплы драўляны пах прагрэтай за дзень сцяны і доўгія матавыя ледзяшы суслякі, –
што звісаюць з саламянае страхі. А пасля гэтых ледзяшоў чамусьці адразу выплывае ў памяці з густога
зімовага мроіва заінелы снег бясконцага поля, адзінокі санны след, і заінелая грыва каня, і пах
настылага кажуха, у якім так утульна і не хочацца варушыцца. Плыве насустрач снегавое поле, абступае
прыцемкавая марозная сінеча. I яшчэ не відаць, але ведаеш, што пакажацца спачатку адзін, а потым і
другі слабенькі агеньчык. А следам па дарозе плывуць бухматыя, не надта вялікія – дарога няблізкая –
вазы з сенам, якое яшчэ і на марозе свежа пахне сухім вострым пахам стога...
Успаміны ўставалі прыгожыя, сонечныя, высокія і плывучыя, як воблакі на пачатку лета. I нават
зімовыя, халодныя, яны наплывалі, бы цёплая вада нешырокае рэчкі, што цякла за вёскаю. Звілістая,
глыбокая ў завоінах, парослых на берагах аерам, высокім, густым, як чарот, і заўсёды халаднаватым,
нават у самае спякотнае лета. I меленькая, з чыстаю, празрыстаю вадою і белым дном з пяску-мыльцу...
А да рэчкі – аселіца з кароценькаю і густою, мяккаю, халаднаватаю і пяшчотнаю, як аксаміт, травою.
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I тыя ўспаміны, і тыя пахі да смерці незабыўныя і самыя лепшыя, як успаміны пра дотык матчыных
рук, пра яе голас той далёкі, які нікому не паўтарыць, як нікому не сказаць табе тых самых ласкавых,
самых шчырых слоў любові, вялікае і адзінае, якою могуць адарыць сябе маці і дзіця. Такая любоў
жыве ў дарослага, ужо, здавалася б, агрубелага душою чалавека да роднае зямлі: да лёгкага павеву
ветру над полем, нават да сіняе валошкі на мяжы, не кажучы ўжо пра кусцістую, густую, як аўчына,
рунь, пасрэбраную першым інеем, які ружова адсвечваецца ў ранішніх сонечных промнях, не кажучы
ўжо пра спелы, цяжка і даверліва схілены насустрач селяніну колас жнівеньскага палетка!
А тое свята прасторных, залатых сонцам і саломаю жнівеньскіх дзён, яшчэ не пацямнелага, пахучага ржышча, мяккіх «коцікаў» паміж яго! I потым дзе-нідзе ўжо першыя стомленыя палосы шэрае,
спустошанае восеньскае раллі. I першы родны і журботны крык шэрых жураўлёў над аўсяным полем!..
I нішто не можа і не зможа абудзіць у чалавеку самых высокіх і самых вечных пачуццяў, як бацькаўшчына! I не быў, і не будзе, і нельга быць чалавеку шчаслівым, калі ідзе ён па жыцці без бацькаўшчыны
ў сэрцы. Няшчасны гэта чалавек, і, мабыць, цяжка і страшна паміраць яму, бо калі памірае чалавек,
улюбёны ў зямлю і ў людзей, якія побач з ім жылі, то ён ведае, што пакідае на зямлі і радасць жыццю
гэтых людзей, і след сваіх рук на зямлі, і памяць пра сябе ў душах хоць на адно пакаленне.
Ад гэтых маладых, пранізаных сонцам і шчасцем успамінаў на душы ў старое рабілася лёгка, і не
гэтакімі доўгімі выдавалі бяссонныя старэчыя ночы...
Анэта прачыналася радасна, прыслухоўвалася да самое сябе, ці і сапраўды яна такая дужая, маладая
і лёгкая, як тое шчаслівае дзіця ў тую далёкую летнюю навальніцу. Потым успамінала, хто яна цяпер,
колькі гадоў ёй. Але ўсё роўна заставалася на душы бадзёрасць, упэўненасць у самой сабе, у сваёй сіле
– усё жыццё пражыла яна, дзяцей пагадавала, ні на кога не азіраючыся, ніадкуль не чакаючы помачы. I
цяпер ведала, як ёй жыць, што рабіць, і другому магла падказаць і параіць.
II
Вецік у адной майцы выйшаў на двор і мыўся пад рукамыйнікам на ледзяным пранізлівым ветры, з
асалодаю адчуваў, як ён астуджвае ўсяго яго і ад гэтага робіцца лягчэй.
Выціраўся ён у верандзе, не спяшаючыся, моцна расціраў твар і рукі ручніком, глядзеў праз
невялікія шыбінкі на шэрае прыцемнае неба і зноў адчуваў, як ахінае яго адчуванне адзіноты і
непрыкаянасці свае. Гэта не давала спакою ад таго самага часу, калі кончылася ўборка, калі выкапалі
бульбу, прыбралі з асушанага балота буракі і засталося чакаць павестку ў войска. Не верылася, што
нарэшце ён дачакаўся – збярэцца і пойдзе, і не трэба будзе потым прасіць у старшыні сельсавета
даведку на пашпарт, спрачацца з бацькам і з маці. Адслужыць – і паедзе куды захоча, бацька тады не
ўтрымае.
I ад гэтых думак было лягчэй і радасней, як заўсёды ў маладосці ад прадчування дарогі.
Нецярплівае чаканне павесткі, якую ўсё не прыносілі, быццам ваенкамат забыўся пра яго, ахінала
нудотаю. I тады ён «лячыўся» гарэлкаю з тых прыпасаў, якія трымаў бацька на ягоныя выправіны, ішоў
у клуб, дзе збіраліся школьніцы, абдымаў і ціскаў дзяўчат, якія пішчалі і, як дзеці, падбрыквалі па
клубе. Гэта надакучвала Веціку. I тады ехаў да Анюткі. Да Анюткі шмат хто ездзіў і да яго, таму і
гадавала яна дачку, невядома чыю, хоць была толькі на гадоў тры старэйшая за Веціка.
Вецік ведаў, што пойдзе ён у войска і пра яго паездкі да Анюты забудуць і ніхто некалі блага не
ўспомніць – гуляў хлопец перад войскам.
Вецік вярнуўся ў хату, зайшоў за занавеску, дастаў з-пад ложка сіні абшарпаны чамадан і ўкінуў у
яго чысцейшыя рабочыя штаны, стары чырвоны тоненькае вязкі світэр, які браў з сабою апрануць, калі
будзе холадна, паношаную старую куртку са скуразамяняльніка. Каб гатова было.
– Ужэ збіраешся. Што б горшае ўзяў. Гэта і дома яшчэ насіць можна.
Маці стаяла, абапёршыся рукою на прыпечак, у старым шэрым картовым пінжачку з падкасанымі,
бо былі доўгія, рукавамі, у картовай, шырокай, як андарак, спадніцы, з хвартухом, які з’ехаў набок, у
велікаватай, напушчанай на лоб чорнай хустцы, ад якой яшчэ больш хваравітым і бляднейшым здаваўся
твар.
Маці на сухіх дрывах пякла сала і мяса, каб паднавіць закусь на двух сталах, за якія бацька на вечар
меўся запрасіць конюха Федзьку, паплаўнічага Статкевіча, раманцёра з канаў Пятра, малакавоза
Будкевіча і яшчэ сяго-таго з тае браціі, пра якую людзі гавораць, махнуўшы рукою: прапашчы за
гарэлкаю чалавек, і не завуць, калі толькі можна, за стол іх разам з усёю бяседаю. Клікаў іх на дапоіны
стары Дзягель не толькі таму, што ў канаўшчыка можна было ўкасіць сена, Будкевіч мог прыпісаць
малаку, якое здавалі, самую большую тлустасць, Федзька заўсёды каня дасць, будзе і збруя, і калёсы, бо
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цяпер не толькі мала коней засталося, але няма і падвод, і збруі. Яшчэ і таму клікаў іх стары Дзягель,
што, хоць і сам цяпер пасмейваўся з іх, былі яны некалі адною кампаніяй. Калі хадзіў Дзягель у
брыгадзірах і старшынёй нават быў, Будкевіча паставілі старшынёй сельсавета. Статкевіч фельчарам
рабіў. А Федзька пасля франтавое кантузіі, не здымаючы нават лейтэнанцкіх пагонаў, ездзіў па вёсках
страхагентам. Усе яны любілі насіць зашчытнага колеру гімнасцёркі з белымі падкаўнерыкамі,
камсастаўскія папругі і зашчытныя фуражкі. Цяпер гэтая фуражка засталася толькі Ў Федзькі ды ў
Дзягеля. Праўда, у Федзькі старая, з паломаным брылём, а ў Дзягеля ўсё чэсць па чэсці: і фуражка, і
боты, і папруга, і белы падкаўнерык чорнае шарсцяное гімнасцёркі.
Астатнія папрапівалі свае фуражкі.
Прыйшла ім пара саступіць месца маладым. Так ці інакш усе яны пасталі тым, чым цяпер ёсць.
Будкевічава кар’ера скончылася пасля таго, як ён прыбіў качалкаю суседа за тое, што той адараў у яго
на сотках лішнюю баразну. Статксвіч вымушаны быў пайсці ў паплаўнічыя, бо ў райздраве
разгледзеліся, што быў ён пры медсанбаце толькі санітарам.
А Федзьку зволілі як малапісьменнага работніка, калі скончылася пара пашаны да розных там
агентаў. Федзька пасля гэтага запіў, бо не разумеў, чаму яго, самага актыўнага работніка, звольнілі,
першыя гады баяўся адзін паказвацца ў далёкія вёскі.
Сам жа Аляксандр Дзягель трымаўся даўжэй. Не запіў, хату выбудаваў, сабраў багацця, але перабег
яму дарогу калгасны бычок. Гэтак хітра перабег, што разаслаўся на хаце цынкавым дахам... Вялікае
пагалоскі не пусцілі праўленцы, але з брыгадзіраў давялося пайсці за год да пенсіі... Цяпер, думаючы
пра ўсю гэту кампанію, якая збярэцца на цэлы вечар у хату і завядзе п’яную гаворку пра мінулае, Веціку
стала не па сабе.
Знаёмы ад самага дзяцінства пякучы жаль да маці варухнуўся ў грудзях. Ёсць жа і апрануць што,
ёсць і грошы, бо нікуды іх не трацілі, а толькі збіралі... Цяпер бы пашкадаваць сябе, свайго здароўя,
пажыць. Няўжо яна і нарадзілася толькі, каб рабіць работу? У маладосці біў муж, пакуль не адбіў
здароўе і не перашалеў. А яна ўсё пыніць дома гаспадарку... Шкадаванне гэтае, можа, было ад таго, што
невядома, калі ён болей і ўбачыць маці. I нейкая горыч ашынула з-за таго, што і на развітанне не хапіла
ў маці нічога іншага, акрамя як пашкадаваць яму адзежыну.
Але маці ўжо не глядзела на Веціка, снавала ля сталоў няўпэўненаю сваёй хадою, якою яна ходзіць
ужо даўно, за якую людзі празвалі маці Сноўніцаю. Так і звалі, быццам і не было ў яе імя. Вецік ведаў,
што злосць у людзей і да маці была з-за бацькі, бо ў вёсцы недалюблівалі яго і памяталі тое, чаго не мог
памятаць і ведаць Вецік. Вецік падумаў: як маці яшчэ і ходзіць, бо з пазаўчарашняга, калі прыйшла
павестка, яна не прысела. I дапамагаць ёй не было каму.
Бацька знарок трымаў да выправін і не калоў парсюка. Як прыйшла павестка, яны ўдвух з Вецікам
пасля абеду закалолі, асмалілі і разабралі яго. За ноч маці мусіла пачысціць кішкі, папарадкаваць усё,
напхаць заўтра зранку кілбасы, а потым і варыць і ставіць на сталы, каб да вечара было што даць
людзям закусіць. Бацька назапасіў гарэлкі, і Вецік не разумеў, нашто столькі зваць людзей, калі моладзі
кампанія была чалавек пяцёх хлопцаў, тых жа самых школьнікаў і дзяўчат. Калі пасля п’яных
віншаванняў і наказаў яму ў дарогу пусцілі па сталах засланую хусцінкаю глыбокую міску, здагадаўся
Вецік, што меў на ўвазе бацька, як запрашаў шмат людзей, і сам успомніў, што, бываючы на
выправінах, клаў грошы «на дарогу». Але цяпер, самому, зрабілася не па сабе ад гэтых грошай, якія
маці раніцою, калі ён ад’язджаў, пералічыла і выдзеліла дваццаць рублёў, а астатнія бацька збіраўся
пакласці на кніжку.
На выправінах Вецік глядзеў на п’янае застолле, і здавалася, не п’янеў, хоць і піў нараўне з усімі. I
не заўважыў і не памятаў, як яго вывелі і паклалі спаць у сенцах, накрыўшы кажухом, і пад якім было
цяжка і нядобра. Вецік не мог падняцца, калі бацька, таксама п’яны яшчэ, у гімнасцёрцы з
расшпіленым каўняром, будзіў яго раніцою, дапамагаў збірацца, пасадзіў за стол, прымусіў і маці з імі
падняць на дарогу чарку. Вецік наліў сабе піва, маці толькі памачыла гарэлкаю губы і паглядзела на
стол, быццам выбірала, што з’есці, але так і не знайшла.
Калі ён выходзіў з хаты, маці апошні раз прыпала да яго, і ён адчуваў, як яе рукі сутаргава
абдымаюць і прыціскаюць, нібыта ён маленькі і яна баіцца, не дае, каб адабралі яго ў яе. Ён амаль
сілком выслабаніўся з рук, заспяшаў на двор, бо і самому горнасць пераціснула горла. I калі азірнуўся,
убачыў праз акно, як маці глядзіць яму ўслед, быццам прыкутая да прыпечка.
Бацька ў варотах прыпыніўся, неяк сур’ёзна і ўрачыста паказаў на складзеную слупком на агародзе і
накрытую зверху толлю цэглу:
– Служы, сынок, як трэба. Але голаў сваю беражы, уперад ніколі не сунься. I каб нам брыдка не
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было. Ты чалавек вясковы, рабацяшчы, там табе цяжка не будзе. Каб мне брыдка не было, бач, Толя
распіўся, у турме. Кожны гэтым у вочы мне пора. А як адслужыш, то ў мяне з гэтае гары цэглы гараж
будзе, а ў гаражы машына табе стаяцьме!
Бацька горда падняў галаву і паглядзеў на сына. Вецік не ведаў, што сказаць, і толькі недарэчна
ўсміхаўся, гледзячы на цэглу.
Ля машыны бацька абняў, нязграбна пацалаваў у шчаку, сунуў у руку яшчэ дзесятку грошай.
Машына выехала за вёску. Наперадзе холадна, як лёд на чыстай вадзе, зазелянелася ранішняе неба.
Над зямлёю, умёрзлаю, чужою, пачаўся шэры прыцемак, і ў гэтым прыцемку слабым чырвоным
святлом свяцілі аўтамабільныя фары, і веліч прыцемкавага поля быццам праглынула машыну ў сваёй
пустэчы і неабдымнасці. Толькі тоненька, напята звінеў недзе ў шчылінцы кабіны тугі напорысты
вецер. Вецік крышку прыадчыніў ветравічок, каб свежы вецер астудзіў твар, з палёгкаю ўздыхнуў,
быццам нарэшце вызваліўся. Ён даўно ўжо вырашыў, што не вернецца з войска дадому, бо добрыя
грошы можна зарабляць не толькі ў калгасе, і ён будзе зарабляць, і жыць у асалоду, і ніхто там не скажа,
што ён, Вецік, сын таго Дзягеля... Дарэмна абяцае яму бацька і грошы і машыну, – баіцца, што без
догляду застанецца яго набытак. Толю ж некалі жывасілам выпраўляў у горад, у людзі...
Але з чыстага марознага досвітку не сталася светлага дня. I ў Веціка таксама не было далёкае
дарогі: іхнюю каманду чамусьці затрымлівалі з адпраўкаю, і ў абед ён на рэйсавым аўтобусе прыехаў
дадому, да панядзелка. Калі ён вярнуўся, у хаце ваўсю папівалі і даядалі патрусіны. I яго зноў пасадзілі
на покуце...
Цяпер, складаючы ў чамадан адзенне і ўспамінаючы доўгі гэты дзень, Вецік шкадаваў, што не
пакінулі іх там дзе пры ваенкамаце перачакаць дзень ці два, дома ўжо не было чаго рабіць.
– Ты куды гэта збіраешся? – насцярожана запыталася маці, унёсшы з сянец і ставячы на стол,
выцершы хвартухом, запацелыя бутэлькі.
– У клуб схаджу, куды яшчэ.
Ён і сам не ведаў, куды пайсці.
Маці недаверліва паківала галавою:
– Не ўдумай да тое хоць перціся! Ад людзей аж брыдка! От прыйдзе бацька з мужчынамі, пасядзеў
бы разам, пагаварылі, а то паследні дзень і то не ўседзіш у хаце.
Вецік не захацеў спрачацца. Падумаў, што і сапраўды скора прыйдзе бацька з гасцямі, і тады
прыйдзецца заставацца і сядзець.
Ён апрануў новую, на футры, куртку, надзеў пыжыкавую шапку, апрануты прысеў да стала, на хаду
зглынуў некалькі кавалкаў мяса, з рыльца выпіў бутэльку напітку і выйшаў на вуліцу, надзеў пальчаткі,
прыхіліўся да плота, перачакаў, пакуль зайшоў на двор бацька разам з гасцямі. Добра, што паспеў
выйсці з хаты.
Клуб пабудавалі пасярод вёскі, на ўзгорку, там, дзе некалі быў шырокі прагон да самае аселіцы.
Пачыналі будаваць даўно, калі яшчэ Веціка старэйшыя хлопцы за каршэль выганялі з танцаў.
Замахнуліся на вялікую пабудову, потым на хаду перадумалі. скараціліся, грошы патрацілі, за гадоў
шэсць закончылі, а калі закончылі, то аказалася, што за гэты час не толькі пабагацелі, але і паразумнелі:
клуб вялікі трэба было будаваць не на адну вёску, а на цэнтральнай сядзібе. Будаваць прыгожы, як
цяпер будуюць, а тут выйшла вялікая будыніна, накрытая шыферам і здалёку падобная на гумно –
толькі што вокны ёсць. А калі пабудавалі, то раскідаць нельга. Зрабілі ў адной зале сцэну, павесілі
чырвоную плюшавую заслону, другую вузкую залу пакінулі пустою – на танцы.
Зацвердзілі на праўленні пасаду загадчыка, адначасова ён жа і прыбіральшчык і бібліятэкар.
Бібліятэка мясцілася ў трох шафах, займала невялікі пакойчык, які, бадай, запланаваны быў як
раздзявалка акторам і ў якім была свая печка, таму тут было заўсёды цёпла зімою.
На сцэне ў доўгія перапынкі паміж сходамі і нарадамі стаяў на стале більярд.
Вечарам будзённага дня тут нікога не было, акрамя школьнікаў-падлеткаў, якія, радуючыся, што
няма старэйшых, ганялі самаробнымі кіямі з лыжных палак металічныя шарыкі, якія гулка стукалі ў
пустым і настылым памяшканні, і калі падаў які са стала – быццам ударалі па падлозе малатком.
– Прывет, фраеры! Хто са мною на высадку? – запытаў Вецік, але пары яму не было, і большы з
усіх чатырох, Лізы-магазіншчыцы, хітра стрэліў карычневымі вачыма:
– У цябе з Анюткаю лепш выходзіць... У два шарыкі...
Ён быў напагатове, і Вецік не дастаў яго нагою, хоць размахнуўся даць добрага ногца. Ён не любіў
гэтага нахабнага і палахлівага доўгага, як гліст, падлетка, але даганяць не стаў, каб, быццам бы жартам,
добра пакамячыць.
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Вецік адчыніў дзверы і са сцэны зайшоў у бібліятэку.
Бібліятэкарка Клава сядзела за сталом у празрыстай белай кофтачцы, як і ў яго на выправінах, з
падсіненымі павекамі і ярка нафарбаванымі вуснамі.
Першы год пасля школы яна паступала ў медыцынскі інстытут, бо надта хацела быць доктарам і
хадзіць у белым халаце і белай шапачцы. У інстытут яна не паступіла, «не прайшла па конкурсу»,
крыўдавала, што па блату дык узялі і з меншым балам, але і ў кулінарнае вучылішча, дзе таксама даюць
белыя халаты і носяць белыя шапачкі, не падавалася. Таму, што рыхтавалася да белае медыцынскае
кар’еры, на ферму ці ў брыгаду таксама не пайшла. Знайшлі ёй пасаду на тры месцы адразу, хоць і
плацілі за ўсе тры толькі шэсцьдзесят рублёў. Але грошай Клаве хапала, бо маці рабіла даглядчыцаю на
свінарніку, а бацька на экскаватары ў меліярацыйным упраўленні.
На другі год у Клавы яшчэ засталася любоў да белых халатаў. Яна паступала на медсястру ў
медвучылішча. Але і там ёй дарогу перайшоў той жа самы блат. Яна і загадзя ведала, што «блат»
пяройдзе дарогу, бо работу ў бібліятэцы не пакідала. Праплакаўшы два дні з-за таго, што не насіць ёй
белага халата і белае касынкі, яна зноў штовечара сядзела ў бібліятэцы, прыбраўшыся, як нявеста на
выданні, і гартала часопісы мод, якія выпісвала на бібліятэку. Любоў да гэтых часопісаў у яе была,
можа, і большая, чым да белых халатаў.
Грошай на адзенне дачцэ маці не шкадавала, таму што, мабыць, даўно здагадалася: з белых халатаў
толку не будзе, а спакайней, калі дачка ў клубе сядзець застанецца. Знайсці б ёй толькі талковага
спакойнага чалавека, пакуль не позна, бо надта ж ахвотна і весела смяецца дачка і мружыць вочы на
хлопцаў. З гэтае прычыны маці і прыходзіла сама «зачыняць клуб», пакуль студэнты ў калгасе выбіралі
бульбу і хадзілі на танцы ў клуб.
– Ну, Клава – ты атрава! Я падаю!
Вецік пахіснуўся, узяўся рукою за сэрца. Клава весела пачырванела, падняла на яго блакітненькія
вочы, глянула то на адно сваё плячо, то на другое. Вецік, не спыняючыся, зайшоў і абняў Клаву,
прыціснуўшы яе да спінкі крэсла, крыху пахіліў да сябе, моцна пацалаваў у нафарбаваныя вусны, адчуў
пад рукамі грудзі. Дзяўчына напружана заціхла, Вецік яшчэ мацней прыціскаў і цалаваў, і яна не
варушылася, толькі калі ён моцна нахіліў крэсла, усмешліва і нахабнавата глядзеў на яе ногі ў
светленькім капроне, якія былі відаць з-пад кароткай спаднічкі, яна заварушылася, і ад гэтага ногі яшчэ
больш паказаліся на свет.
– Ну пусці, сумашэдшы! Як табе не брыдка! Ой, пусці! – перастала варушыцца і папрасілася Клава,
не надта абурана і не надта злосна.
Вецік адпусціў дзяўчыну, усмешліва глядзеў, як яна адскочыла ўбок, абцягнула спаднічку, паправіла
кофтачку, аскублася навокал, як качка, зазірнула, чуць прыўстаўшы на пальчыкі, у люстра, якое вісела
на шафе, усміхнулася і быццам бы ўсё яшчэ пакрыўджана абуралася:
– Хватаешся, як ненармальны. Кожны ўсё хватаецца і хватаецца, кофтачку кожны дзень толькі мый!
Вецік засмяяўся. Толькі цяпер успомніў, як яшчэ ўчора на всеары быў злавіў яе ў цёмных сенцах і
што яна хутка перастала супраціўляцца і сама абнімала яго і цалавала, калі нанесла некага...
I ад гэтага ўспаміну быццам пацягнула свежым ветрыкам і астудзіла. Не хапала толькі звязвацца з
Клаваю, мець яе, гладкую жонку, машыну, зарабляць, каб уволю есці і піць. Ён не прагны на грошы і на
ежу. Яму хапала і таго і другога. Ён ведае, што можна жыць не толькі дзеля таго, каб зарабляць на хлеб.
Ёсць другое жыццё. Ён з дзяцінства бачыў, як глядзелі на тых, хто прыязджаў з горада, і як пачціва пра
іх гаварылі, а пра сваю работу, як пра нешта не вартае ўвагі, і таму выпіхалі дзяцей «у людзі». I Вецік не
горшы за другіх...
Ён зноў успомніў, што вольны чалавек, што цяпер ніхто і нішто яму не ўказ. Ён ужо належыць да
тых людзей, якія вяртаюцца сюды, каб пакрасавацца, якім павінны зайздросціць.
Вецік ступіў да Клавы, якая, не вельмі спяшаючыся, саступіла ўбок, толькі павяла вачыма, але ён не
схапіў яе ў абдымкі, а далоняю мацнавата ляпнуў па туга абцягнутым спаднічкаю азадку. Клава
рагатнула, незласліва ляпнула Веціка па спіне, але ён не азірнуўся, выйшаў з пакойчыка, там адвёў убок
таго самага Лізінага, сунуў у руку пяцёрку:
– Дуй, Васька, вазьмі ў маці бутэльку.
– Няма ў яе...
– Давай, гліст белы. Палавіна табе.
– Пачакай, партыю кончу...
– Давай, я за цябе дастукаю, більярдун!
Пасланец вярнуўся скора. Выпілі тут жа, у кутку, дзе на табурэтцы стаяў бачок з вадою і
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эмаліраваны кубак. Васька выкаўтаў гарэлку, быццам ваду, пачырванеў, напхаў поўны рот хлеба, Вецік
падумаў, што грошы наўрад ці Васька аддасць маці і што з гэтага Ваські вырасце добры абармот.
Веціку не было больш чаго рабіць у клубе. Ён выйшаў на двор, гучна ляпнуўшы дзвярыма, з
вядомаю толькі маладым прагаю, удыхнуў холад познавосеньскае ночы, у якой заблудзіўся і б’ецца
тугімі хвалямі вецер, здаецца, разбіваючыся на халодныя нябачныя пырскі. У гэтым холадзе гэтак туга і
горача білася ў Вецікавым целе кроў, што аж звінела ўвушшу. Ён вольна і шпарка ішоў па вуліцы,
адзінокі, усясільны, упэўнены ў тым, што робіць. На двор зайшоў ціхенька, падышоў і памацаў затычку
на хляве, але замест затычкі рука абмацала халоднае жалеза замка. Вецік здагадаўся, што бацька знарок
замкнуў матацыкл, каб ён не ўзяў. Вецік спыніўся ля акна, праз шчыліну між фіранак бачыў, як сядзіць
за сталом бацька, весела і злосна падумаў, што будзе на яго, на Вецікавым, – пяшком пойдзе да Анюты і
застанецца ў яе на ўвесь заўтрашні дзень.
Радуючыся сваёй непакорлівасці, помсліва і весела ішоў па вуліцы. Спыніўся, калі заўважыў
самаходнае шасі ў святле, якое падала з акна ў Дубіцкага, уявіў, як заўтра раненька Дубіцкі выйдзе, каб
ехаць на работу, а шасі быццам растала.
Вецік выключыў перадачу, выкіраваў на сярод вуліцы і асцярожна папхаў шасі, яшчэ не ведаючы,
куды ж яго можна закаціць так, каб не адразу і знайшоў Дубіцкі. I толькі калі шасі само пачало каціцца з
узгорка, і ён на хаду ўскочыў на сядзенне, здагадаўся, што можна ж паехаць і на шасі. Нічога яму не
зробяць. Уключыў хуткасць і пусціў счапленне, матор спачатку зачмыхаў, потым затрашчаў нечакана
аглушальна, быццам застрачылі на далёкім палігоне з буйнакалібернага кулямёта.
Вецік паспрабаваў запаліць святло, але яно не гарэла, і толькі тады падумаў, што Дубіцкі зліў на ноч
ваду, але пяць кіламетраў праедзецца, не рассыплецца гэтая разваліна, а калі разваліцца, то Дубіцкі
дзякуй скажа – дадуць новую машыну.
Пакрысе вочы прывыкалі да цемры, і Вецік выразна бачыў шэрую паласу дарогі. Прыбавіў хуткасць
і на поўныя грудзі весела ўдыхаў пах саляркі і цёплага жалеза. I ён быў вольны, нікому і нічым не
абавязаны, шчаслівы ад свае вольнасці, ад гэтае ночы ў полі, дзе ён і жывая душа, і ўладар...
Ён не заўважыў, адчуў, як пахілілася шасі. I не спалохаўся, калі лёгка праваліўся пад нагою
тармазны педаль. Невядомая сіла падхапіла яго і прыціснула да такое гулкае пад нагамі і надзейнае
зямлі. Сэрца на імгненне зайшлося ад вострага адчування палёту, а потым ад болю, з-за якога нельга
зрабілася ўдыхнуць на поўныя грудзі, бо зямны холад раптам як астудзіў усю яго гарачую кроў...
III
Анэта ўстала, як толькі засвятлела на дварэ. Акуратна заслала пасцель, пастаяла пасярод хаты,
агледзелася. Шпалеры на сценах старыя, крыху закуралыя ад старасці. але акуратныя, нідзе не
парваныя і не вымурзаныя. Столь хоць і нефарбаваная, з дошак, пацямнелых ад часу, але вымытая
старою, нават і ў прыцемках адсвечвала роўнаю жаўцізною, на якой, як птушкі, цямнелі ўкамянелыя за
многа год сукі. Вокны завешаны падсіненымі паркалёвымі фіраначкамі, падлога, пафарбаваная сынам
гадоў пяць назад, не вышмаргалася нагамі, туманна паблісквала фарбаю, толькі што дошкі высахлі,
разышліся, што аж па пальцу шчыліны між імі. Ля сценкі між вокнамі стаялі два крэслы, таксама не
цяперашнія, з гнутага дрэва, а бліжэй к покуці – круглы стол, засланы абрусам з мохрыкамі. На покуці,
пад іконаю, вісеў рэпрадуктарчык, таксама стары, з крыху паржавелым металічным абадком, за якім
была напята мацёра. Анэта ўмылася, памалілася, гледзячы на ікону, падышла да рэпрадуктара,
пакруціла за кацёлку, каб чутней было, але радыё не стала гаварыць мацней, мабыць, не хапала моцы ў
тых, хто перадаваў.
Паўз сцяну – што ад двара – стаяла лава, даўнейшая, як некалі ў бацькавай хаце. Федзя збіраўся
выкінуць яе, але Анэта не дала, сказала, што адной ёй у хаце лава не замінае. Шкада было выкідаць
лаву – яшчэ моцная. За лаваю, пры акне, стаяў стол, таксама старое сталярскае работы, а на сцяне, што
ад сянец, вісела пафарбаваная ў зялёны колер паліца, з палічкамі, пазавешванымі фіранкамі, з шафкаю.
На палічках у Анэты стаяў посуд і крупы, а ў шафцы ляжаў хлеб.
Хай і не ўсё новае ў хаце, але яшчэ моцнае, што мае цану. Як і дамоўка ўся, хай і невялікая пацяперашняму, але і не малая. Робленая з тоўстага дрэва хата, яшчэ добры гонтавы дах, прасторныя
сенцы, хлявы таксама накрытыя добра і дагледжаныя. Не, не ўсякі мужчына гэтак можа дагледзець
дамоўку, як яна, Анэта.
Анэта апранула куфайку, падперазала фартух, узяла старую бляшаную дайнічку і пайшла да хлява,
дзе некалі складала сена. У гэтым хляве выкапаны пограб, глыбокі і вялікі, сцены абкладзены каменнем
і заліты цэментам, а зверху на рэйкі накладзена тоўстых дубовых плашчакоў. I рэйкі і плашчакі яна
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прыпасла з канца вайны, зрабіла пограб навечна, у зручным месцы – зверху натоптваецца ў хляве сена,
а таму ніякі мароз не страшны. Неяк і не думалася, што хлеў можа быць незакладзены сенам. Каторы
год ужо пусты хлеў. Суха пахне пыльнаю саломаю з падстрэшкаў.
Дайнічка зусім заржавела – цяпер у ёй старая носіць з пограба бульбу, бо кошык цяжка вымаць па
лесках з пограба.
Анэта пакінула дзверы адчыненымі, злезла ў пограб, пастаяла, пакуль прывыкнуць вочы да
прыцемак. Некалі ў гэтым пограбе і бочка з капустаю стаяла, і бочачка з агуркамі, і морквы было, і
буракоў, і бручкі. Цяпер насыпана бульбы і буракоў, бо агарода не садзіць, няма сілы капаць грады. А
бульбу вясною ёсць выгада і прадаваць, і нават здаваць нарыхтоўшчыкам.
Анэта старалася не заўважаць і не думаць пра тое, што за апошнія гады раскідалася ўся яе
гаспадарка. Ну, няхай ёй адной на карову цяжка было нарабіць. Але ж вось цяпер дажылася, што і куры
няма на сядзібе, і апошняга парсючка закалола, а парасяці не купіла, няма каму нават недаедкі
выкінуць. Кошка і тая прапала, сабакі разарвалі хіба.
Не стала гаспадаркі таму, што не стала сілы рабіць, як некалі, дамашнюю работу, – але пра гэта
Анэта не хацела думаць і гаварыць.
Асцярожна ставячы вядро на аслізлыя лёсткі, старая выбралася з пограба, прыкрыла дзверцы
анучамі, каб не лез холад. На двары паставіла вядро, агледзелася. Нідзе яшчэ не дымілі каміны. От
жыць пачалі людзі. Каб гэта на старых некалі, каб устаў хто з іх з магілы!.. Спяць цяпер людзі да гэтае
пары! Даўней канчалі б ужо ў печах паліць. I тое, што яна вось устала, пачала ўходжвацца, яшчэ больш
абадзёрыла і падвесяліла Анэту.
У хаце яна распранулася, увішна запаліла ў печы, паставіла да агню чыгунок з вадою, села абіраць
бульбу, памыла яе ў вялікай алюмініевай місцы, большую разрэзала напалам, паклала ў чыгунок.
Пайшла ў каморку, якая гэтаксама, як і хлеў, пуста пахла пылам, а не мукою, не збажыною, што цяпер
не стаяла тут у дзежках. Прывезеная Федзем мука была ў папяровых мяшэчках у шкафчыку.
Уходжвалася Анэта весела, здавалася ёй, спрытна.
Снедала, паставіўшы на стол чыгунчык з бульбаю. Кусала бульбы, адкалуплівала лыжкаю па
кавалачку масла, запівала халаднаватым малаком.
От нейкі лёгкі настрой апанаваў пасля таго начнога ўспаміну, не думалася ні пра сваю адзіноту, не
нудзілася, гатова была цэлы дзень рабіць, пыніцца.
Прыбраўшы ўсё, Анэта прысела на лаву, каб успомніць, што ёй трэба зрабіць сёння, і не магла
ўспомніць, бо і не было тае абавязковасці, бо, папраўдзе, пыніць ёй заставалася толькі сябе самую.
Анэта аж гмыкнула – гэтак нечакана ўгледзелася самой, што пыніць толькі сябе адну, як пані якая, а
таму зразумела і тую нудоту, і непрыкаянасць, якая падступала часінаю: толькі дзеля сябе самой рабіць
– не мела быццам бы і сэнсу, век яна не толькі пра сябе думала, і таму мела права верыць, што яе клопат
неабходны, што нельга без яго, а таму і без яе самое! Цяпер, выходзіла, бытта і неабавязкова яна
патрэбна...
Анэта апранулася, выйшла на двор, пастаяла і пайшла да Гэлькі.
Гэльчына хата стаяла па другі бок вуліцы, цераз дзве хаты ад Анэцінае. Гэлька ўжо год як палучала
пенсію, але не пакідала работу на свінарніку, дзяржала і карову, і падсвінка. Яна давала малако Анэце,
платы не брала – «за тое, што хату маю пільнуеце». Анэта і праўда пільнавала хату, калі Гэлькі не было,
даглядала і гаспадарку, і давала парады, як і што рабіць, і не толькі давала, але і патрабавала, каб Гэлька
рабіла так, як яна, Анэта, сказала. Праўда, раз ці два ў год Гэлька паўставала супроць свае камандзіркі.
Старыя сварыліся. Анэта пасля гэтага сядзела які тыдзень без малака, памятаючы, што яе нага і на
парог больш не ступіць да «тае доўбні». А што доўбня, то доўбня. Таму і замуж ніхто не ўзяў, таму і
дажывае век ялаўкаю. Каб разумная была, то як пабачыла, што застаецца адна як палец, то
прыстаралася б ад каго дзіцяці, выгадавала б. I ніхто не ўпікнуў бы. Доўбня яшчэ і таму, што век
душыцца, робіць, свету не бачыць, а так нічога і не мае. I грошы параздае за тое, што пляц ёй засеюць,
што дроў прывязуць, а пасля ніхто і носа не пакажа. Некалі перастане ўздужаць і грошай не мецьме. А
яшчэ і ўбоіна, не глядзіць нічога. Платы ледзьве стаяць, страха ўжо цячы пачынае, на варотцах няма і
зашчапкі, на ноч калом з двара падпіраць трэба.
Усё гэта Анэта выгаворвала Гэльцы, а тады тая і бажылася, што Анэціна нага больш не ступіць на
яе двор, што памыямі абалье, калі паўз яе хату тая пройдзе, бо і Анэта гэтакая самая дурная, як і яна,
яшчэ дурнейшая. Таму нават і дзеці не хочуць да сябе браць, гэтак і ўтрупее адна ў пустой хаце, не
прыйдзе дагледзець яе Гэлька...
Сварыліся яны абедзве доўга, з лютасцю, спавядаючы адна адной усё жыццё, бо і расказвалі ж,
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сябруючы, пра сябе ўсё без утайкі...
Праз які тыдзень, калі папанудзілася ўжо кожная ў сваёй хаце, Анэта брала збаночак, які заставаўся
ў яе, і несла Гэльцы.
Заходзіла, казала «добры вечар», ставіла збаночак на стол і, ужо бытта адыходзячы, гаварыла:
От забылася была. А табе мо і патрэбна пасудзіна?
– Каб толькі тае бяды. Не вельмі і карова доіцца. Ды і парасяці выліваю. А гэтыя два дні нешта есці
не ўзяло было. Так добра ела, адале як нажом урэзала.
– Перакарміла, мабыць. Я ж табе колькі гаварыла, што не лі салодкага малака. Кіслым ніколі не
абкорміш. Свіння ж, як абхваціцца яды, доўга ў рот не возьме.
– За гэтаю ж бо калгаснаю работаю вечна спяшаеш...
Пра сварку не ўспаміналі ні адна, ні другая.
Гаворачы, Гэлька налівала старой у збанок малака, падавала, як нічога і не было. Анэта брала
збаночак, яшчэ стаяла ў парозе, потым садзілася на заслончык. I ўжо гаварылі мірна, пра ўсіх знаёмыхсуседзяў, дружна, згодна хвалілі або ганілі.
Каб хто папытаў у Анэты, чаму яна так лёгка адпусцілася на Гэльку, то Анэта б сказала, што шкода
ёй Гэльку. Ззамаладу ж была і рослая, і здаровая, і з твару харошая. От выйшла гэтак, што да вайны не
пайшла замуж, а пасля вайны і мужчын не засталося. Любіла работу рабіць, за работаю свету не
бачыла. Можа, каб больш дзе па гулях шастала, то і знайшла б якога мужчыну ці хоць дзіця прыдбала.
А цяпер выбіла сілу, грошы тыя, што зарабляе, бесталку распускае.
З Анэцінае б гаворкі выйшла, што каб не яе спагада з Гэлькі і не яе парады, то прапала б даўно
Гэлька, нічога б не мела.
Анэта ведала гэта дакладна. I нават сама Гэлька на людзях, хвалячы Анэту, сама гаварыла, што каб
не Анэта, то ёй, Гэльцы, немаведама як жыць было б...
Гэлька спяшала з рашкаю ў руцэ ад хлява, прыпынілася, выцерла руку аб хвартух.
– От добра, што вы, цётухна, прыйшлі! А ў мяне ж усё ўсярэдзіне аж трымціць. А тут у печы яшчэ
не выгарала, а мне бегчы трэба. Ой, цётухна!
– Куды ж гэта табе так трэба бегчы?
– Аляксандра ж нашага хлопец перавярнуўся ночы сёння на трактары. Ото ў войска ісці. Трэба ж
мне бегчы туды.
– Гэта самы меншы Дзягелеў?
– Меншы. Большы ж яшчэ сядзіць у турме, паўгода асталося.
– Ну, пайсці табе трэба, вядома ж, радня некая. Толькі няма чаго надта трымцець. Рук жа пад яго
цяпер не падложыш. Ты пра самую троха думай. Аляксандар за цябе гэтак калаціцца не будзе, як што
якое. Работу памагчы рабіць не надта спяшаў ці спяшае, чужыя людзі робяць...
– Яно-то мо і праўда, але ж я нек падумала...
– Лішняга не трэба думаць і лішняга няма чаго да душы браць. Пайсці трэба. От бач, кажуць, няма
Бога. А Бог жа ёсць. Як гэты Аляксандар светам круціў, што вытвараў? I краў, і ў людзей браў. А не
спажыве дабра. Старшы хлопец, бач, скруціўся, у турме. Меншы таксама падсунуў голаў. От на чужых
слязах шчасця свайго не зробіш!..
– Тут жа не пра гэта, цётухна. Хлопец жа невінаваты.
– Яно ж, ведама, гэтак. Але і ты не надта дапускайся да жалю. Век зжыла, а пра сябе думаць не
ўмееш. I сябе трохі глядзі. Што тут табе рабіць асталося?
– От печы толькі паглядзець, каб дагарэла.
– Пагляджу я, дапалю.
Анэта зайшла следам за Гэлькаю ў хату, узялася за качаргу, падгарнула ў печы. I, стоячы пры печы,
папыталася:
– Які ж дзень сёння? Пятніца? Радзіва маё толькі шэпча...
– Субота ўжэ сёння.
– А ты грошай лішне не бяры. Прывыкла разносіць! – прыкрыкнула Анэта на Гэльку, бачачы, што
тая нешта шаполіцца ў шафе...
– Не, гэта я хустку шукаю...
– От, як я цябе не ведаю! Хлопца-то я не помню. А Анцю Дзягелеву шкада мне. Гэтакая харошая і
дзеўка некалі была, і жанчына гэтакая ўдалая. А шчасця не бачыла. Круціў ён век светам, гнюсіў і з
жанкамі, і з людзьмі...
– Ай, цётухна, што цяпер гаварыць... Пайшла я...
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IV
Федзя прывык уставаць у сем гадзін. Уставаў, ці будні дзень, ці нядзеля. Устаўшы ў сем, ён паспяваў
сабрацца і прыйсці на завод. I за многа год уставаць у адзін час увайшло ў прывычку. Ці, можа, яму
толькі здаецца, што ўсё жыццё ўставаў так рана, бо ў маладосці ж любіў паспаць? Старэе. Дажыў да
такіх год, што не спіцца. Хаця ніколі не думае чалавек, што стары ён, ёсць заўсёды ў яго спадзяванне,
што яшчэ маладзён.
Федзя ўстаў ціха, каб не пабудзіць жонку, адзеўся ў трэніровачнае трыко – не любіў і ніколі не насіў
піжам. Нагадвалі яны нешта бальнічнае, паласатае, а бальніц ён баяўся, можа, таму, што ніколі не
хварэў, і толькі, праходзячы паўз прасторныя карпусы гарадской бальніцы, дзівіўся, якая яна вялікая і
як многа там людзей, і не мог уявіць сябе там многа дзён. I калі нават высветлілася, што ў яго гастрыт,
сам штодня піў адвар святаянніку не гэтулькі з-за веры ў попраўку, а з-за таго, што баяўся трапіць у
бальніцу.
Ён зайшоў у залу, прачыніў дзверы на балкон і аж адступіўся ў бок ад халоднага, марознага густога
струменю, які, нібыта вада, пацёк у пакой. I было нешта ў гэтым холадзе такое моцнае, здаровае, што
Федзя колькі часу стаяў нерухома і адчуваў, нібыта гэтае здароўе перадаецца і яму.
Потым выйшаў на калідор, прычыніў дзверы ў дзіцячы пакой, а сам зайшоў на кухню, сеў на белую
з тоненькімі ножкамі табурэтку, закурыў «беламорыну» – не мог ніяк адвыкнуць курыць нашча. Некалі,
як толькі прыйшоў з вёскі ў горад, пачаў зарабляць сам, і апранацца хацелася лепш, і закурыць дзеля
форсу перад дзяўчатамі – тады не хапала грошай ні на адзежу, ні на папяросы. Цяпер хапае і на адзенне,
і на папяросы, хоць і не цягне заглядацца на дзяўчат. Трэба было б пакідаць курыць. На ўсё ў жыцці
свая пара, і трэба ўмець зразумець гэта і не працівіцца, бо ўсё ў чалавечым жыцці ідзе па сваіх
бясконцых кругах. Нібы даганяеш нешта новае, лепшае і шкадуеш і ўспамінаеш старое, пакуль
раптоўна не спыніцца гэтая і доўгая і кароткая імклівая пагоня, а разам з ёю кончыцца і чалавечае
жыццё.
Многа прайшло з таго часу, калі Федзя з палатнянаю торбачкаю пайшоў у горад. Цяпер ён ужо
заслужаны і вопытны рабочы, майстра, як гавораць пра такіх. А вось некалі знікне, як пылінка, і
застанецца ад яго памяці, можа, толькі на адно пакаленне, бо памяць пра бацькоў жыве яшчэ адзін век
разам з іхнімі дзецьмі...
Часам недарэчныя думкі лезуць у галаву чалавеку, калі волас на сівае, а самога на дзяцінае вядзе...
– Ты ўжо не спіш, бацька?
Ён не чуў, калі падышла Лена, стала побач, пагладзіла рукою па галаве.
– Сівы ты стаў, Федзя.
Ён не адказаў, узяў яе маленькую і худую руку да свае жорсткае, непаголенае шчакі, другою рукою
абняў і прытуліў жонку да сябе, адчуў яе цяпло:
– Хай бы спала яшчэ, Лена.
Яна заўсёды ўставала, як падымаўся ён. Кожнага дня праводзіла да дзвярэй, і потым ён бачыў, як
праз акно глядзела яму ўслед. А сёння не было чаго рабіць у кватэры зранку, можна адпачываць, пакуль
спяць дзеці.
Жонка нічога не адказала, пагладзіла далонню па шчацэ і не адышла. Яму было добра ад гэтае
мацярынскае ласкі, ад яе дабраты, якую ён пачаў заўважаць і зразумеў толькі ў апошнія гады і якая,
памятаў ён, была ў яе ад першых дзён іхняга жыцця разам. Цяпер не раз хацелася сказаць добрае,
удзячнае ёй, і ён не адважваўся. Нечаму было сорамна, як і сорамна прызнацца на словах, што яму
прыемна яе ласкавасць, і што ён чакае яе, і ад гэтага шчаслівы чалавек... З гадамі скупее чалавек і на
шчырасць, быццам усё пакідае толькі самому сабе.
– Старая я стала, худая і брыдкая, – уздыхнула Лена, і ён нічога не сказаў, толькі пацалаваў яе руку і
мацней прытуліў да сябе.
Лена і ў сорак шэсць засталася худзенькаю, дробненькаю і вяснушчатаю з твару, на якім
абазначыліся маршчынкі. Валасы не густыя і не пышныя, а цёмныя і коратка астрыжаныя. Але ў
шэрых, нечакана глыбокіх вачах было многа дабраты, якая і робіць чалавека прыгожым тою
прыгажосцю, вышэй за якую не бывае на свеце. Трэба ўмець адчуць гэту прыгажосць. I шчаслівы той,
каму ў жыцці выпала сустрэць яе. Федзю цяпер страшна было падумаць, што ён мог пражыць жыццё і
не ведаў бы пра гэта.
– Божа, дзеці скора ўстануць, а я лашчуся да цябе, як маладзёна, – ціха засмяялася Лена, села на
табурэтку, па-дзявочы стуліўшы калені. У лёгенькай летняй сукенцы, акуратна расчэсаная, яна і
заўсёды, колькі ён памятаў яе, была гэтакая ж акуратная і па-летняму прыгожая.
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– Чым цябе сёння карміць? Што з табою робіцца?
– У цябе другі раз улюбіўся!
– Божа, Федзя! Хоць бы ў якую маладую... – Яна ціха і шчасліва засмяялася, нахіліла на адзін бок
галаву, сур’ёзна раптам паглядзела на яго, адмоўна паківала галавою. – Божа, Федзя, не, не!
I твар яе стаў на нейкае імгненне няшчасны і спалоханы, нібыта спалохалася яна сваіх думак ці
толькі што сказанага. У вачах у яе была такая безабароннасць, што ён памкнуўся ўстаць, нешта сказаць,
але яна сама вінавата ўсміхнулася.
– Я пастаўлю табе каву, Федзя.
Да маці трэба ехаць. Холадна ў яе там, мабыць. Мы ж збіраліся выбраць табе паліто...
Успеем. Едзь, пакуль снегу няма. Мне і так страшна, як ты куды едзеш.
Пройдзем па магазінах, паглядзім табе паліто. А пасля паедзем разам.
– Не позна будзе?
– Успеем.
– А да Клавы маці так і не захацела ісці?
– I тая не надта яе хоча. А маці ж мяркуе, каб мне хата асталася, грошы каб мне былі. – Федзя
ўсміхнуўся. – К Клаве яна не пойдзе і з-за гэтага.
– Я думала прыбраць сёння ў кватэры.
– Заўтра. Я памагу.
– Добра. Паснедай толькі.
Федзя ходка крочыў тратуарам, сухім і настылым. Сустрэчны ветрык прыпякаў у твар холадам.
Федзя наставіў каўнер паліто, ссутуліўся. Любіў ён такія часіны ў горадзе, бязлюднасць ранішніх вуліц,
белыя ватнія дымкі з выхлапных труб у легкавічкоў, гулкі пошчак абцасаў, дворнічых, чамусьці
тоўстых, цёпла ўвадзетых цётак у чорных картовых халатах і гэтакіх жа чырвоных з твару, як і ранішнія
агні святлафораў. I тое, як яны па-мужчынску, быццам косячы, шахалі ў два бакі мяцёлкамі на вожагах...
Ён памятаў запалыя мацерыны вочы і непрывычную падпухласць ад голаду на твары. I адчуванне,
быццам гэта ён вінаваты, што яна ўсё жыццё толькі рабіла работу, каб пракарміць іх, дзяцей, на
старасць год мерзнуць адной у хаце, якую будавала не толькі сабе...
Той холад быццам цяпер астудзіў усяго і працяў аж да касцей. Колькі мінула гадоў, а адчуванне тое
не праходзіць, не мінаецца, быццам было гэта не дзесяткі гадоў назад, а толькі ўчора.
Ішлі дажджы, доўгія, шэрыя і халодныя. Холад дабіраў і ў хаце, можа, таму, што ў печы многа не
палілі, і цёпла было толькі на чарэні. Пахла сухою цёплаю глінаю і нагрэтымі анучамі. I гэтакім
малюсенькім астраўком сярод холаду і вільгаці здавалася хата з заплаканымі шыбамі вокан, і так
добра сядзець у цяпле на печы, і не хацелася злазіць босымі нагамі на халодны, выбіты глінаю дол.
Думалася не пра тое, што нельга выйсці на двор, пайсці ў школу. Нават страшна ўявіць, як па
такім дажджы прайсці пяць кіламетраў да школы і потым мокраму сядзець у старым халодным
памяшканні, якое на скорую руку скідалі з ацалелых пасля ваеннага пажару гумнаў. Не пакідала
трывога за маці, якая нерухома ляжала на печы і цяжка дыхала. Нават у прыцемку восеньскага дня
твар яе быў смяротна-белы.
Федзю рабілася страшна ад таго, што маці не варушыцца, доўга ляжыць нерухома і пачынае ўсё
слабей і слабей дыхаць. Тады ён станавіўся на прымурак і прыслухоўваўся. Маці адчувала яго позірк,
расплюшчвала вочы, глядзела быццам скрозь туман, бездапаможна і адзінока.
Пасля маці заходзілася доўгім кашлем, ад якога аж падкідала ўсю яе. Здавалася, ад гэтага кашлю
разарвуцца грудзі. Валя, якая не злазіла з печы, у даўгаватай, пашытай «на падрост» сукеначцы
пераставала грызці сухія і цвёрдыя, як каменьчыкі, сушаныя грушы-дзічкі. Сад іхні вымерз перад
вайною, а тую старую грушу, што засталася, маці ссекла на дровы, каб не плаціць падатак. Маці
гаварыла, што без груш яны пражывуць, лепш грошы яна за Федзю ў школу заплоціць. Дзічкі збіралі і
сушылі з грушы, якая расла ў суседа, пры мяжы. Каб назбіраць іх, маці ўставала раненька, пакуль
Лаўрынчык не прачнуўся і не пазбіраў грушы.
Тады Федзю не было як хадзіць у школу, ён сам парыў свінні бульбу, карміў курэй. Чатыры куры і
свіння-мацёра, ад якое меліся выгадаваць парасят і ўтаргаваць за іх грошай, – уся іхняя гаспадарка.
Федзя даглядаў маці, варыў на абед расольнік з агуркоў альбо бульбяны суп, затоўкаючы яго здорам, скрутачак якога яшчэ застаўся ў кубле. Гэтага здору павінна было хапіць, пакуль вырастуць тыя
парасяткі, якіх яшчэ не было. З дзічак варыў узвар. Узвар быў кіславаты, ад яго перасыхала ў роце.
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Федзя хадзіў на мяжу, дзе засталіся кусты малінніку, якія яны кожны год карчавалі з маці і якія
ўсё роўна браліся расці. Ён ламаў маліннік заварваць чай, які даваў піць маці, каб прайшла прастуда...
Таго дня маці не ўзяла ў рот ні лыжкі, толькі пакрысе піла астылы чай і цяжка і рэдка дыхала,
паднімала на сына вочы, якія глядзелі аднекуль ужо здалёку...
Як пачало вечарэць, незаўважна і глуха прыпадаў, акружаў хату ранні восеньскі глухі прыцемак, у
душы зарадзіўся жах, яшчэ маленькі, але неадольны. Федзя адчуваў сябе самым адзінокім на свеце і
самым няшчасным. I гэтае адчуванне адзіноты, непатрэбнасці і нявартасці ён запомніў на ўсё жыццё.
Невядома, ці чаго спалохалася ў цемры на печы, ці таксама ад страху за маці, нечакана голасна
заплакала Валя.
Федзя не ведаў, што рабіць, адчуваў, што сам таксама вось-вось загалосіць і тады ўсё прападзе,
усё скончыцца.
– Ціха, чаго ты разраўлася! – прыкрыкнуў ён на сястру, і тая прымоўкла.
I ў Федзі раптам ажыла знясіленая ўпартасць – нешта зрабіць!..
Чаму ён вырашыў, што маці патрэбна малако, паранае малако, невядома. Проста трэба было
нешта рабіць, ратаваць маці і ратавацца. Ён абуў свае вялікія салдацкія чаравікі, у якіх ужо
пратапталася падэшва і праз маленькую дзірачку нацякала вады, ускінуў мацерыну світку, якая была
яму за адзежыну, і пайшоў на двор.
Коса, роўна і бязлітасна хвастаў у твар дажджам вецер.
Пакуль дайшоў да хаты Кульбіцкіх, картовыя штаны спераду прамоклі, і яго пачало калаціць ад
холаду.
Хата Кульбіцкага стаяла на ўзгорку, маленькая, з акенцамі, да якіх была засыпана кастрыцаю
прызба. Усё здавалася такім маленькім і нетрывалым, што і жыць там можа толькі адзін чалавек.
Але ў гэтай хатцы мясцілася трое дзяцей і сам Кульбіцкі з жонкаю Мартаю, высокаю, худою і
пляскатаю, як дошка, жанчынаю з вялікімі мужчынскімі рукамі, густым глухаватым голасам.
Вярнуўся з фронту яе Ванечка з пакалечанымі нагамі – не разгіналіся яны пасля ранення, – хадзіў
цяжка прысеўшы, пакрысе перасоўваючы ногі. А больш сядзеў на шырокай лаве, падкурчыўшы ногі патурэцку, вялікагаловы, з густою чупрынаю, пабітаю сівізною, з цяжкімі сялянскімі рукамі.
У хаце было душна, моцна пахла самасадам, і пад столлю вісела сінь тытунёвага дыму. Цэлыя дні
Кульбіцкі то шыў калгасныя хамуты, то правіў каму-небудзь абутак, а калі не было гэтае работы,
плёў з лазовых дубцоў кашы ці ладзіў граблі – і гэтак кожны дзень, бо трэба было зарабляць на сям’ю,
а сям’я была адзін пад аднаго, кулялася і пішчала на гліняным доле. I калі ўжо залішне было ў хаце
віску, Кульбіцкі пагрозліва падымаў дубец:
– Ядры вашу, ціха! А то як сербану!
I дзеці на ўсякі выпадак падаваліся далей ад бацькі, прыціхалі, але ненадоўга. Сам Кульбіцкі,
часінаю, глядзеў, як яны коўзаюцца па халодным доле, басаногія, раздзетыя, і вочы яго рабіліся
нечакана цёмнымі і глыбокімі. Тады ён глуха стагнаў, неяк бяссільна і адчайна – стараўся і не мог
штосьці пракаўтнуць, што даўка засела ў горле... Потым пільна азіраўся навокал, ці ніхто не глядзіць
на яго. Калі былі староннія ў хаце, усміхаўся, чорныя глыбокія вочы ўспыхвалі жывым і вясёлым
агеньчыкам.
– Заходзь, заходзь, Федзя! Што стаў на парозе! Ядры яго макатрону, прамок ты як! Ідзі сюды,
садзіся.
Федзя стаяў у парозе, усё яшчэ холадна ўздрыгваючы, глядзеў на нахіленага над ботам Кульбіцкага,
які гаварыў і не пераставаў шыць, спрытна хадзілі ў руках дратва і шыла.
– Мо падшыць трэба што?
Федзя не ведаў, што адказаць, глядзеў на малых, якія папісквалі, як мышаняты, не звярталі на яго
ўвагі і дружна спрабавалі паваліць на зямлю большага браціка, а той стаў на чацвярэнькі, упёрся і
задаволена пасмейваўся з таго, што яго не могуць падолець. Маленькія, дробныя, недагледжаныя
дзеці. Пры слабым святле лямпы твары ў іх былі гэтакія ж бледныя, як і ў хворае Федзевае маці на
печы. I ён раптам зразумеў, што дарэмна ішоў сюды і што ў гэтай беднай хаце наўрад ці можна
прасіць малака, ды ці засталося яно, калі павячэралі ўжо.
– Мама хворая... Есці нічога не бяруць... – Федзя не дагаварыў: адчуў, што заплача жаласліва,
бездапаможна, як самае маленькае дзіця.
– Бо як жа, гэтака халепа на дварэ! А яна ж дзярэ картофлі за плугам. I ў дождж з радка не
саступіць, – сказала Марта, быццам гэта мела цяпер хоць якое значэнне.
Кульбіцкі перастаў шыць. Чорныя вочы яго з-пад пасівелае чупрыны ўважліва паглядзелі на Федзю.
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Яны, мабыць, убачылі, які спалоханы ў яго твар, які ён увесь мокры: там, дзе стаіць, нацякло вады на
гліну, яна пацямнела, аслізла.
– Улі яму, Марта, малака... Хай занясе Анэце. Мы і з расолам павячэраем, не паны.
– Але ж, – згодна ўздыхнула Марта, зірнула на дзяцей, якія быццам таксама нешта адчулі,
прыціхлі і лупалі вочкамі то на Федзю, то на бацьку.
Марта падышла да прыбітае да сцяны паліцы, зняла стары, з вышчарбленым беражком збанок,
паставіла на стол другі, напалавіну меншы, і акуратна, не спяшаючыся наліла малака, зірнула на
Федзю, які ўсё стаяў ля парога і нібы скрозь туман бачыў, як бела цякло са збанка ў збанок малако,
бясшумна і мякка. Марта наліла малака ў кубак і падала яму:
– Вазьмі і сам чуць выпі. Дарма, – быццам перад самой сабою апраўдвалася яна і яшчэ раз
паглядзела на дзяцей.
Федзя не мог сказаць ні слова, толькі адмоўна пакруціў галавою.
Гаспадар засяроджана ўвіхаўся з дратвою і шылам. нават нешта ціхенька сам сабе пасвістваў,
быццам нічога асаблівага не здарылася, але з-пад ілба наглядаў, і бачыў, і разумеў усё. У яго, як і
заўсёды, калі пачынаў хвалявацца, трымцелі рукі, і ён не мог ніяк укалоць шылам у патрэбнае месца.
Федзя адчуў, што солена зрабілася на губах, цярнуў рукою па шчоках і зразумеў, што плача, нізка,
быццам пакланіўся, нагнуў голаў і асцярожна, каб не спатыкнуцца, хуценька выйшаў у сенцы. Паволі,
мацаючы нагамі дарогу, як ішоў на залітым вадою льду, ступаў па гразі, не адчуваў, што прамок да
ніткі, усё яшчэ са слязамі, ад якіх было солена ў роце і якіх не трэба было стрымліваць.
Дома, нават не пераапрануўшыся, паставіў на прыпечак газоўку і расклаў за чалеснікамі невялікі
агонь. Адліў у алюмініевы салдацкі кубак прынесенага малака, гатаваў яго і потым, узлезшы на печ,
памог маці прыўзняцца, сесці, прытуліўшыся плячыма да сцяны, са сваіх рук паіў маці малаком. Яна
піла маленькімі глыткамі, толькі цяжка ўздыхала, і з воч у яе цяклі слёзы...
Маці дасюль пераканана, што ад смерці яе ўратавала тое малако.
Цераз тыдзень яна ўстала. I надвор’е тады зрабілася цёплым. Ні воблачка, ні ветрыка, за тры дні
абсохла зямля. Дні гэтыя дастойвалі сваю кароткую пару сцішана і пяшчотна, у лёгкай зажуранай
смузе, і ад гэтае сцішанасці і журботнасці не магло не зашчымець сэрца.
Маці, як пайшла на папраўку, трохі пачула сілы, сама пачала ўставаць паліць у печы, хоць яшчэ
пабольвала і галава і не пакідаў, мучыў кашаль, ад якога аж пякло ў грудзях.
Выпаліўшы ў печы, маці пачала збірацца ісці на пляц, і калі Федзя паспрабаваў сказаць, што няхай
бы яна яшчэ пасцераглася, маці накрычала на яго, гэтак, як і крычала заўсёды, многа і бесталкова: у
другіх людзей сем’і, яны гуртам мігам павыбіраюць пляцы, а потым і свіней выпусцяць самапасам, і
каровы пярэйдуцца чарадою. Яна не вінавата, што за калгаснаю работаю свае не бачыць, хоць жыць і
зімаваць зіму трэба з таго, што дама наробіш, бо на той працадзень не хопіць і курэй пракарміць...
Яна не заўважала сама, як пачынала сварыцца, нібыта ўсе толькі і хацелі, што пакрыўдзіць ці
абмануць яе. Федзя не пярэчыў і нават парадаваўся: калі яна зноў загаварыла гэтак, то паправіцца.
Маці сама паспрабавала капаць, выкапала некалькі карчоў бульбы, спынілася, выцерла спацелы лоб,
аддыхалася і прыкрыкнула на Федзю, быццам ён быў вінаваты:
– Чаго стаіш, не на гулі выйшлі? Бяры рыдлёўку!
Ён капаў акуратна, стараўся выстаўляць карчы наверх, каб найменш бульбы заставалася ў зямлі,
каб лягчэй было збіраць яе. Блізка бачыў перад сабою, як нязграбна варушылася на каленцах Валя, яе
маленькія, па-дзіцячы пухленькія рукі былі чырвоныя.
Ён стараўся не глядзець на гэтыя чырвоныя, як гусіныя лапкі, рукі.
Бульба парасла малая, з курынае яйка. Дзе ёй расці большай на няўробленай, каторы год неаранай
зямлі, якая толькі і ведала рыдлёўку. Ён быў таксама яшчэ малы, худы і слабы на такую работу, і каб
маці ўздужала, то яна б сама капала і, калі накопвала многа ў запас, станавілася і памагала збіраць
бульбу. Але цяпер яна нязвыкла марудна і павольна збірала выкапанае, і Федзя нават паспяваў завозіць
навыбіраную бульбу на старой калясцы, якую некалі рабілі вазіць яго малога.
Работа ішла роўна, і да вечара яны, можа, і скончылі б выбіраць.
Федзя толькі высыпаў прывезеную бульбу ў пограб і выходзіў з двара, як убачыў, што да маці на
сівым маленькім коніку пад’язджае Дзягель.
Федзя пачуў, як Дзягель моцна і пагрозліва спытаўся:
– Дык гэта ты такая хворая? Калякціўнае хай прападае, а свае грабеш?
Сівы старшынёўскі конік патаптаўся на накапанай бульбе і пацягнуўся мордаю да кошыка з
бульбаю.
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Маці нешта гаварыла, не ўстаючы з зямлі, але брыгадзір ссунуўся жыватом з коніка –
таўставаты, у рыжай выгаралай бравэрцы, падпяразаны папругаю, у зашчытнай фуражцы і чорным
галіфэ з жоўтымі некалі, а цяпер бруднымі скуранымі леямі.
– Не дапушчу сабаціравання, урадзіцельства! Марш на работу ў поле, сімулянтка!
Ён з размаху грабянуў ботам кош, і той пакаціўся да разоры.
– Аляксандарка, што ж ты робіш? – Маці паспрабавала ўстаць, але Дзягель папхнуў яе ў плячук, і
яна зноў села на раллю.
Моцна заплакала Валя, кінулася да Дзягеля, затармасіла яго за калашыну, але ён бы і не адчуў
гэтага, з-за пляча ўдарыў рыдлёўкаю па зямлі – і тронак пераламаўся.
– Параспускаліся, свалата! Я вам пакажу ўрадзіцельства!..
Федзя і да гэтага чуў, што Дзягель ломіць рыдлёўкі, але ад таго, што ўбачыў, затрымцела і ўпала
сэрца. Ён бягом кінуўся на двор, ухапіў з-пад сцяны нейкую патырчаку і, колькі ставала сілы, пабег на
пляц. Не бачыў ужо ні маці, ні Валю, толькі Дзягеля, які тупцеў на месцы, нібы шукаў, што б яшчэ яму
зламаць. Яго сівы конік пад сядлом не паднімаў галавы, збіраў бульбу. Федзя бачыў, як Дзягель
заўважыў яго, нейкі момант утрапёна стаяў, пакручваў у руках адламаны тронак рыдлёўкі, потым
неяк хуценька кінуў тронак на зямлю, ускінуўся жыватом на коніка, які аж пахіснуўся пад ім, лупянуў
кулаком па баку і яшчэ пагразіў:
– Пры іспалненні!.. Пад суд падвяду!.. – і яшчэ раз на ўсякі выпадак лупянуў абцасамі коніка пад
бокі.
Федзю пасля доўга калаціла.
Дзягель тады не толькі аштрафаваў маці на дзесяць працадзён, але і заявіў участковаму. Той
дапытваў Федзю, але так нічога і не зрабіў.
А летам, пасля сямігодкі, маці паклала ў палатняную торбачку яму два скавароднікі, дала грошай,
якія ўтаргавала за прададзеных парасят, і Федзя басанож, са старымі чаравікамі на плячах, якія
падрамантаваў Кульбіцкі, пайшоў пяшком да Грэзка, а адтуль на Шышчыцы, да шашы, каб пяшком
дабрацца ў горад, да новага жыцця...
Маці не праводзіла яго, толькі выйшла следам з двара на вуліцу, заплакала і заспяшалася на
работу...
V
Анэта дапаліла ў печы, замяла хату, патупала туды-сюды. Не давала спакою ёй нейкая турбота, не
сядзелася на месцы. Апранулася, выйшла на двор, на вуліцу.
Холад гуляў па вуліцы. Зямля змерзлася, аж пабялела, укамянела. I вецер хадзіў па вуліцы пругкі і
халодны, як веснавая снегавая вада. Роўна, густа шумелі дрэвы. Голле іх не варушылася, не гайдалася, а
выцягнулася ў адзін бок, – па ветры, – бытта трава ў рачной плыні. I шэра, тонка ішлі над зямлёю
воблакі, з-за якіх не магло прабіцца сонечнае святло, хай і халоднае, але ад якога весялей, а таму,
здаецца, і цяплей. Не, надоўга не хопіць сілы ні холаду, ні ветру. Лопнуць павінна гэтая ветраная
халадэча, знясіліцца і апасці на зямлю снегам ці дажджом.
Анэта загледзелася на дрэвы і аж сцепанулася, калі слабенька пікнула машына на яе. Шэранькі
легкавічок, гэтакі ж самы, як у яе Федзі. Ад яго цеплавата запахла ў паветры бензінавым смуродам.
«Гэта ж, Гэлька казала, субота сёння!» – спахапілася Анэта.
Здагадка, чаму гэтак рупілася, снілася, асвяціла Анэту. I як гэта яна забылася: заўсёды ж ёй а не
спіцца, а не ўспамінаецца, калі прадчувае, што прыедзе хто да яе. А ўжэ як Федзя хоча прыехаць, то
Анэціна душа ніколі не памыліцца. Варта ёй сасніць ці якую прымету прыкмеціць на тое, што сын
прыедзе, і амаль заўсёды спраўдзіцца чаканне.
Федзем яна ганарылася. Няхай і ў навуку не пайшоў, рабочы, але чалавекам стаў. От Дзягелевы
хлопцы... Прапалі за сабак. Старшы паехаў у горад, разбасячаў на бацькавых грошах, хуліганам стаў, у
турме сядзіць, а меншы, бач, на трактар узбіўся, каб скалечыцца. А ці ж раўня, як раслі дзеці, догляд які
быў ім? Яна, удава, з голаду пухла, у хаце не было чым выпаліць. Але ж ведала, што трэба дзяцей
выгадаваць і вывучыць, у людзі выправіць. Хай яна сама дурная і сварлівая баба, хай не жыла, свету не
бачыла за работаю, але дзяцей выгадавала. Чорта яна самая дурная была! Удава, бедная – таму і за
дурную папіхалі, а як сталі калгасы, як пасля вайны падняліся яны крыху, ва ўдарніцах хадзіла, у раён
вазілі.
Каб жа дурная была... I цяпер во, на старасці год, мае і пенсію, і дамоўку сваю, і сама сабе
гаспадыня, ні ў кога ўжо не пойдзе прасіць на кавалак хлеба.
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Яшчэ ў яе папросяць...
А Федзю яна любіла... Можа, што некалі ў іхняй сям’і не было хлопцаў, адны сёстры, і маці Анэціна
кляла долю, што дае Бог ёй адных дзяўчат, а можа, і таму, што Федзя быў першы ў Анэты і нарадзіўся
ўжо сіратою – бацька нават не ўгледзеў яго.
Як не хацелася некалі ёй ісці ў другую вёску, у чужыя людзі. Бытта душа чула горкую долю... Але ж
дзе не пойдзеш, калі ў бацькі дзяўчат поўная хата. Добра, што яшчэ бралі, не цяперашнім жа гэта
светам...
Што пра сваё жыццё думаць ці ўспамінаць. Прашумела яно, сплыло. Цяпер пра дзяцей трэба
думаць.
Анэта сама вырашыла, што паедзе гэту зіму зімаваць да Федзі. Гаворка вялася не першы год.
Спачатку Анэта слухала і толькі пасміхалася: здароўя ставала, дзяржала яшчэ і карову, кармлячкоў і,
вядома, ні пра якія там пераезды-пераходы не думалася. Ды і не такая яна дурная, каб збыць сваю
дамоўку, ехаць у чужыя куткі – хай і да дзяцей сваіх, – а потым шукаць, дзе голаў на старасці год
прыхіліць. Хоць кожная маці верыць сваім дзецям, але ж і дзеці ўжо не такія, што трапкача дасі, каб
слухалі. Ці ж паверыла б яна, што Валя з Міцем адмовяцца пляц сеяць? Анэта ж і не падумала б
пакідаць яго. Раней Федзя прыязджаў пасеяць, а тае вясны прыхварэў, лячыцца пасылалі. Анэта да
дачкі, да зяця – а тыя і сабе сотак не сеюць. Куды ж на мацерын пляц ісці. Ды яшчэ і насварыліся на яе –
паберажы здароўе, нашто табе тая зямля. Так і запуставаў пляц.
Анэта тады наплакалася, нагаварыла, што не гляне да дачкі, каб і паміраць давялося... Памірыцца-то
памірылася, але цяпер, калі і сама адчула, што зіму перазімаваць адной страшна, сказала, што паедзе да
Федзі, бо ніколі не была ў гасцях і хоча паглядзець перад смерцю на горад і як жыве сын.
Спяшаючыся па вуліцы да свае хаты, Анэта ўшчувала самую сябе, што не здагадалася пра Федзеў
прыезд, бо і ён жа баіцца за яе ў гэты холад. Ды пакуль мароз і няма снегу, сама ж дарога сухая на яго
машыну, сама ж прыехаць.
Анэта зайшла на двор, агледзелася, бытта шукаючы вокам сынаву машыну, і нечаму з палёгкаю
ўздыхнула, агледзелася. Нічога не было на двары, нават і кастра дроў пад страхою ля хлява. Дровы
Федзя склаў у хлеў яшчэ ўлетку. Анэта адчыніла хлеў, пастаяла, паглядзела, як усё роўна не ведала, што
няма ж нічога жывога ў хляве, мо хіба толькі мышы, зачыніла хлеў, падышла да дзвярэй у клець, але не
адчыніла дзвярэй.
У хаце Анэта прайшлася туды-сюды, не распраналася, прысела. Хіба адзежыну якую толькі ўзяць,
але ж і гэта можна зрабіць за часіну якую, няма ж як загадзя звязваць вандзэлкі ды сядзець на іх.
Анэта распранулася, толькі глянуўшы на стол, успомніла, што забылася, не забрала ў Гэлькі
збаночак з малаком. «От спяшаю, як баба замуж за салдата!» – усміхнулася з самое сябе, але трывожна і
неспакойна было на душы.
А можа, і дарэмна сабралася яна ехаць. От тут сядзела б ціха, слава Богу, яшчэ ніякая хвароба да яе
не чэпіцца... А то ехаць... Той ад’езд на зіму ў горад, пакуль гаварылася пра яго і пакуль няскорым ён
быў, простым здаваўся. А цяпер нешта затрапяталася ў душы, як матылёк. Век пражыла тут, нікуды са
свае зямлі не выязджала, а пад старасць, на смерць, збірацца трэба. Нешта крыху ненармальнае,
непрывычнае, ненатуральнае адчувалася ў гэтым. Дачка тут жыве, паездзіла па свеце, але вярнулася. А
яна, старая, едзе...
I ад людзей як?.. Усё роўна, як Валя не захацела прыняць яе, што мусіць ехаць да Федзі. Валя ж
сама гаварыла не раз, каб пераходзіла да іх, назусім, не толькі на зіму. Кватэра ж у іх у два паверхі,
месца хопіць. Дзіва што. Валя і дастатней жыве за Федзю, што і сказаць: сама фельчарыца, а Міця
інжынерам у калгасе, зарабляюць добра... Але ж застанься жыць у іх, то не будзе як дамоўку на Федзю
апісваць.
I сама б яна пра каго другога сказала, што нешта не тое, не зусім правільна, каб хто другі гэтак
паехаў. Хіба толькі прычына, што ў Федзі дзеці ў школу ходзяць, адны дома, як бацькі на заводзе. Але ж
чаму не ехала да сына, калі дзеці меншыя былі? На чужыя языкі яно гэтак і выходзіць, што едзе Анэта,
бытта месца ёй тут не стала. Людзям жа раты не пазакрываеш.
От хіба пайсці, сказаць, каб, як прыедзе Федзя, падышлі да яе Валя з Міцем, ды хай бы і чарку
выпілі і за сталом пасядзелі. А то ўсё неяк выходзіць, як прыедзе Федзя з Ленаю, да Валі ў госці ідуць,
там кампанія збіраецца, а ў яе ў хаце сабрацца ўсё часу не ставала. Хай на ад’езд збяруцца дзеці ў сваёй
хаце і пагавораць. Тут жа нарадзіліся, тут выраслі, тут яна, маці, мучылася з імі, гадавала, адсюль у
людзі выпраўляла.
Ад таго, што цяпер зноў ведала, што рабіць, Анэта пажвавела, весялей затупала па хаце, глянула на
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столь, узяла з качаргешніка вілкі, накруціла на іх намочаную анучу і пачала выціраць столь, пасля
перацерла падлогу. Намочаная падлога заблішчала, і ў хаце, здалося, пасвятлела.
Пакуль рабіла гэту звычайную жаночую работу, стамілася, адчула, што ўпацела, млява гудуць ногі,
сэрца трапечацца, як злоўлены верабей у руках.
Анэта паглядзела на старэнькія ходзікі з мядзведзікамі, якія валяюць дрэвы. Ходзікі станавіліся ўжо
не адзін раз, на гіры падвешана палавіна старых ножніц, якімі стрыглі некалі авечак.
Часу яшчэ было. Валя з Міцем на абед дадому толькі прыедуць.
Анэта ўзлезла на печ, падкінула пад голаў куфайку, легла на голым чаране. Старому чалавеку
чарэнь – самая лепшая пярына. Ці гэта толькі прывычка ў людзей яе веку?
Анэта не заўважыла, як задрамала.
...Прывялая канюшына пахла густа і чуць душнавата. Спаднізу яшчэ не адступіла вільгаць, і пад
граблямі неспадзявана буйна і чыста блішчалі расінкі. Ад расы прыемна-халаднавата было ў ногі і не
так калолася пакоша. У цяні, пры бярэзніку, яшчэ больш ляжала расы на траве. Яна роўна шарэлася,
як прыпацелае на дождж акно. Усё мацней прыгравала сонца, і з гаю павявала на поле душнаватым
водарам бярозавага лісця. Ад яго і ад п’янаватага паху волкае канюшыны аж кружылася галава.
Анэта адчувала, што Міхаіі глядзіць на яе і не даганяе, каб ісці ўпоравень, а знарок крыху
прыадстаў. Гэты позірк і радаваў, і нечаму сорамна было, пачынала звінець у жылах кроў. Не чулася ў
руках адпаліраванае да бляску арэхавае грабільна. Яна гатова была ляцець па пракосе, толькі зрэдку
незаўважна азіраючыся цераз плячо на Міхаіла, прыжмурваючыся ад сонца. Ягоная высокая
хударлявая постаць не набліжалася да яе. Толькі на нейкае імгненне ён прыпыняўся, махаў галавою –
адкідаў з воч валасы.
Міхаіл дагнаў Анэту ля самага бярэзніку, калі яна прыпынілася на хвілінку, абапёршыся на
грабільна, усміхалася з таго, як крыху нязграбна ходзяць граблі ў вялікіх яго руках. Падумала, што
можна было і не ісці яму на поле, сама б яна разбіла пакошанае. Міхаіл не дайшоў да канца, спыніўся,
бытта спатыкнуўся аб яе позірк, уваткнуў грабільна ў зямлю, пайшоў да яе, заўсміхаўся. У яе зноў
зазвінела кроў, нават зашумела ў галаве.
– Утамілася? Не спяшай, успеем яшчэ. Раса добра не апала, – гаварыў ён, асцярожна і моцна
абнімаючы яе. Яна сама падалася да яго, прашаптала толькі: «Божа, здурнелі саўсім... Людзі яшчэ
ўбачаць!» – але не памкнулася аслабаніцца, заходзілася сэрца ад слодкага, невядомага ніколі дасюль
болю...
Яна стомлена, здзіўлена і радасна глядзела на Міхаіла. На яго чуць з гарбінкаю нос, цёмныя і
плаўныя, як дзявочыя, бровы, светлыя сінія вочы і густыя русыя мяккія валасы. Дзіўна было, што,
пражыўшы амаль два гады разам, яна не прыкмячала, што гэтакія ласкавыя ў яго бровы, а вочы
крышку журботныя і добрыя. Яна саромелася яго і баялася – і старэйшы ён быў за яе гадоў на шэсць, і
нейкі непрывычны, гэты чалавек, якога ёй наказвалі і слухаць і любіць. Яна і любіла, і даглядала яго,
вяла спраўна работу ўсю, бо ўмела рабіць з дзяцінства. Але ўсё роўна заставаўся Міхаіл тым
незнаёмым чужым чалавекам, які прыехаў да іх і пры якім яна не хацела зайсці ў хату, якога баялася і
саромелася і які сасватаў яе...
Міхаіл бы адчуў, што яна глядзіць на яго, не павярнуў галавы, усміхнуўся, працягнуў руку, прытуліў
яе галаву да свайго пляча, пагладзіў рукою па валасах. Рука была шурпатая, і валасы лёгенька чапляліся
за ягоную далонь.
– Ты не думай, я не хворая ніякая... Я нараджу дзіця. Я і сама хачу, – вырвалася ў Анэты.
Яна адчула, як замерла Міхаілава рука, і Анэта здагадалася, што Міхаіл думаў пра гэтае ж самае і
яго спалохала, што і яна сказала пра дзіця ўслых.
– Я не думаю. Мы ж маладыя яшчэ, здаровыя. Зямлі з нас хопіць, наробім і дабра, і дзяцей
нагадуем, дзіва што! Каб адно з аднаго спагадваць навучыліся... А работа век будзе работа, і да
смерці мы яе не пераробім...
– Дык я ж каб лепш усё стараюся, каб людзі не сказалі, што ўзяў ты гультая, а не жонку.
Анэта крышку адсунулася ад Міхаіла. Кожнага дня, з ранку да вечара, як і вучыла маці, старалася
рабіць, як тая пчолка, чакала, каб пахвалілі яе, і было за што пахваліць. А выходзіць, што не пахвалу
зарабіла...
– Бачу я, чаму ж, не сляпы. Але я не пра гэта гавару. Бацькі мае век адно аднаго за работу елі.
Нагледзеўся я. Чалавек жа не конь у баразне. От я пра што... I ты ж у мяне такая маладзенькая, а от
першы раз мы з табою гэтак, – Міхаіл не дагаварыў
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I яна адчула, што пра нешта здагадваецца, нешта і праўда бытта ў ягонай гаворцы, але так
зразумець і не магла. Памкнулася была пагладзіць гаспадара па валасах, і ён, як і хацеў гэтага ці адчуў,
усміхнуўся, заплюшчыў вочы, ледзь варухнуліся губы.
Але яна не пагладзіла, глянула ў неба, зжахнулася, што высока ўжо сонца, што добра сушыць з
ветрыкам, а яны, як пустадомкі якія, у цянёк схаваліся.
Анэта падхвацілася на ногі і нечакана для самое сябе прыкрыкнула на гаспадара:
– Уставай! Сонца вунь дзе! – і спахапілася: нашто гэтак моцна сказана ў бярозавай цішыні?
Міхаіл сцепануўся, прыкрыў рукою вочы, бытта спалохаўся, што ўдараць яго па твары, потым
моўчкі падняўся, паволі пайшоў да сваіх грабляў. Ёй трэба было нешта сказаць да яго. Дзіўна, але яна
ўжо не саромелася і не баялася яго, яна бытта ведала ўжо наскрозь яго і мела нават нейкае права на
яго. Анэта не ведала, што сказаць і як сказаць. Пра работу яна ўжо сказала. А тут трэба было
нешта другое, чаго яна не ўмела гаварыць.
Яна бачыла, як паволі кончыў Міхаіл разбіваць свой пракос, пастаяў, паглядзеў на яе, а потым
пайшоў на другі канец поля, распрог каня.
Анэта зразумела, што і праўда няма чаго ім тут рабіць удваіх, што невядома навошта прыехаў
сюды Міхаіл.
Ён садзіўся ўжо на каня, махнуў ёй рукою, паехаў, толькі чамусьці не аддаляўся, а ўсё бліжэй
пад’язджаў. I конь пад ім быў буланы, танканогі, з ружовымі далікатнымі ноздрамі, якія трывожна і
вільготна ўздрыгвалі, уцягваючы паветра. Гэтакі буланы быў пад камандзірам партызанскіх
разведчыкаў, якія першы раз заехалі да іхняе вёскі, надвячоркам. Яны не сышлі з коней, якія стаялі пры
плоце. Разведчыкі чакалі свайго таварыша. I самы маладзенькі з іх, у вайсковым, з нагаечкаю ў руцэ,
абапёрся рукамі перад сабою на сядло, стомлена і задумёна нахіліў набок галаву, а потым і заспяваў
пра тую ракіту ў чыстым полі, дзе «ляжыць у сыру зямлю зарыты малады чырвоны партызан». I на
склоне сонца здавалася, што сам пра сябе спявае разведчык...
Цяпер Анэта стаяла ўжо на сваім двары, пры плоце. А на буланым ехаў вуліцаю партызан
Барысаў. I аблічча яго, і штаны з карычневымі леямі, і вялікі наган у драўлянай кабуры, што паляпваў
каню па рэбрах. На ім чорны палітончык, на галаве фуражка з зорачкаю. Анэта жахнулася: чаго ён
уздумаў адзін сярод белага дня ехаць па вуліцы. Толькі ўчора паліцыя была! А ён яшчэ і буланага
падкіроўвае на гэты бок, да яе двара. Рабі што хочаш! Хоць не пускай яго на двор. Але не ідуць ногі –
на кані ў адзежы Барысава сядзіць яе Міхаіл, той, маладзенькі, усміхаецца. Як угледзеў, што
зжахнулася яна, пальцам перад губамі паківаў – маўчы. Каня прыцішыў, шапнуў, не нагінаючыся:
«Нічога, не пужайся. Я ж табе некалі маладзенькай гаварыў... Ніхто мяне не пазнае, акрамя цябе.
Чалавек як пажыве, то многае перадумае і да многага дадумаецца. А познім шчасцем не гэтак
нацешышся, як намучышся...»
I паехаў. Толькі крануў павадамі каня, і той пайшоў, а пад ногі яму бытта туман па зямлі паслаўся.
Усё глыбей у туман уваходзіў конь, а пасля і зусім сышоў туды, уніз, пад туман...
Анэта спрасонку падхапілася на печы. Яе павяло набок, ледзьве ўспела ўхапіцца за брус, каб не
ўпасці долу. Як адзержалася, сядзела, азіралася наўкруга. Трапятала ўсё ўсярэдзіне ад перажытага –
напалавіну сну, напалавіну ўспаміну. Гэта ж трэба, каб на старасць, перад смерцю, снілася ці
ўспаміналася тое ўсё маладое! «От баба, хоць і цяпер за салдаціка замуж ідзі...» – пакпіла з самое сябе,
злезла долу, падышла да акна, потым паглядзела на гадзіннік – крыху толькі і задрамала. Але ж трэба,
каб такое сасніць-успомніць цяпер. Паўвека амаль прайшло, як няма гаспадара, многа чаго перабылося.
Ён доўга яшчэ ваяваў, заспеў Грамадзянскую, вярнуўся дадому зранены, хворы на туберкулёз. За ім
даглядаць трэба было. Сын ад яго нарадзіўся. Гадаваць дзіця адной трэба было, у калгас хадзіць, дома
глядзець – не будзеш жа цахлець, каб людзі после з дзіцяці смяяліся, каб за мацеру брыдка яму было.
Гэта ўжо ў вайну пачалі заязджаць да яе партызаны, а часцей адзін, Барысаў.
Дарма, што папікалі ёй Барысавым. Папікаць усе ўмеюць. Яна ж і сама не дурная, бачыла: многа
дурных жанок было, бытта не ведалі, што тых партызан недзе і сем’і чакаюць, што, як кончыцца вайна,
кожнага дадому павядзе. Гэтак вайна людзей па свеце перамітусіла... Ведала, чаму не. Але ў яе з
Барысавым не гэтак, як у другіх, было. От мо і пабыло шчасця ў яе бабіным вяку тыя два гады, пакуль
не падышоў фронт. Няхай і нячаста мог прыехаць ён. Але ж як яна чакала яго! Здэцца, каб сказаў,
забрала б Федзю і следам за ім пайшла, як тыя жанкі ў партызанах, разам са сваімі мужчынамі,
пабраўшы вінтоўкі... Вярнуўся б Барысаў, каб не прапаў на фронце. Яна ведае, што вярнуўся б, бо знаў,
што дзіця павінна нарадзіцца, хацеў яго. Анэта ні разу не раскаялася, што нарадзіла дзіця ад Барысава:
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калі і прапаў чалавек, то хоць дзіця ад яго засталося. А людзі... Пагаварылі – і перагаварылі. Цяпер,
можа, хто і пазайздросціць, што адважылася яна.
Людзей слухаць трэба, але і голаў сваю мець.
Анэта адчыніла куфар, дастала чыстую адзежу, вялікую карычневую хустку з махрамі,
перакладзены, каб не ўбілася моль, зеллем з мяжы, кажушок.
Здзівілася, як цёпла і свежа жаўцеліся з сярэдзіны куфра сасновыя дошкі, бы і зрабілі гэты куфар
нядаўна, а не тады, калі ёй, дзяўчыне, збірала маці пасаг. Анэта асцярожна дакранулася да сухога
гладзенькага дрэва, нібы хацела адчуць яго даўнюю цеплыню, узяла з прыскрынка звязаныя суравою
ніткаю два крыжычкі, Федзеў і Валін, і прывязаны да іх яе пярсцёнак, такі тоненькі, маленькі і
далікатны ў тоўстых яе пальцах. Крыжыкі трэба было аддаць дзецям. Але ж як аддасі, не возьмуць...
Вечка куфра Анэта апусціла асцярожна, як баючыся патрывожыць нешта жывое, апранулася, узяла
грошы, выйшла на двор, і толькі калі ўставіла ў прасвідраваную ў вушаку дзірку ключ, каб замкнуць на
замыкла хату, успомніла, што забылася ў качаргешніку кіёк, мусіла вярнуцца ў хату, незадаволеная тым,
што вяртаецца – не на добрае прыкмета.
Па вуліцы спяшала ісці сцежкаю паўз плот. На вуліцы не было ні душы, як і звычайна ў зазімак, калі
на халодную шэрань не хочацца нават глядзець і праз акно з цёплае хаты. Пра рукавіцы Анэта забылася.
А востры ад марозу вецер не толькі прыпякаў холадам у шчокі і выбіваў з воч слязу, але апякаў і рукі,
што аж не чулася іх. Некалі ж зімою, у самыя маразы, без рукавіц магла рабіць работу.
За вёскаю, нагінаючы голаў, каб не гэтак даймаў сіберны вецер, Анэта цвёрда і роўна, упэўнена
пакіравала па высокай, добра ўезджанай сыпанцы да цэнтральнае сядзібы – новага калгаснага пасёлка з
роўнымі шэрымі шыфернымі дахамі аднапавярховых домікаў і, быццам галоўным сярод іх, адным
двухпавярховым побач з воданапорнаю вежаю, над якою лятуча трапятаў на ветры чырвоны сцяг.
VI
За вокнамі стаяла цёмная шэрань. Холадна і моцна прыпадаў да сцен вецер, нібыта сцены заміналі
яму, і ён вяртаўся і вяртаўся, мацаваў за каменную перашкоду і зноў адступаўся.
Міця асцярожна ўстаў з ложка, надзеў сіні трыкатажны касцюм, сышоў з другога на першы паверх,
у залу. Папрысядаў, памахаў рукамі, потым пайшоў у ванную, з задавальненнем фыркаў пад душам.
Міця ўставаў рана і цяпер, хоць на гэта і не было пільнае патрэбы – не ўборка ці пасяўная, тэхніка
на рамонт становіцца. Але Міця ведаў, што людзі дзівіліся і з пашанаю гаварылі: у якую рань ні прыйдзі
на цэнтральную – інжынераў матацыкл ужо там.
Абавязкова рабіць фіззарадку Міця пачаў пасля таго, як заўважыў, што пачаў таўсцець. Ён быў
перакананы: само тое, што кіраўнік тлусты, крыху непрыязна настройвае падначаленых –
падляноўваешся, сядзіш залішне, калі гоніць цябе ўшыркі. Праўда, гімнастыку рабіў так сабе –
памахваў рукамі, патупваў, каб разварушыцца. Невядома, ці страйнейшая рабілася постаць, але пасля
гімнастыкі і душа раніцою апетыт будзь здароў.
Міця вярнуўся ў спальню, узяў электрабрытву, уключыў.
Брытва цёпла і мякенька завурчала ў руцэ.
Жонка спала, адвярнуўшыся тварам да сцяны, роўна, спакойна дыхала. Яна прывыкла ўжо, што
ўстае Міця рана, і не прачыналася. Міця глядзеў на поўнае, круглае жончына плячо, на тое, як глуха
спіць яна, і адчуваў, што крыху злуе яго, ці што, гэта яе спакойнасць. Тую худзенькую, прабіўную і
шуструю дзяўчыну, з якою ён пазнаёміўся ў Карэліі, куды паехаў з войска, цяжкавата было пазнаць у
гэтай жанчыне з ленаватаю ўпэўненасцю ў кожным руху, як у чалавека, які дасягнуў усяго, чаго
хацелася ў жыцці, і цяпер яму засталося толькі спажываць асалоду. I Валя любіла пахваліцца, што сваё
жыццё яна зрабіла сама: не паслухала маці, пакінула вёску, не пабаяўшыся паехаць за свет, не
паленавалася, вывучылася на фельчарыцу, прымусіла і Міцю завочна скончыць на механіка. Яна
настояла пакінуць і Карэлію, і горад, каб паехаць у вёску, – тут і кватэра адразу, грошы, і ўсё што хочаш.
I яна за чалавека, і Міця інжынерам. Урэшце, і кватэра, і грошы, на якія куплена ўся мэбля і ўсе Валіны
строі, Міцевы, і каб не ён, інжынер у калгасе, то на такую пані, як фельчарыца, не вельмі б хто зважаў...
Ды, калі казаць шчыра, такі рай, як пасада калгаснага інжынера, не надта суцяшаў Міцю. Таму ён
падаўся завочна ў інстытут, дабіўся, што прызналі яго адным з лепшых калгасных інжынераў у раёне, і
быў упэўнены, што па плячы яму і большыя маштабы, асабліва цяпер, калі так шырока пайшла ў
сельскае жыццё механізацыя, якая прывядзе да індустрыялізацыі вёскі... Валя скептычна пасмейвалася
з Міцевых планаў, не пярэчыла, хутчэй таму, што была задаволена дасягнутым і верыла – ад дабра
дабра не шукаюць.
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За гэты год, асабліва за ўборку, за пасеў азімых Міця выслужыўся: тэхніка працавала без паломак,
без прастояў. Сакратар райкома збіраў інжынераў з усяго раёна і на базе іхняга калгаса паказваў, як
павінна быць арганізавана і падрыхтоўка тэхнікі, і яе абслугоўванне, і тэхналогія правядзення работ. I
Міця меў поўнае права спадзявацца на хуткія перамены ў жыцці і быў гатовы да іх.
Калі Міця сышоў, ужо адзеты, уніз, на кухню, на пліце стаяў чайнік з вадою, на скаварадзе
смажылася мяса, на дошчачцы ляжала накрышаная цыбуля.
Міцева маці ў шырокай стракатай сукенцы, у кабаце, у хустцы, завязанай на лоб, пынілася на кухні.
Калі б Міця ні ўставаў, маці гатавала яму снеданне, нібыта знарок пільнавала яго. Цяпер Міця прывык
да гэтага, а першы час было не па сабе: увесь час, як яны жылі ўдваіх з Валяю, як і вучылася яна, як і з
малым на руках была, як і на работу хадзіла, заўсёды ўставала, у халоднай верандзе на керагазе снедаць
гатавала... А цяпер усе клопаты пра мужа перадала маці, быццам толькі і чакала гэтага.
– Добрае раніцы, – павітаўся Міця.
– Добрай раніцы. Нашто так рана падняўся? Чай, не ўборка-то...
– Зямля, мама, тых не любіць, хто позна спіць. А без машын цяпер зямля запустуе. Ні малака, ні
мяса не будзе.
Маці кожнага разу пыталася, чаму ён так рана ўстае, і кожнага разу Міця адказваў нібыта і ўсур’ёз,
нібыта і ў жарт, але так, каб адказ спадабаўся маці.
– Яно-то верна... Раз ты начальнік над машынамі...
Маці ўжо пяць год жыла ў Міці. Спала яна ў адным пакоі з Генкам – пільнавала, каб не раскрыўся
ночы ўнук, не прастудзіўся. Міцю здавалася, што маці баіцца адна спаць, таму і адмовілася спаць у
зале, дзе няма ночы ніводнае жывое душы. Зусім нядаўна Міця чагосьці прачнуўся ноччу. Яму здалося,
што нехта не спіць у сынавым пакойчыку. Ён асцярожна прыадчыніў дзверы. Маці не спала. Сядзела на
крэсле пры акне ў адной кашулі. Цішыня была, поўня на ўсё неба разлілася. А на зямлі пуста, бясконца,
як абмерла палявая прастора. I такою белаю сумотаю глядзіць зямля ў акно, такою журбою, што хоць
ты збірайся і ідзі, ідзі куды вочы глядзяць – і нічога не ўгледзіш новага, толькі гэтая белая журба над
пустою зямлёю, якая не адпускае сэрца, будзе ісці ўслед, весці цябе...
Міцю спалохаў і амярцвелы ад месяцавае белі мацерын твар, і слёзы, і гэтакая скруха на твары, якая
бывае хіба толькі ў вязня, калі глядзіць ён за акно на волю.
Міця не адважыўся зачапіць маці...
Пісьмы з радзімы, ад брата Івана, Міця атрымліваў гады ў рады. Бо гэта ад яго, прыехаўшы пасля
Карэліі ў госці на радзіму, на Шар’ю, Міця і забраў маці да сябе. Спачатку Міця не пазнаў маці: з яшчэ
маладжавае моцнае жанчыны стала яна сутулаю бабуляю, якую брацец Іван, што навучыўся папіваць
гарэлку, біў і выганяў з хаты. Выганяў не толькі маці, але і жонку з дзецьмі.
Міця прывёз маці да сябе быццам у госці, а потым сказаў, што нікуды не пусціць, напісаў Івану
пісьмо.
Маці спачатку была заплакала, запрасілася, забедавала, што цяжка там будзе нявестцы з дзецьмі з
«тым ірадам». Але пакрысе прывыкла да новага жыцця, да Генкі, які пакуль не хадзіў у школу, быў
дома.
Пісьмы маці часцей пісала нявестка, перадавала ўсім прывітанні ад Іванушкі, які быццам і менш
піць стаў, зусім паправіўся, але шыбка крыўдуе на Міцюху...
Маці моўчкі слухала пісьмы, дадому не прасілася, а ноччу, мабыць, плакала.
Цяпер маці сядзела на табурэтцы, глядзела, як еў сын. I твар яе быў добры, як і ў кожнае маці, калі
глядзіць яна на сваё дзіця, здаровае і шчаслівае.
Міця падзякаваў за снеданне, выйшаў у прыхожую, надзеў скураны матацыклісцкі касцюм, на голаў
зімовы танкісцкі шлемафон.
Тэлефонны званок заспеў Міцю ўжо на парозе, нечакана моцны і металічны ў ранішняй цішыні.
Міця хуценька схапіў трубку, каб спыніць гэты звон:
– Слухае Гарбачоў.
– Добрае раніцы, Змітро Васільевіч. Ты хіба пад тэлефонам у прыхожай начаваў сёння? –
пажартаваў старшыня.
– Добрае раніцы, Антон Антонавіч. Я паважаю начальства і духам чую, калі яно пазвоніць, а таму
загадзя пры тэлефоне дзяжуру. Што здарылася?
– Страшнага нічога, але і вясёлага мала. Прыязджай, браце, у кантору.
Голас у старшыні глухаваты і спакойны, але Міця ведаў за гады работы з Антонам Антонавічам,
што без дай прычыны зранку ці ноччу старшыня нікому званіць не будзе. Толькі тады, калі нельга
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абысціся без чалавека.
Міця адказаў коратка, па-вайсковаму:
– Выязджаю, – і паклаў трубку.
Вывеў з дашчанага гаража «кашку», адчыніў кран, прыкрыў паветраныя заслонкі. Матацыкл, нават
і ўстылы, завёўся з першага качка. Трымаць матацыкл спраўным і дагледжаным таксама было ў Міці
прынцыпам. Дрэнны той шавец, у якога чаравікі з дзіркамі, не тэхнар той, у каго свая машына не
дагледжана. Некалькі хвілін Міця даў матору папрацаваць на малых абаротах, каб нагрэўся.
З месца крута завярнуўся, што аж адарвалася ад зямлі кола каляскі. Марозны густы вецер апёк твар,
бытта паветра было з нябачных востранькіх ільдзінак. Але прыемна стала ад гэтага пякучага холаду, ад
тугога, цёплага, мускулістага клёкату матора ў густым настылым паветры.
Не даязджаючы да канторы, Міця выключыў запальванне, па інерцыі падкаціў да варотцаў,
затармазіў, саскочыў з матацыкла, на хаду расшпіліў куртку, зняў шлемафон, пяцярнёю расчасаў
валасы, раз кораценька стукнуў пальцам у старшынёўскія дзверы і без дазволу ўвайшоў у кабінет.
Старшыня сядзеў за сталом, адкінуўшыся плячыма да спінкі крэсла. Пінжак быў расшпілены.
Шыракаваты, па апошняй модзе, гальштук ляжаў на жываце, які прыкметна выступаў пад блакітнаю
нейлонаваю рубашкаю. Рэдкія сівыя валасы гладка прычэсаны, быццам прылізаны, вочы пад кашлатымі
светлымі брывамі прыплюшчаны. Такім старшыня быў, калі хварэў альбо калі штосьці не ладзілася з
работаю.
Гарбачоў заўважыў гэта. Ён увайшоў у кабінет цвёрда, па-вайсковаму ставячы ногі, падцягнуты і
спрытны, як лётчык, у сваім скураным касцюме, падаў руку цераз стол. Старшыня кіўнуў галавою, але
не ўстаў, як заўсёды, седзячы паціснуў руку.
Участковы міліцыянер з несур’ёзным прозвішчам Вушкін скоранька ўстаў, казырнуў і падаў Міцю
руку. Старшы лейтэнант не распрануўся, сядзеў у вынашаным чорным кажушку з новымі пагонамі.
Хударлявы, востранькі яго твар быў зямліста-шэры, з пачырванелымі ад ветру павекамі. Тоненькая
палявая сумка ляжала на стале, і ён перабіраў па ёй пальцамі.
Старшыня кіўнуў Міцю на крэсла – сядай. Ён знарок выклікаў Міцю, каб пайсці, не быць пры
ўчастковым. Мабыць, пачаў старэць, нервы здаюць. Усё не мог спакойна думаць пра нядаўна бачанае: у
святле аўтамабільных фар перавернутае ўгору калёсамі шасі, чорнае ў святле масла з матора, чорная
кроў і нечакана белы хлапечы твар, тоненькая, як дзіцячая, скура на руцэ, што нежыццёва ляжала на
зямлі. Адразу падумалася пра свайго сына. I цяпер вось адчуванне віны, якое бывае, мабыць, у кожнага
старога чалавека, што бачыць няшчасце, якое здарылася з маладым. Паколвала сэрца, не хацелася, каб
хто бачыў яго слабым ці хворым.
Старшыня злавіў сябе на думцы, што як і ўгледзеў хлопца там, на месцы аварыі, адразу ўспомніў,
што спадзяваўся – пасля войска вернецца ён дадому, сядзе на трактар. Гэта лета прарабіў памочнікам
камбайнера...
– Што скажаце, Антон Антонавіч? – запытаўся Міця.
Старшыня адчыніў шуфляду стала, нешта пашукаў сярод папер, так нічога і не знайшоў у
шуфлядзе, зірнуў на інжынера:
– Дзягелева Веціка памятаеш? Сёння ноччу перавярнуўся на шасі Дубіцкага. У бальніцы. Не
апрытомнеў яшчэ. Сюды зараз Дубіцкага прывязуць. Трэба будзе даць тлумачэнні ўчастковаму. А мне
праводзіць нарад...
Старшыня зачыніў шуфляду. Ён заўважыў, як падцяў губы інжынер, кінуў вокам на ўчастковага і
стрымаўся, нічога не сказаў.
– Усё, як было, даложыш. Я і сам бы далажыў...
– Так, Гарбачоў, вам у першую чаргу трэба даваць тлумачэнне. Вы адказваеце за тэхніку, а яна ў вас,
як таксі, на ноч на вуліцы стаіць...
Міця нават і не зірнуў на ўчастковага. Ён злаваўся на сябе: так і трэба, калі не можаш настояць на
сваім. Трэба было тады на праўленне не толькі дакладную падаць, але і дабіцца, каб забаранілі
Дубіцкаму ганяць шасі дадому. Дубіцкі рабіў пры ферме. Дакладную Міця напісаў, але так і не давёў
справу да канца. Хаця гэта ўжо клопат старшыні і праўлення. Старшыня памятаў пра тую дакладную...
Хаця якая тут віна і трактарыста, і калгаснага кіраўніцтва? Хто прасіў таго хлопца лезці ноччу на
чужую машыну? Вось каб няшчасце здарылася летам, калі ён рабіў на камбайне, не маючы на гэта
правоў. Вось тады і з Міці, і са старшыні трэба было спускаць шкуру... I спусцілі б.
– Так што вы падумайце, таварыш Гарбачоў, – напомніў участковы.
– Падумаю. Цераз паўгадзіны заеду, а цяпер мне ў гараж трэба.
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Міця завярнуўся і выйшаў са старшынёўскага кабінета. Злаваў на старшыню. Ліберал стары: колькі
разоў яму гаварыў, настойваў на тым, што трэба строга караць тых, хто парушае правілы абыходжання з
тэхнікаю. Пара наладжваць гэтакую ж дысцыпліну, як і ў прамысловасці. А цяпер прывет Гарбачову ў
шапку – вось табе і лепшы інжынер. Вось так – адзін дурань усё і замазаў, з белага чорнае зрабіў. I бач
ты, які анёл – на ты, Гарбачоў, дакладвай, што прыняў правільна ўсе меры, а старшыня, моў, вінаваты.
Ён сябе не шкадуе. Але тое, што старшыня не спіхаў усё на Гарбачова, а браў віну на сябе, сунімала
злосць, збівала з панталыку Гарбачова. Не ўлазіў старшыня ў тыя рамкі ўстарэлага кіраўніка, якія
спрабаваў прымераць да яго Гарбачоў. Бытта і падыходзіла ўсё – але ж не, нешта да канца ніяк не магло
супасці.
Міця злосна ціскануў на завадную ручку, ірвануў з месца так, што аж буксанула задняе кола, і
паляцеў да гаража. У гаражы ўзяўся сам правяраць, як запаўняюцца пуцявыя лісты, учыніў агляд
машынам, якія выходзілі ў рэйс. Шафёры не пярэчылі, ціхенька і скора снавалі, як мурашкі, стараліся,
каб хутчэй выехаць і не трапіцца інжынеру на зуб. Што здарылася ноччу – усе ведалі.
Работа крыху супакоіла Міцю. Урэшце, чалавек застаўся жыць, мабыць, і выпіўшы быў. Няшчасны
выпадак. Гэта нічога не гаворыць пра арганізацыю работы механізатараў у калгасе.
– Дзмітрый Васільевіч, звоняць вам, – высунуўся з пакойчыка, які служыў за дыспетчарскую,
загадчык гаража.
– Слухаю.
– Міця, мне толькі што званіла Іра...
– Якая Іра?
Міця не чакаў, што званіць можа ў такую пару жонка.
– Ты ж ведаеш, са Слуцка... Ёсць пярсцёнкі. Памятаеш?
– Ну і што?
– Паедзь, Міцька, забяры. На матацыкле туды-сюды.
– Я сёння не магу.
– Як гэта не можаш? Не жніво, не пасяўная. Не можа ён! А што ты тады можаш?
– Нічога не магу! Трэба – садзіся на аўтобус, пратрасі... – Міця не дагаварыў, зірнуў на загадчыка
гаража і паклаў трубку.
Зноў пазваніў тэлефон, Міця зняў трубку. Ён ведаў Валіну настырнасць, а таму адразу ж запытаўся:
– Ну што яшчэ табе?
– Таварыш Гарбачоў? Гэта Вушкін...
– Прашу прабачэння...
– Чакаю вас, Дзмітрый Васільевіч.
– Еду.
Участковы ўжо распрануўся. Кароткія чорныя валасы акуратна тырчалі ўгору, як вожык, бялелася
рэдкая сівізна. Без кажушка міліцыянер быў шчупленькі, з доўгаю шыяй, і кіцель вісеў на ім прасторна.
Перад участковым ляжаў тоненькі стосік стандартных бланкаў, спісаных акуратным, як дзявочым усё
роўна почыркам.
– Сядайце, таварыш Гарбачоў.
Міця не спяшаў садзіцца. Павесіў на вешалку побач з кажушком шлемафон, збоку зірнуў на
міліцыянера. Крыху велікаватыя, адтапыраныя вушы напаміналі пра нястрашнае, жартаўлівае
прозвішча ўчастковага – Вушкін.
Першы год, як толькі прыйшоў на работу, Вушкін павёў кампанію супроць хлапчукоў, якія насіліся
на матацыклах. Хлапчукі не надта спыняліся на патрабаванне ўчастковага, а нумароў на матацыклах не
было. Раззлаваны ўчастковы пазваніў у аддзел, каб прыслалі на дапамогу групу з аўтамабільнай
інспекцыі. Аўтаінспектары прыехалі, але налавілі больш, чым матацыклістаў, калгасных трактарыстаў,
якія то падвозілі людзей на прычэпах, то яшчэ якія парушэнні мелі, паадбіралі правы, сарвалі дзень
пасяўное ў калгасе. Дакументы трактарыстам давялося вярнуць пры дапамозе раённага начальства.
Мабыць, перапала начальніку райаддзела, бо і Вушкіну, ініцыятару, нагарэла. Пасля гэтага Вушкін
разабраўся з матацыклістамі без брыгад і без чыёй-небудзь дапамогі – у дэпутатаў сабраў спісы, хто мае
матацыкл, і выклікаў да сябе, у сельсавет...
За той сарваны дзень Міця і зрэзаўся з Вушкіным. Цяпер ён усміхнуўся, успомніўшы тое здарэнне.
Вушкін таксама, мабыць, здагадаўся, што весяліла інжынера, і сам усміхнуўся.
– Пачытайце, таварыш Гарбачоў. Паказанне Дубіцкага, мае вывады...
Міця прачытаў. Усё правільна. Нейкая частка віны ёсць і іх, калгаснага кіраўніцтва, адмаўляць не
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будзеш.
– Ну што? – з парога запытаўся старшыня.
Міця ўстаў са старшынёўскага месца, моўчкі падаў паперы.
Старшыня чытаў стоячы. Вушкін тым часам апранаўся.
– Ты ўважліва прачытаў? – запытаўся старшыня.
– Уважліва. Усё правільна, – цвёрда сказаў Міця.
– Але...
– Усё правільна.
– А што, ёсць яшчэ якія факты? – насцеражыўся Вушкін і перастаў зашпільваць кажушок.
Не, што вы! – адказаў Міця. – Усё правільна, аб’ектыўна.
– Ну што ж, да пабачэння, – казырнуў і падаў руку на развітанне Вушкін.
Старшыня і Міця маўчалі, пакуль не заціх матор міліцыянеравага матацыкла.
– Чаму ты, Дзмітрый Васільевіч, не ўпамянуў пра сваю дакладную?
– А таму што мне трэба было да канца з вас не злазіць. Мне нечага спіхаць на вас усё. За сваё я
адкажу сам. Самае галоўнае – гэта яшчэ адзін доказ таго, што я вам каторы год дзяўбу: кончылася пара
ранейшага лібералізму. Цяпер тэхніка...
– Ну і што? Яшчэ больш машын наробім. дарогі асфальтам засцелем... Дзе ж тады пастуха над
кожным набяромся, як сам чалавек сябе пасвіць не будзе?
– Вось-вось! Трэба, каб у крыві ў чалавека было выхаванне...
– А поп сваё, а чорт сваё! Я не толькі пра тэхніку, я наогул... Усю гаспадарку рэарганізуем пановаму, сілы, грошы трацім. А чалавека па-новаму арганізаваць? Як жа новая гаспадарка арганізуецца
са старым чалавекам? Не толькі эканамічны фактар, як гаворыцца...
– Ну, яшчэ наша тэхніка не скора перарасце чалавека. А там і кібернетыка, глядзіш, прыйдзе.
– Да, відаць, пара мяне мяняць якім робатам! – Старшыня мучана ўсміхнуўся, махнуў рукою. – Як
думаеш, два гады да пенсіі ўспею дабыць?
– Успееце. – Міця таксама ўсміхнуўся.
– I то дзякуй. А ты па блату робата цераз які год не дастанеш?
– Не, не буду, калі звозіце мяне сёння ў раён.
– А сам?
– Мне трэба там перагаварыць з тым-сім з аўтаінспекцыі, каб не надта трубілі пра гэту аварыю. Вам
хочацца, каб на нарадах дзе трэба, а дзе і не трэба, толькі дзеля прыкладу ўспаміналі вас?
– Не.
– Мне тым больш.
Думка з’ездзіць у раён прыйшла пасля Валінага званка. Заадно забярэ і той яе пярсцёнак, каб не
хадзіла надзьмутаю цэлы тыдзень.
– А Дубіцкага зняць з трактара, на год. Сям’я вялікая – пастухом пойдзе, не менш заробіць!
– Поп сваё, чорт сваё! – Старшыня махнуў рукою, і Міця не здагадаўся, ці сур’ёзна было гэта
сказана, ці жартам.
– Калі вас чакаць?
– У абед недзе.
Старшыня падышоў да акна, глядзеў на інжынера, які ўпэўнена выйшаў да матацыкла. Успомніў,
чаго збіраецца ў горад інжынер, і ўсміхнуўся: далёка пойдзе хлопец...
Старшыня дастаў з шуфляды папяросу, прыкурыў.
Міця, сеўшы на матацыкл, азірнуўся на акно старшынёўскага кабінета, убачыў, як прыкурваў
старшыня, падумаў, што каб не выдумляў ён розных «душэўных» праблем, каб на гэту гаспадарку
кіраўніка іншае натуры, сучаснага, то калгас рос бы як на дражджах.
Але яму, Міцю, няма чаго і на гэтага старшыню грашыць. Другі б не цярпеў гэтак. Ды каб і на
самога Міцю, то ён не вельмі б пацярпеў падначаленага, які ўсё нечага лезе ў вочы са сваім правам.
VII
За домам стала зацішней ад ветру, а таму крыху цяплей. Ці, можа, Анэта крыху сагрэлася ідучы.
Яна прыпынілася, каб аддыхацца, агледзела двухпавярховую будыніну з двума пад’ездамі. Ля будыніны
нідзе ніякай агароджы. На градках, дзе летам раслі кветкі, суха бялелі паламаныя сцябліны, паміж якіх
нечакана свежа праглядвала зеляніна лісціка, што невядома як ацалеў і, прамёрзлы і мёртвы, свяціўся
жывою, маладою зелянінаю. Дзіўная сядзіба: ні кала ні двара. А будынак, можа, яшчэ і таму здаваўся
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гэтакім адзінокім, што стаяў на самым узгорку, дрэўцы, пасаджаныя вакол яго, хоць і ўзяліся расці, але
яшчэ тоненькія, галля мала.
Двухпавярховы дом пабудавалі першым сярод поля. Валя з Міцем тады яшчэ жылі ў Анэты, чакалі,
пакуль здадуць яго. Анэта пасварылася з Валяю – чаго перціся ў чыстае поле, калі тут, у сваёй хаце,
жыць можна. I пляц не раўня таму, што на гурбане, на пяску. А яна ў чыстае поле, каб людзі смяяліся,
як не з вёскі, як пустадомак які! Ды і не верылася, што будзе толк з тае калгаснае забудовы.
Цяпер Анэта здзіўлена глядзела на роўныя, акуратныя домікі, накрытыя шыферам, абапал
прасторнае вуліцы з тратуарам. Раскошна стаялі домікі. I ўжо другую вуліцу, упоперак першай, пачалі
забудоўваць. Сады маладыя стаяць пры хатах, год за год – і першыя яблыкі будуць, і прысады ад вуліцы
густыя ўстануць.
Анэта паглядзела далей, дзе азначалася яе вёска, відная высокімі старымі дрэвамі, якія раслі на
вуліцы, няроўнымі дахамі хат, няроўнымі будынінамі – здалёку можна пазнаваць, дзе чыя сядзіба. Вочы
закрыеш – і не толькі хату ўспамінаеш, але і пляц, і агароды. Які гаспадар – такая хата, такі пляц і ўся
сядзіба.
А гэты новы белы пасёлак, дзе прасторна дамам, дзе шырокая вуліца здавалася незнаёмай, дамы не
адрозніваліся адзін ад аднаго, як прыгожыя маладыя людзі, якіх ты не ведаеш – усе аднолькава
прыгожыя, незвычайныя і чужыя, бо ў кожным з іх тое новае жыццё, якога ніколі ўжо не спазнаць
старому чалавеку.
I нібы пераклікаючыся з пасёлкам, здалёку віднелася новая цэнтральная сядзіба калгаса. Таксама
пад белымі шыфернымі дахамі, таксама на прасторным шырокім месцы. Ад цэнтральнае сядзібы сюды,
да пасёлка, ляжала шырокая, роўная, высока падсыпаная дарога.
Госпадзі! На тым месцы, дзе цяпер цэнтральная сядзіба, дзе вялікія будыніны кароўнікаў,
свінарнікаў, дзе гаражы, майстэрні – цэлы гарадок, у якім яна і заблудзіцца, – яшчэ ў першую нямецкую
вайну гай бярозавы стаяў. I той бярозавы гай секлі і вазілі рабіць траншэі – гатавалі абарону. А пры тым
бярозавым гаі і было іхняе з Міхаілам поле, і на тым полі разбівалі яны канюшыну...
Цьфу, каб ты спрахла! Убілася ж у голаў на старасць гадоў тая канюшына. Над ёю ўжо цэлае жыццё
быллю парасло!
Анэта азірнулася па баках, як бытта хто мог убачыць тое, пра што ўспомнілася. Нідзе нікога.
Халодны, шэры восеньскі дзень, і вёскі ўдалечыні з голымі садамі таксама шэрыя, як прыпаўшыя да
поля, каб не так студзіў іх вецер. I мо таму і новы пасёлак, і новая цэнтральная сядзіба выдаюць гэтак
уладарна над наваколлем.
Даўно Анэта нідзе ўжо і не была і памятала тыя старыя палеткі, дзе яшчэ рабілі ўручную, на конях,
дзе жалі сярпамі. Госпадзі! То ж яе жыццё! Чаму толькі, гледзячы на поле, на гэтыя далёкія зялёныя
палеткі руні, здаецца, што не з ёю ўсё, што помніцца, было, а даўным-даўно з нейкім другім чалавекам,
у другім свеце. I чаму гэтакаю блізасцю і лёгкім болем абвяваюць душу тыя ўспаміны?
Анэта сцепанула плячыма – брала халадком за плечы.
Яна адчыніла дзверы і зайшла ў пад’езд, па прыступках узышла на першую пляцоўку. Прыпынілася
ў прыхожай, зазірнула на кухню – там нікога не было, толькі над каструляю на газавай пліце лёгенька
вілася пара.
Свацця сядзела ў зале, на канапе, абапёршыся локцямі на калені і падпёршы галаву рукамі.
Засяроджана глядзела ў тэлевізар. Там худзенькая жанчына ў акулярах нешта гаварыла то сама сабе, то
паварочваючыся да тых, хто глядзіць, і пісала на дошцы крэйдаю бясконцы ланцужок нейкіх кручочкаў,
лічбаў. Свацця не адрывала воч ад дошкі, нібыта баялася прапусціць хоць слова.
Анэта пастаяла, паглядзела то ў тэлевізар, то на сваху. От не магла ніяк прывыкнуць, што тая насіла
шырозную стракатую спадніцу і завязаную на лоб хустку. Анэта заварушылася, кашлянула. Свацця
здзіўлена паглядзела на яе, як не пазнала, борздзенька падхапілася, усміхнулася на ўвесь рот, у якім
спераду не засталося ніводнага зуба.
– Сва-ахна! Чаго ж стаіш у парозе? Заходзь! – Яна падышла, падала руку, і яны тройчы
пацалаваліся.
Анэта падышла да канапы, нязграбнымі рукамі расслабіла вузел хусткі, скінула яе, засталася ў
тоненькай белай хустачцы, расшпіліла кажушок, прысела.
– Раздзявайся, свахна. Цяпло ў хаце. Цяпло-то.
– Распрануся. Хай яго спрахне. Адсапуся троха з дарогі. На дварэ холад з ветрам, здэцца, а
ўпацела...
– Даўно свацця-то ў гасцях не была, даўно.
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– Далёка, Домна. Пакуль дойдзеш – душы ў целе не чутно.
Анэта таксама прыглядалася да тэлевізара, старалася зразумець і нічога не разумела з гаворкі
жанчыны ў акулярах.
– Хіба ж гэта яна не па-нашаму гаворыць? – запыталася ў гаспадыні.
– А і я не знаю-то. Гляджу і слухаю, а не знаю, – адказала Домна.
Яна не ведала, пра што гаварыць з Анэтаю – не так часта сустракаліся яны. Пра тое, што Анэта
павінна паехаць у горад да сына, Домна ведала. Ведала, што сын Федзя робіць рабочым, што ў яго двое
дзяўчат, што купіў машыну, а таму, бясспрэчна, жыць яму цяжэй, чым Валі. I няхай ён, як згодзіцца
маці, забірае яе хату, усю дамоўку – не такія малыя грошы будуць за яе...
Домна ведала пра ўсё гэта. Але вось папытаць у Анэты, калі паедзе да сына, не адважвалася. Нешта
не давала папытаць, хаця і правільна ўсё было, здаецца, і без крыўды ўсім. Можа, з-за таго, што самую
яе прывезлі з-за свету, ад радні і ад свае зямлі, і яна на сабе спазнала, што гэта значыць старому
чалавеку паехаць за свет!.. Не дай бог нікому спазнаць у далёкай старане доўгія халодныя і дажджлівыя
дні, хоць ты і ў цяпле, і ў доглядзе, і не чуваць тваіх крокаў у мяккіх пантофлях, а праз запацелае ад
кухоннае пары акно глядзіць на цябе незнаёмая, чужая сэрцу палявая далечыня. Тады ні з таго ні з сяго
абарвецца, упадзе сэрца ад гэтакае смяротнай тугі!..
– Штой-та мы, свахна, глядзець тут будзем. Пайшлі паабедаем.
– А хіба маладыя дома не палуднуюць?
– Штой-та?
– Кажу, Валя з Міцем хіба не дома будуць сёння на абедзе?
– Дома. Міцяй Валю на матацыкле прывозіць.
– Пачакайма хіба іх. А ўнучак дзе?
– У школе.
– А як жа ён вучыцца?
– Сказваюць і Міцяй і Валя, што добра.
– Каб добра вучыўся, трэба. Некалі ж я і Федзю, і Валю вучыцца застаўляла. За работаю свету мне
не відно было. I іх застаўляла рабіць. А як жа. Увосень колькі таго дня. А вечарамі і ў хаце холад, і газы
тае не заўсёды было, каб на прыпечку хоць газоўку паставіць. Хоць ты лучыну палі. А яны ж сядзяць на
халоднай печы, галодныя, халодныя. Федзя чытае, а Валя аж у рот яму глядзіць. Ад яго і чытаць
навучылася. Дарма кажуць, што дурная я была. Хто бедны, той і дурны. А каб работу не рабіла, каб
дзяцей не прынушала, не застаўляла выйсці іх у людзі, то і не выйшлі. Валя і цяпер на мяне кажа,
бывае... А от дарма ж, вывела я дзяцей у людзі. Сама хай не жыла, дзеці пажывуць... Федзя некалі ў
школу сабраўся. Дала я яму вузялок, каб развязаў. Развязвай, кажу. Як развяжаш, то і ўсю навуку
развязваць будзеш...
– Трудна-то вучыцца. Міцяй наш збіраецца вучыцца яшчэ. Работа здаравей. Нашто яму тая навукато? Я-то нічога не гавару.
Анэта ўсунула руку ў кішэню, каб узяць хусцінку і выцерці твар. Намацала вузельчык з грашыма,
успомніла,
нашто брала іх. I быццам Домна магла ўбачыць гэтыя яе грошы, растлумачыла:
– Гэта ж, ведаеце, чаго я прыйшла? Сон мне прысніўся сёння, бытта маленькая... Сон гэты на тое,
што прыедзе Федзя да мяне. Я і думаю...
Анэта не дагаварыла, прымоўкла, заўважыла, што Домна не слухае яе, глядзіць за акно, думае пра
нешта сваё, потым нібыта спахапілася, запытала ў Анэты:
– Чай, пайшлі, на стол накрыем разам?
– А як жа.
Анэта ўстала, скінула кажушок, ступіла да дзвярэй у кухню, азірнулася. Вялікае акно ў пакоі
завешана тоненькаю, як туман, празрыстаю сетачкаю, доўгаю, аж да самае падлогі. Амаль на ўсю
падлогу засланы чырвоны дыван. Паўз адну сцяну, на ўсю яе даўжыню, стаяць бліскучыя чорныя
зашклёныя паліцы з кнігамі, з вазачкамі. Два мяккія крэслы на дыване пры століку засланы, як і канапа,
на якой сядзела Анэта, куплёнымі посцілкамі ў маленькія чырвоныя шашачкі, як некалі ткалі самі ў
вёсках. У гэтых посцілках, у бліскучых паліцах, у белых, як вэлюм, занавесках на вокнах, у глыбе сіняга
шкла, у якое быў уманціраван гадзіннік з залатымі стрэлкамі, што стаяў на тэлевізары, адчуваўся
спакой і дастатак.
Анэта толькі цяпер заўважыла, што яе кажушок на канапе, які ляжаў, як скурчаны калматы сабака
прыгрэўшыся, не на месцы тут. Ды і сама яна прышлёпалася на дыван у валёнках і ў галошах, так, як
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прывыкла ў сваёй хаце.
«От каб ты спрахла, старасць. Прывыкаеш не глядзець за сабою. Добра, што хоць больш нікога не
было дома!» – сама сябе дакараючы, Анэта забрала кажушок і хустку, вынесла ў прыхожую, не дастала
павесіць на вешалку і акуратна паклала ў куточку кажушок, на яго хустку.
Падумала, што няма як зняць з ног валёнкі, бо яны надзеты на босую ногу.
– Свахна! Свахна-то? – паклікала Домна.
– Ага, іду, іду! – як запыненая знянацку абазвалася Анэта і заспяшала на кухню неяк скора і
пакорліва. Не засталося і следу ад ранейшае свае ўпэўненасці і спакойнасці. Цяпер, як і ў чужых
людзях, яна азіралася, перш чым ступіць ці сказаць слова...
VIII
Анэта пастаяла на парозе кухні, кінула вокам на белыя шафкі, што віселі на сцяне, на пліту, якую
запальвала Домна, і не ведала, што будзе тут рабіць і чым дапамагаць. I каб схаваць сваю
збянтэжанасць, знарок спакойна сказала:
– А я ж баюся гэтага газу. Свет не гэтакі страшны – пстрыкні толькі ўключальнікам.
– Пашто баяцца-то? Скора ўсё варыцца.
– Ну, дык што ж мне памагчы вам?
– Пасядзеце, свахна.
– То давайце, хоць хлеба нарэжу ці сала.
Домна адчыніла халадзільнік, паклала на стол кавалак сала, маладога, нятоўстага, з праслоечкаю.
Цяпер людзі перасталі падоўгу кармлякоў карміць, лепш на год двое закалоць. А яшчэ ж нядаўна,
здаецца, адзін перад адным мужчыны хваліліся, хто большага кармляка выкарміў, каб сала на спіне
таўшчэй, чым на далоню, было.
– Хазяйствуй, свацця, а я пайду памідорчыкаў прынясу.
Анэта зняла з цвічка над плітою блакітную, не драўляную дошчачку, парэзала сала на тоўстыя,
вялікія шкваркі, потым спахапілася, што цяпер гэтак не рэжуць, Федзя і той бярэ нож і яшчэ сам на
меншыя рэжа.
Рэжучы, прыглядалася да кухні, да белага буфета, у якім за шклом стаяла гэтулькі і шкляное, і
ўсякае пасуды, што хапіла б на цэлую бяседу.
I на кухні, гэтак, як і ў зале, адчуваўся дастатак.
Анэта скончыла рэзаць сала, агледзелася, каб узяць хлеб і нарэзаць, прыадчыніла буфет, але хлеба
нідзе не відно было. У нерашучасці спынілася, потым нават прыадчыніла халадзільнік – можа, там.
– Мама? Як гэта вы к нам надумаліся? От добра!
Анэта хуценька зачыніла халадзільнік. Дачка ступіла ад парога да пліты, выключыла яе.
– А дзе б гэта хлеб у вас? Не найду.
– А на халадзільніку. У кантэйнеры.
Валя прыпадняла накрыўку на другой каструлі, пад якою слаба гарэў маленькі агонь, узяла з буфета
папяровы мяшочак з цукрам, насыпала ў каструлю і толькі тады павярнулася да Анэты. Тая так і не
пачынала рэзаць хлеб, стаяла з нажом у руках, глядзела на дачку, на чырвоную бліскучую куртку з
капюшонам на ёй, на гэткія самыя бліскучыя боты, што былі аб назе, як панчохі, на заячую шапку. Твар
ружовы з марозу, насіненыя павекі.
– Здравствуй, дачухна!
Анэта сама ступіла да дачкі, цярнула руку аб спадніцу, але Валя не падала свае, узяла за плечы,
пацалавала.
– Я зараз прыйду, – кіўнула дачка. I было чуваць, як яна спяшалася на другі паверх.
– От ужэ і нашы прыехалі. – Домна паставіла на стол талерку з агуркамі і чырвонымі, тугімі, бытта
толькі памытымі, памідорамі.
– Садзецеся, садзецеся, свацця! Я ото сама пастаўлю ўсё на стол.
Анэта прысела на табурэтку, глядзела, як Домна спрытна паставіла на стол талерачкі, відэльцы,
лыжкі, паналівала ў невялікія гліняныя місачкі чырвоных вараных буракоў з капустаю, у вялікую міску
наклала смажонікаў.
– А, маці! Добры дзень!
Міця ўвайшоў на кухню без курткі, без ботаў, у скураных штанах з сінімі шлейкамі цераз плечы,
падаў Анэце руку.
– Вы, можа, саўсім да нас? Каб маёй старой весялей было.
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– Тут жа Генка ў яе.
Анэта не знайшлася, што іншае адказаць, раптам падумала – што б рабіла, каб гэта ёй трэба было
пыніцца тут, на кухні, ставіць талерачкі і відэльцы? Кожнага дня, больш нічога не ведаць. I не магла
гэтага ўявіць.
– Міця! Міця! Ідзі перадзявайся! А то чалавек прыедзе і чакаць будзе! – паклікала Міцю зверху
Валя. – Я касцюм табе выняла і рубашку паклала.
Валя зайшла ў кухню ў тоненькім чорным світэры, які шчыльна аблягаў яе моцнае, крыху
таўставатае цела. Валасы коратка астрыжаны, саламянага колеру.
– Я не ўспею, ты ўспееш, – жартаўліва агрызнуўся жонцы Міця.
– Успею. Каб табе не трэба было ехаць, то і сама з’ездзіла б.
– Ладна. Знаем мы.
Міця пайшоў наверх.
– А вы, мама, перасядзьце сюды, у куток. Тут вам прастарней і спакайней будзе. Гэта вы гэтак сала
напілавалі? – дабрадушна ўсміхнулася дачка, узяла нож, парэзала Анэціны скварачкі яшчэ напал, на
тоненькія, невялічкія, што аж свіцяцца.
– Чорцяга, я думала, што сала цяпер уволю хапае.
– Сала не шкода. Ніхто яго есці не хоча. Цяпер паснейшага давай, мяса, гавядзінкі.
– Распанелі. А на добры лад, можна і вам соткі пасеяць, парсючка пагледзець. Ад стала ж аб’едкі
куды дзеяце?
– Суседзі забіраюць.
– Я ж і кажу...
– Хопіць вам пра гэта! – Валя паставіла перад маці талерачку са смажонікамі. – Чаго вам яшчэ даць?
Малака налью...
– Што малако! Маці ў госці прыйшла, трэба было ў зале на стол накрываць. А то і віна на стале
няма.
– Мо ж і тут добра, мама? А то туды насіцца толькі, – запытала Валя, накладаючы смажонікі ў
талеркі.
– Добра, добра, от дзіва што!
– А дзе віно? – запытаўся Міця.
– Нашто тое віно? Табе ўжо віно. З людзьмі ж гаварыць паедзеш! – прыкрыкнула Валя на Міцю.
– Я сам ведаю, куды паеду і што мне там рабіць трэба, – коратка адказаў Міця, і Валя пакорліва
дастала з буфета бутэльку жоўценькага віна. Горлачка бутэлькі было закручана срабрыстаю белаю
папераю.
– Нашто гэтакую харошую бутэльку пачынаць? Мо б на якую патрэбу было.
– На патрэбу хопіць, – засмяяўся Міця.
Анэта глядзела, як ён наліў поўны бакал ёй, свацці, сабе і Валі. Узяў свой бакал:
– За вас, маці. Каб часцей да нас прыходзілі, – падняў яго, усміхнуўся, выпіў сам і адразу ж узяўся
есці, як ядуць здаровыя мужчыны, што прагаладаліся. Выпіла і свацця, і Валя. Анэта сядзела, паднёсшы
бакал да губ, аглядала ўсіх, зноў паглядзела на Міцю. Піць ёй не хацелася, і яна паставіла бакал, толькі
чуць узяла віна ў губы. Яно было кіславата-салодкае, нясмачнае.
Міця адарваўся ад талеркі, запытаўся ў Анэты:
– Мо падаць чаго? Чаму вы не ясце?
– Не, нічога не трэба.
– Пашто не п’еш-то, свацця?
– Не, што вы, у мяне яшчэ сёння... – Анэта зноў не дагаварыла, здавалася, што не ў пару яшчэ
гаварыць, не зручна, пакуль людзі палуднуюць.
– А ты чаму сам не едзеш у Слуцак? – запыталася Валя ў Міці. – На матацыкле скарэй бы і туды і
сюды.
– Так яно і будзе туды-сюды. Чула ж пра сённяшнюю аварыю?
– А табе што? Параспускалі маладых. Малако на губах не абсохла, а ўжэ чарніла жлукцяць. Ты ж
яго не садзіў на трактар і ў дарогу не выпраўляў?
– А машына чыя? А гаспадары ў калгасе ёсць?
– Ну, ты яшчэ не гаспадар. I няма чаго плужыцца некуды. Маеш работу, усё маеш – і сядзі, пакуль
цябе ніхто не чапае!
– Мне ўжэ толькі і асталося, што вакол цябе хадзіць і твой азадак пагладжваць!
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Маладыя смачна жавалі, хоць скоса пазіралі адно на аднаго.
Міця адарваўся ад стравы, зноў наліў у бакалы.
– Пі, свацця, пі! Яно ж салодкае, – запрасіла Домна.
– Мне ж дадому трэба, у мяне ж...
– Міцяй-то падвязе. Міцяй?
– Ён жа не сам едзе, старшыня яго павязе. Унё ад канторы і яго «Волга», мабыць, курыць. А ты
яшчэ не сабраўся – зноў зачапіла Валя Міцю. Падхапілася, прынесла крэсла, паставіла на стол чысты
сподак, паклала лыжку, відэлец.
Анэта паглядзела на віно, на сваццю, якая зачырванелася ад выпітага, на Міцю, які спяшаўся есці,
на дачку, што стаяла пры акне і сачыла за старшынёўскаю машынаю.
Старшыня хутка зайшоў у кватэру.
– Добры дзень, цётка Анэта! Што ж вы сядзіце, як сірата казанская, і нічога не ясце? – павітаўся ён і
запытаўся ў Анэты.
– Не хочацца, Анцік. Бачыш, колькі год твае мацеры няма ўжэ. Равеснікі ж мы былі. Колькі можна і
жыць, і есці, і работу рабіць? Паміраць, мабыць, даўно мне пара, Анцік.
– Што вы, цётка! Туды заўсёды возьмуць, а вось назад – не. Як мая маці некалі гаварыла, з ляску
прыйдзеш, а з пяску – не.
– Сядайце, Антонавіч, сядайце, – запрасіла Валя.
– Я ж толькі з дому, з-за стала.
– Сядайце, Антонавіч, а то я спяшаць буду, яшчэ ўдаўлюся, – таксама запрасіў Міця.
Анэта глядзела на старшыню, на тое, як завіхаецца ля яго дачка, успамінала ягоную маці, поле,
каляску, у якой ляжала маленькае дзіця з суслаю з пажованага хлеба. Цяпер здаецца, што гэты
начальніцкага выгляду чалавек не мог ніякага дачынення мець да таго маленькага і крыклівага дзіцяці ў
калясцы на палетку. Анэта цяпер памятала нават і тую каляску з даўгаватым выгнутым дышлем і
драўлянымі коламі. З аднаго кола скідалася шынка і была прывязана аборачкаю да абадка.
– Дык як ваша здароўе, цётка? – запытаўся старшыня, сядаючы да стала.
– Бачыш жа, яшчэ і віна вот выпіла.
– Ну, то і малайцом.
– Паеду да Федзі на зіму. У дачкі, бач, і печы няма, каб удзвюх са свахнаю ля яе сварыцца. Ды і хату
як прадам, то капейка Федзю не лішняя будзе. У горадзе ж не так раскошна рабочаму жывецца. Вы тут
хоць і робіце больш, і не гэтак чыста, але ж цяпер як паны жывяце, усё маеце. Мае, бач, і пляцу рабіць
не захацелі.
Ці то ад выпітага, ці то пры пастароннім чалавеку, Анэта раптам адчула нейкую горкую лёгкасць
гаварыць, нібы пасміхоўвацца з сябе самое, але і хітрасць сваю маючы.
Старшыня слухаў Анэту, згодна ківаў галавою, усміхаўся.
– Дык я і гавару. Ты ж, Анцік, разам з Міцем робіце. Дай ты ім кватэру ў такім во малым доміку, каб
і агарод быў, і садок. Хлеў у мяне не стары, хай забіраюць, сабе паставяць. Свінчо якое ці курыцу
дзяржаць будуць...
– Перастаньце, мама! Аж брыдка слухаць. Чалавек у хату зайшоў, а вы пасядзець не дасце! –
перапыніла Анэту Валя.
– Правільна, правільна цётка гаворыць! – абазваўся старшыня. – На добры лад і карову дзяржаць
можна.
– Я ж ім даўно пра гэта, Анцік, гаварыла. Дык ці ж яна паслухае мяне? – паскардзілася Анэта на
дачку, не заўважаючы, як пераглядаюцца і пасміхаюцца Міця са старшынёй.
– От некая скула, не маці! I вы ж, Антонавіч, памятаеце. Век нікому не змоўчыць, усё правуецца з
людзьмі, дзярэ гэтую зямлю ад самае вясны, матычыць поле, жыта тое сярпом пілуе ад цямна да цямна і
нас, дзяцей, за сабою валачэ! Колькі нас было, галодныя, зялёныя, ад ветру хісталіся... А яна аж сама
падае і на нас сварыцца, б’е – рабі, каб табе кроўная доля. Але ж што цяпер гаварыць...
– Бач, як ты ўспамінаеш! А што я магла, удава? Як умела, але ж пагадавала і павыпраўляла вас у
людзі! За гэта дзякуй скажэце.
– Усякае было, усякае... Вы, цётка, паспрабуйце памідора. Бачыце, як з грады. – Старшыня паклаў
Анэце на сподак памідор, запытаўся ў Валі: – Як, Валя, новы кацёл, не холадна зімою будзе? А то
памерзнуць твае хворыя.
– Добра грэе, дзякуй вам, Антонавіч. Вы ж нічога не ясце. Можа, хоць кавы завару вам?
– Кавы давай.
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Валя насыпала зярнят у млынок, уключыла яго. Анэта ўважліва прыглядалася да дачкі, але Валя не
адчувала яе позірку, завіхалася ля пліты. Цяпер і праўда не верылася, што гэтая гладкая, спраўная
жанчына была некалі худзенькаю і тоненькаю.
Валя нарадзілася ў вайну, ад Барысава, і па бацьку Анэта запісала пасля вайны дачку па першаму
свайму, па Міхаілу.
I яшчэ Анэта ўспомніла пра тое, што гаварыла дачка...
...Норма жыта была на самым вялікім і далёкім Вужанскім палетку. Ад вёскі першае поле, за
соткамі, засеяна бульбаю, а на ўзгорку за ім за вузкаю палявою дарогаю, парослаю чырванаватым
бліскучым быльнікам, цыкорыяй і рамонкам ды валошкаю паўз самае жыта, пачынаўся жытнёвы
прастор. Анэта любіла гэты палетак, чакала таго года, калі будзе на ім пасеяна жыта. Колькі ні
памятала яна, на Вужанскім заўсёды радзіла жыта, густое, тоўстае, як чарот, з поўным коласам.
Жаць яго цяжка было, вельмі ж у лагу, дзе шмат расло травы і дзе на жыта густа вілася бярозка. Не
выдраць з зелля і травы зжатую жменю. А таму мужчыны, як брадзілі, рабілі ёй норму шырэй у лагу,
ды і саму норму вымяркоўвалі там, дзе гушчэйшае жыта. У гэтым Анэту не перапрэчыш: яна ўдава,
заступіцца няма каму, а таму і робяць, што захочуць.
Першага дня Анэта ніколі не станавілася ў постаць. Яна ішла да брыгадзіра сварыцца.
Брыгадзіры, хоць і мяняліся часта, ведалі пра гэта, а таму стараліся не папасціся на вочы. Тады над
усім палеткам, аж за небакрай неслася «...а каб твае вочы свету не бачылі! А каб з цябе вантробы
павырывала!..». Праклёнам не было канца. Пачуўшы гэты голас, брыгадзір наравіў да свайго коніка, які
пасвіўся пры мяжы, – ад граху далей. Анэта і не спадзявалася, што згледзіць брыгадзіра, але ж была
ўпэўнена, што ўсё роўна той пачуе. Трываць жа да таго часу, пакуль трапіцца на вочы брыгадзір,
Анэта не магла. А калі здаралася, што брыгадзір трапляўся пад гарачую руку, то паглядзець усім было
цікава, як Анэта заступала дарогу коніку, пабліскваючы сярпом у руцэ, і як шморгала брыгадзіра за
нагу, каб той злез з каня. А брыгадзір злазіць з каня не хацеў, наравіў, каб вылузацца...
Назаўтра, ахрыплая, злосная, Анэта ўставала яшчэ цёмначы. I пакуль канчаўся дзень, у яе было
ўжо больш зжатага, чым у каго.
Калі падрасла Валя і пайшла жаць, то спрабавала сунімаць маці, але тая не зважала. Мужчыны ў
вёсцы перасмейваліся, слухаючы праклёны, – Анэта зажынкі спраўляе.
У жніво ўставала яна чуць свет, калі толькі аднекуль здалёку з вышыні ледзь прысвятляецца неба,
і пакрысе, непрыкметна негустая летняя цемната робіцца прыцемкам, рэдзенькім, светлым. А потым
і зусім відно, і толькі, як пашыты з тоненькага палатна анучкі, вісіць высока ў небе белы месяц ды на
ўзыходзе асвечваецца светлаю чырванню неба.
У такі час толькі цішыня над зямлёю. На аселіцы роўным шэрым абрусам ляжыць раса, і ніводнае
цёмнае плямінкі ад чалавечага або каровінага следу. I адзінока за вёскаю, нават крыху не па сабе ад
гэтае велічнае палявое бясконцасці і маўклівасці. Здаецца, што ты толькі адна і ўвесь свет глядзіць на
цябе, а ты маленькая такая пад гэтаю сіняватаю вышынёю з прышытым белым лапікам месяца. Таму
скаланешся, калі неспадзявана пырхне з каляіны, з мяккага пульхнага пылу ў неба жаўранак, бо разам
са жнівом канчаецца і ягоная песня, бытта высах за летнюю спякоту і не цурчыць больш на зямлю
нябачны тоненькі струменьчык. А можа, кароткі век ягонай песні напрарочыла ў пару зялёнага лісту
зязюля і сама даўно зажурылася без песні, быццам паклялася пакінуць назаўсёды сваю варажбу і будзе
маўчаць доўга, пакуль наўкруга не звернецца сонца і не вернуцца дні маладога лісця і неба.
Пасля роснае травы і халаднаватае начное зямлі пяшчотна цёпла ў ступакі ад дарожнага пылу, і
толькі рэжа ўваччу, і не хоча варушыцца соннае цела, але дачка не адстае далёка ад маці, ідзе следам
за белаю торбаю з ежаю, якую нясе маці. У торбе збанок, хлеб, цыбуля, некалькі малых яшчэ першых
агуркоў і кавалак сала, – Анэта ўпэўнена, што, каб ставала сілы жаць, не трэба ніякага малака, а
толькі сала, і таму на грошы прадавала нават каўбасы, але сала пакідала на лета, каб хапіла да
Пакроваў...
Валя бярэ ў другую руку закручаныя ў анучку сярпы, подбегам даганяе маці. Анэта не азіраецца,
глядзіць наперад, нібы хоча ўбачыць, ці няма ўжо каго там, на палетку. I яна будзе гэтак ісці
подбегам, аж пакуль не ўзыдзе на ўзгорак, адкуль відно ўстаўленае мэндлікамі поле і зажатыя
постаці.
Ніводнага чалавека на полі. Бо ні разу не было такога, каб хто раней за Анэту прыходзіў да
постаці, хіба толькі калі маладыя дзяўчаты, каб падражніць яе, знарок згаворацца і прыйдуць гуртам
яшчэ цёмначы. Тады Анэта, угледзеўшы іх, аж бягом курыць...
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На жніво Анэта ходзіць басанож, а каб не калолася ржышча, абкручвае лыткі анучкамі.
Ужо ля постаці, раскруціўшы сярпы, яна агледзелася, што тры мэндлікі павалены. Яна ведае
зараней, хто гэта зрабіў – Ельніцкага бэнсі, якія ўчора круцыіся ля маці, і тая мо назнарок навучыла іх,
каб павалілі, быццам Анэта не ўмее ставіць так, каб не валяліся.
Самой ісці ставіць мэндлікі не хочацца, добра і лёгка жаць, пакуль раніца, не пячэ сонца, і Анэта
выпраўляе Валю. Бубніць яшчэ нешта сама сабе пад нос, бярэ першую жменю і болей нічога ўжо не чуе
і не бачыць. Толькі росны цёплы пах збажыны, шорсткае шорханне сярпа. I на перавясло кладзецца
першы сноп, які яна звязвае туга, прыціскаючы каленам. Дарма, што яны ў яе вялікія, як кулі, але яна
вяжа іх моцна, каб не рассыпаліся, як возьмеш на сахор. Толькі калі прыпыняецца і выпростваецца, каб,
прыціснуўшы пад пахаю адзін канец, скруціць перавясла, бачыць, як паволі, не надта спяшаючыся
ставіць Валя мэндлікі – бы прыйшла рабіць на чужое, варушыцца, як у ваду апушчаная.
А ўжо выглянула сонца і ўпала промнямі на калоссе на далёкім узгорку, дзе канчаецца постаць...
Анэта нажала з паўкапы снапоў, калі агледзелася, што Валі няма і што адзін мэндлік так і не
пастаўлены, паклала серп, з перавяслам у руцэ заспяшалася туды...
Валя сядзела, прытуліўшыся плячыма да снапа. Ад яго, здавалася, было цёпла ў плечы, і, можа,
таму так агортвала супакоенасць, а сонечныя промні, як пяшчотныя пальцы, дакраналіся да твару,
мякка закрывалі павекі. I гэтая сонечная ласка нібыта чалавечая, мацярынская, і нічога няма на свеце
саладзей за яе...
– А каб ты апухла, як ты не выспалася! Каб ты як калода легла! Людзі ідуць, глядзяць! – Анэта
азірнулася ў поле, дзе ўжо відны былі жанцы, як трымала, навотлю хвасянула дачку перавяслам па
твары раз, другі.
Тая спрасонку нават не падхапілася з месца, толькі адхіснулася, спалохана, шырока
расплюшчыўшы вочы, і закрычала працяжна, дзіка:
– А мама-а-чка!.. А за што-о-о!..
I ў вачах у дачкі ўстаў такі жах, што Анэта спалохана адхіснулася, сумелася, крыху адступіла,
але ўбачыла, што Валя апамяталася, ачнулася ад сну, зноў хвасянула па плячах і пагнала перад сабою
да постаці, прыказваючы:
– Я душуся дзень і ноч, а яна мне бач як прыяе! Каб ты заснула і не прачнулася!
Дачка зацята маўчала, толькі сцялася ўся, утуліла голаў у плечы і не ўцякала, не бегла, бы і не чула,
што яе білі.
Цераз год сказала, што паедзе паступаць пасля сямігодкі, з’ехала з дому і не вярнулася, пайшла на
будаўніцтва, а потым завербавалася ў Карэлію...
... – Мы з табою, Змітра Васільевіч, як п’яны поп з дзякам: адзін за здравія, а другі за ўпакой. Я табе
пра людзей, а ты мне пра трактары. – Старшыня ўстаў з-за стала, даючы зразумець, што хопіць
спрачацца. Падняліся і Міця, і Валя.
– Свацця-то, свацця, пашто не ясі? I віна не выпіла. Я табе за кампанію памагу.
Домна наліла сабе ў чарку віна і не чакала, пакуль вып’е Анэта, кульнула ў рот.
– Закусвай-то, свацця, закусвай! – запрасіла Домна, і Анэта згодна кіўнула галавою, узяла на відэлец
астылае бульбы. Есці не хацелася нічога, і нават памідора, які можна было ўжо ўзяць і рукою, бо ніхто
не зважаў на яе.
– Свацця, пашто маўчыш? Чай, зараз паедзе Міцяй, – напомніла Домна.
Анэта ўстала з-за стала, выцерла руку аб спадніцу, памкнулася да кажушка, дзе ляжалі грошы, але
адумалася, што нічога не сказала пра Федзю, ды і не да гэтага сёння Міцю і Валі.
– Дык вы мо што хацелі, мама? – запыталася ў яе Валя і толькі цяпер агледзелася, што маці нічога
не ела. – I не елі нічога.
– Не хочацца мне. Дзякуй. – Анэта спяшала выбрацца з-за стала і адчувала, што трэба нешта
сказаць, бо не павераць, што ні з таго ні з сяго прыходзіла яна. – Пра хлеў, я думала, скажу. Ну, а як не...
Ага, яшчэ папрасіць хацела: прывязі, Міця, дошак вокны забіць... А то дзеці шкло яшчэ снежкамі за
зіму павыбіваюць.
– Ярунда гэта, мама, зраблю, – махнуў рукою Міця і зноў завярнуўся да старшыні.
Анэта з палёгкаю ўздыхнула. Але нечаму пякуча, горка сціснула сэрца, і Анэта цяпер хацела толькі,
каб хутчэй пайсці, развітацца, быццам потым стане лягчэй.
– Свацця, то мо пагосціш у мяне. Чаго табе спяшаць? Чай, ніхто не чакае?
– Ды не, свахначка, пайду я. Выпіла, а яно мне лішняе.
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Вострае адчуванне свае бездапаможнасці, непатрэбнасці апякло і крыўдаю і жалем да сябе. I
разуменне, што нічога нельга перайначыць, толькі засталося скарыцца і не падаваць выгляду,
стрымлівала Анэту.
– То чаму ж вы зразу не сказалі? Давайце я памагу вам адзецца. Падвязуць вас мужчыны, –
заспяшала Валя.
Яна памагла маці апрануцца, завязала хустку, супакоіла:
– А Міця дошак прывязе заўтра.
Анэта толькі кіўнула галавою. Цяпер гэта ўжо не так і важна.
Домна выйшла следам з кухні:
– То давайце, свахна, пасашок на дарожку...
Свацця зачырванелася, парухавела. Віно ішло ёй на карысць.
– От перастаньце вы! А то галава балець будзе. Прыйдзе хлопец са школы, то не пакорміце! –
прыкрыкнула на свякроў Валя.
– Чагой-та балець? Чай, не гарэлка, – няўпэўнена запярэчыла Домна і ўсё ж вярнулася на кухню.
Валя памагла маці апрануцца, завязала хустку, прыадчыніла дзверы на двор.
Дзверы машыны грукнулі, і яна хутка ўзяла з месца. Валя памкнулася была следам, гукнула, каб
спыніліся, але, мабыць, яе не заўважылі. Ні Міця, ні старшыня не азірнуліся, а пачуць за зачыненым
шклом у кабіне не маглі.
– Трэба было ж вам раней сказаць.
– Нічога, дачухна. Я прайдуся троха, то, можа, і здаравей мне будзе, а то яшчэ растрэсла б у гэтай
машыне.
– А можа, пагуляйце яшчэ...
– Да не. Мо Федзя прыедзе сёння, а я з дому сышла... – нарэшце сказала Анэта пра тое, што
найбольш хвалявала яе, з-за чаго прыйшла да дачкі. – Думала, каб, як ён прыедзе, сабраліся ў мяне за
сталом, пасядзелі па-людску ў бацькавай хаце.
– Ой, у вас жа там не прыгатаваць нічога... Як прыедзе, то да нас прыязджайце, вечарам Міця
вернецца, пераначуеце.
– Я гэта ведаю, але ж мне б хацелася... – Анэта не дагаварыла. – А хлеў і праўда забірайце. Калі не
хочаце, то я ўсё роўна на вас яго адпішу...
– Перастаньце вы з гэтым адпісваннем! Аж слухаць брыдка. Каб не было ў нас за што жыць...
Валя сцепанула плячыма ад холаду, і Анэта спахапілася:
– Дык ты ж не стой на холадзе. Ідзі ў хату, а то яшчэ прастудзішся. Ідзі!
Падступала горнасць. Анэта памкнулася абняць і пацалаваць дачку. Тая сама здагадалася пахіліцца,
пацалавала маці, астудзіўшы яе шчаку холадам сваёй.
Анэта пайшла. Грукнулі, зачыніліся дзверы пад’езда.
IX
Удзень крыху пасвятлела, паднялася вышэй каламутная шэрань, але вецер пёк холадам усё гэтак жа
калюча. I бязлюдна было. Нібы гэтае бязлюддзе надоўга, да вясны, пакуль ажывуць, зачарнеюць свежаю
раллёю палеткі, якія зараз аднолькава роўна, шэра, спустошана прасціраліся удалечыню і ад якіх
павявала холадам і асуджанасцю. Але як прасвет, як радасць на смутную душу, перад самым небакраем
шчодра, густа зелянелася рунь.
Анэта прыпынілася. Як ішла сюды, да дачкі, уваччу быў толькі новы светлы пасёлак ды
разбудаваная цэнтральная калгасная сядзіба. Яны забіралі вока і прыгажосцю, і навізною сваёю. I нічога
больш не заўважалася. Цяпер жа, калі перад Анэтаю ляжала тая ж самая белая сыпанка да свае хаты,
здалося, што адплыла, стала далей яе вёска з голымі садамі і векавымі прысадамі на вуліцы, хай рэдкімі,
але магутнымі, высокімі дрэвамі.
Ды і сама вёска бытта рассыпалася па полі: рэдка, прасторна стаялі хата ад хаты. Новыя, высокія,
крытыя бляхаю і гонтаю, шыферам. З узгорка добра бачылася ўся вёска. Анэта прыглядалася на сваю
хату. I пакуль не знайшла Вольчыну, а потым і сваю, не паверыла, што гэтакая малая яе хаціна, як
шчарбіна між усіх сядзіб, дзе ля кожнае параслі вялікія, дужыя ўжо пасляваенныя сады. I яшчэ некалькі
гэтакіх жа самых сядзіб-шчарбін угледзела Анэта. Тых, каго ўжо або не стала на свеце, або хто, гэтак
жа, як і яна, паехалі дажываць апошнія гады да дзяцей, у гарады. Хаты так і стаялі. Не надта цяпер на іх
знаходзіліся купцы.
У дальнім канцы вёскі, на ўзгорку відны могілкі. На іх узяўся расці малады густы бярэзнік, над якім
31

тырчалі толькі дзве старыя бярозы-мацёры з доўгім ніцым веццем. Яны ацалелі ў вайну, калі на
могілках ішоў бой.
Анэта прыпынілася, азірнулася назад, на той дом, дзе яна толькі што была, на іншыя дамы, на
цэнтральную – ад новых, белых будынкаў усё роўна як святла больш, прастору. А дзе вёска, там бліжэй
да небакраю, і святла там заставалася меней... I ад гэтага яшчэ радней і бліжэй здалася вёска, яшчэ
мацней і пяшчотней зашчымела душа, як у мацеры па самым любімым дзіцяці. I гэтак пранізліва адчула
сябе і тут, у полі, Анэта аднятаю ад усяго таго, што ўвайшло ў сэрца назаўсёды, аднятаю ад таго свету,
без якога і жыцця ў яе не можа быць!..
Анэта спынілася, перавяла дыханне, паволі азірнулася навокал, супакойваючы самую сябе, – чаго
гэтак захвалявалася, спалохалася, счахла духам? Там жа, у хаце, не падала выгляду, пайшла
незалежнаю, сама сабе гаспадыняю. А чаго гэта тут так затрымцела? Яе-то ж не выганяюць ні з хаты, ні
адну не пакідаюць у халоднай хаце, як, бывае, дажываюцца старыя.
А яна гаспадыня, і хата за ёю. I сама сабою валодаць можа. Яшчэ захоча – і нікуды не паедзе.
Анэта пачула, што нехта даганяе яе, спалохалася: можа, Валя ў акно ўгледзела, што маці пройдзе ды
спыніцца, і здаганяе, – азірнулася.
Па дарозе ішоў стары. У хромавых ботах, у галіфэ, прасторных, суконных, у чорным прыталеным
кажушку, у рыжай шапцы, з чорнаю сумкаю ў руках. Чалавек яшчэ не бачыў Анэту. Ён не глядзеў ні ў
свет, ні наперад – толькі сабе пад ногі, якія быццам забываў падымаць ад зямлі, і яны шоргалі па дарозе.
Чалавек найшоў на Анэту і толькі тады схамянуўся, утрапёна глядзеў, нібыта не ведаў, хто яна, ці не
мог зразумець, дзе гэта ён сам.
Цяпер толькі Анэта пазнала яго і не паверыла – як зняўдалеў, сагнуўся ў крук Аляксандр Дзягель.
– Го, ты? – замест прывітання гокнуў ён. – Чаго ты тут?
– Чаго і ты. Абое на дарозе.
– Яно ж і праўда...
– А ты адкуль? – не ўтрывала Анэта і тут жа спахапілася, успомніла, што гаварыла ёй Волька.
– Са Слуцка еду. Ты ж мо чула? Нагу аднялі хлопцу...
– А Госпадзі!.. Чула...
– З бальніцы еду...
Дзягель не дагаварыў, сцягнуў рукавіцу і нязграбнымі пальцамі зняў кроплю, якая павісла пад
носам, – старэчая кропля з холаду.
– Ты дадому? То пайшлі разам, – сказаў Дзягель і павальней зашоргаў ботамі, як цягнучы іх за
сабою.
– Пойдзем, дзе дзенемся.
Анэта адчувала цяпер нейкую адолю над Дзягелем, які, колькі яна памятала, кіраваў ёю, усё жыццё
амаль, пакуль не выправілі яго на пенсію.
– Я вот гляджу на хату сваю, а дадому ісці не хочацца. Паглядзі, якая хата! З усяго наваколля відна.
Як цэркаў, га?
– Блішчыць, але па цяперашнім часе на каплічку больш выдае.
Анэта ўсміхнулася: хоць і блішчаў той дах, але не надта вылучаўся між новых хат, тых, што і не пад
цынкавым жалезам, – забудаваўся Дзягель на старой сядзібе, усё жыццё паднаўляў, перарабляў
бацькаву хату... Дзе ж ты зраўняеш тую старую будыніну з новымі, па-цяперашняму стаўленымі хатамі!
Дзягель быстра зірнуў на Анэту, мабыць, толькі цяпер адчуў і насмешлівасць у яе голасе, і
незалежнасць, нават перавагу над ім. I пачаў гаварыць спаважна, як гэта рабіў некалі на сходах:
– Ведама, з тым, як цяперашнія будуюцца, не зраўняеш... Але ж хіба цяпер такое дзерава, як некалі,
без падсочкі, смаловае, што і веку яму няма? Ды і як зарабляюць цяпер! Гэта ж не мы, што за капейку
калгасы паднімалі, сабе хлеба не маючы... Як ты рабіла.
Дзягель ведаў, што не падтрымаць яго Анэта не можа, і ён прыцішыў хаду, завярнуў да яе голаў.
– Чаму гэта забылі? Пенсію от далі. Хіба мала? Ты ж здаровы яшчэ, на сваёй гаспадарцы во як
вернеш! Не скажаш жа, што бедна табе жывецца... Заплакаў. Ты ж з голаду не пух, дзеці твае без хлеба
не сядзелі, у вайну цябе ні па лясах, ні на фронце не ганялі! Ці ты за плугам папастаяў, ці за касою пуп
нарваў? Як усё ні ішло, як ні мянялася, як ні мітусілася, а ты, як тое г...но, усё наверх выплываў ды і
намі камандаваў... Як толькі дзе каму пакамандаваць трэба было, так ты тут як тут пад рукамі паўставаў.
А цяпер зажаліўся... Хоць бы перад кім, а не перада мною. Я ж тваё нутро наскрозь ведаю! Ух як я цябе,
труцень, наскрозь бачу! I дабра табе ніколі не думала і не думаю, ведай пра гэта, Аляксандарка!
Анэта заўважыла, як прыпыніўся на нейкае імгненне Дзягель, выпрастаў плечы, аж пабольшаў,
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зласнаватая чырвань ажывіла твар, востра глянулі вочы, падцяліся губы, і на нейкае імгненне Анэту
працяў страх, справядлівей, не страх, а цень таго пастаяннага страху, які яна памятала і які зыходзіў ад
Дзягеля. Але яна тут жа ўспомніла, чыя яна маці і хто цяпер Дзягель.
Мабыць, пра гэта самае ўспомніў і Дзягель, бо толькі нахіліў, як збычыўся, галаву і цвярдзей
затупаў па дарозе.
– Думаеш, мая работа лёгкая была? Гэта хто не прабаваў начальніцкага хлеба, той гэтак думае. Што,
і душа ў мяне не балела, на ўсё гледзячы? Час такі быў, некаму трэба было рабіць работу, хоць і не пó
душы яна... Ну, не я, дык другі б нехта над табою стаяў. Мо і гэтакае, як я, палёгкі не даў бы. Мо б гэтак
на добрае і не выйшла, як цяпер зрабілася...
– Да не, Аляксандарка, ты да мяне не раўняйся! Твая і мая жызня – дзве дарожачкі! Я век дабро
нарабляла, а ты яго ўсюды распіхаў за тое, што ўварваць сабе можна было. Мая дарога ў жызні во
гэтакая, – Анэта паказала рукою наперад, па дарозе, а потым убок, на сцяжынку на перавораным полі,
якая блудзіла па ўмерзлай раллі, – а твая такая. Яна бытта і выгадная, і нацянькі, але ж ненадоўга.
Перааруць яе – і следу не стане. Есць Бог на свеце, як ні круці ў жыцці. Ад арміі ты выкруціўся, ад
парцізан...
– А ты мне парцізанка, га! Байстручку з Барысавым прыжыла. Я на звязі з парцізанамі стаяў! Мяне
з сям’ёю немец у любы час мог у пыл і прах!.. Даведка ў мяне ёсць.
– Есць жа, мабыць. А то трасцу ты ўседзеў бы! Людзі б з цябе душу вытраслі! Як і ты трос з іх. А ні
мне, ні Барысаву ты не суддзя. Выгадавала я дачку, во, на віду ў людзей, і ніхто мяне не асудзіў і не
асудзіць!
Чым больш гаварыла Анэта з Дзягелем, тым больш адчувала сваю сілу, сваю правату і сваю
ўпэўненасць, тую, якую страціла была ў дачкі. Упэўненасці дадавала і тое, што яна ведала ўсё жыццё
цвёрда: Дзягелю нельга са сваёю няпраўдаю раўняцца да яе. Калі раней гэта вера была ў яе несвядомая,
то цяпер, як пражылося жыццё і само паставіла ўсё на свае месцы, Анэта магла і даказваць яму, і не
толькі даказваць, а павінна была не даць Дзягелю раўняцца з ёю, паказаць яму яго сапраўднае месца. I
тут, у полі, на дарозе, пры якой трымцеў рэдзенькі ўсохлы быльнічок, было якраз і самае месца сказаць
гэтаму чалавеку з дачасна старэчаю кропляю пад носам усё, чаго ён ад яе заслужыў.
I Дзягель ці не адчуў гэту яе агрэсіўнасць, на якую не меў спадзеўкі, калі пачаў гаворку. Чалавек
толькі памятае, як дабро яму хто зробіць, і забывае пра той боль, які сам чыніць людзям. Ён прамаўчаў
у надзеі, што не дасць Анэце новае зачэпкі і тая таксама змушана будзе маўчаць.
Але Анэце ў палёгку было гаварыць, адчуваць сваю моц і правату.
– Не, Аляксандарка! Ты мо думаеш, што цябе тым скрыўдзілі, што пасадзілі макам без славы і
пашаны? Ты дзякуй, што цябе некалі ўпору не страсянулі за тваю работу... Дабралася і да цябе ўлада,
раскусіла, сядзіш цяпер, хвост падціснуўшы, як сабака за плотам, чакаеш... Можа, і несправядлівы Бог,
што цябе праз дзяцей тваіх карае... Дзеці ж не вінаваты. Вось табе і дабро тваё нажытае! Сам горш за
мяне сагнуўся... Сабаку пад хвост тваё дабро! Вот!
– Ты што, ё...! Растапырылася, рот разявіла! – Шаркануўшы ботамі, Дзягель так круцянуўся да
Анэты, што не адзержалася кропля пад носам. – Ты маіх дзяцей не чапай, курыца няшчасная! Век
зямлю драла, нічога, акрамя зямлі, не ведаеш і не бачыла! Зямля ты сама хадзячая! Марцэля! Каб троха
разумнейшая была і язык каротшы быў, то і менш рабіла б, і больш мела б, і з голаду не пухла б! А табе
ўсё мала было, усё зямлю драла. А там, дзе ты гэту зямлю, праведніца, драла, і месца табе на старасць
не асталося. Другую пасадзілі, а самую за свет звязуць здыхаць. А адтуль у Грэзкую багадзельню
вернешся, яе знарок к твайму прыезду ў жоўценькае пабялілі... О, там твайму языку воля будзе, го!
Дзягель яшчэ больш расчырванеўся, выпрастаўся, і цяпер Анэта бачыла, што і праўда здароўя ў ім
яшчэ многа. Але крык не спалохаў і сказанае не дапякло.
– Да не, Аляксандарка, сама я еду. Як ты кажаш, як шахіня тая, у машыну сяду, каб везлі. Дзеці ў
мяне ў людзі выйшлі...
– Го, го! Дзеці ў людзі, а ты ў свет.
– Дарма. Я, можа, і ў зямлю ўжэ. Але я чалавекам туды пайду, а ты крутасветам. I ты на маю жызню
не раўняйся! Не табе яе судзіць. Я тваю судзіць магу! I жызня яе рассудзіла. Мне месца і тут ёсць, і ў
горадзе будзе. А ты, як ні гроб пад сябе, нідзе свайму дабру месца не знойдзеш! Ні сам не спажывеш, ні
дзеці! Разам з гэтаю капліцаю сваёю і даканаеш тут!
– От лэхтай, лэхтай языком! Гэта ты ўмела рабіць. Лэхтай, дадому далёка яшчэ! – Дзягель
пасміхнуўся, знарок спакойна, упэўнена, і скіраваў на тую сцежку, на якую паказвала Анэта. Пайшоў
шпарка, нават пагрукваючы ботамі па ўмерзлай зямлі.
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Анэта ледзьве стрымалася, каб не нагаварыць яму ўслед па спрадвечнай бабскай прывычцы.
Прыпынілася, перавяла дух. Злосна на Дзягеля было, шкода, што шмаргануў ад яе, не даў выгаварыцца.
Потым азірнулася на пройдзеную дарогу, кінула вокам на вёску і заспяшала да яе. I чым бліжэй
падыходзіла, астывала пасля гаворкі з Дзягелем, тым больш адчувала, што зачапілі за жывое яе
Дзягелевы словы. Нешта такое прыходзіла і самой у голаў, але гэтак смутна і неразборліва, гэтакімі
слабымі намёкамі, што і абдумаць нельга было, не тое, што зразумець каму старонняму. Але вось
сказалася нават Дзягелем! Дык не аднаму і яму гэта прыйшло ў голаў!
I яна зноў пачала клясці Дзягеля, якога нанесла, як крумкача, у самую непрыдатную пару, калі ўсё
быццам і ясна стала, сама ва ўсім разабралася, сама сабою распарадзілася і вырашыла. Каркнуў, як
крумкач, над душою і пайшоў. Каб табе на тым свеце каркалася!
Анэта пайшла павальней, як да чужое, уважліва прыглядаючыся да вёскі. Па-новаму стаялі многія
хаты. Прасторна. Цяпер маладыя мо і не памятаюць, што там была Ясюткава сядзіба, а там Завадскага...
Даўно перамяніліся межы тых сядзіб.
У самым канцы занава раскапалі старую сажалку. Яшчэ не зраўняўся колерам з зямлёю сівы глей і
не ўзяліся расці з калоў вербы, толькі пасынкі-адналеткі адскочылі.
Платы ля новых хат фарбаваныя, на цэментавых ці металёвых шулках, роўныя. Толькі раптам яны
перапыняліся старым пазелянелым плотам з колатых калоў, над якімі дзіка забуяў бэз на ўвесь
гародчык. За платамі ўтравянелыя двары, хаты з забітымі вокнамі, у якія ўжо не вернецца жыццё, не
сатрэ рукою пыл ля клямкі на дзвярах, не пакіне следу на парозе.
I яе хата, са слабенькаю сцяжынкаю на мураўцы, нічым амаль не адрознівалася ад пакінутых хат.
Анэта аж прыпынілася ад гэтага падабенства. Каб дзеці пры ёй былі, то і яна выбудавала б новую хату,
гадавала б унукаў... Анэта ўздыхнула. Падумалася, што і поле, мабыць, забылася пра тыя людскія рукі,
якія варушылі яго, пакуль не заслабелі, бо ў поля няма жывое душы і памяці. Куды зраўняць тое ворыва
з цяперашнім, машынным!
Анэта дакранулася ў одуме рукою да шурпатае кары вяза. З сярэдзіны ў ім даўно высыпалася
гнілеча, але дрэва моцна трымалася на абалоні. На добры лад, яго трэба было ссекчы, каб не павалілася
ў буру і не нарабіла бяды. Але як ссякаць яго, калі яно век звекавала, пры самай хаце...
Над галавою ў Анэты нізка пырхнула птушка, села пасярод вуліцы, невялічкая, з рожкамі на галаве.
Яна бытта здзівілася Анэце, нахіліла галоўку, паглядзела на старую, потым асмялела, пабегла цераз
вуліцу да Анэцінага двара.
Бегла гэтаксама, як і наш жаваранак на палявой дарозе. «Румок прыляцеў!» – успомніла Анэта, як
гаварыла некалі маці на гэтую рэдкую ў нашых краях птушку, таго палярнага жаваранка, што шукае
часам у нас цяпла. «На вялікі холад гэта. У фінляндскую, як сады павымярзалі, рана румкі прыляцелі.
Снег трэба на рунь!» – падумала Анэта, гледзячы на птушку, якая вяла яе позірк да варот...
X
Анэта аж не паверыла вачам: вароты былі адчынены. На двары стаяў шэранькі легкавічок, нібыта
ён нячутна апусціўся зверху, пакуль яна аглядала вяз, дамоўку. Але невядома чаму прыстылі да зямлі
ногі, затрымцела душа – і нельга стала і кроку ступіць, быццам наперадзе пустэча. Усё рабілася, як і
павінна было быць, проста. Зараз пасадзяць яе ў машыну і павязуць!..
– Дзе гэта вы былі, мама? Я не ведаў, у каго і шукаць. У Волькі хата замкнёна.
Федзя ходка ішоў цераз вуліцу ў расшпіленым паліто, без шапкі.
Анэта ўсё яшчэ як не вярнулася аднекуль, як здалёку глядзела на сына. Ці таму што на холадзе, у
расшпіленым паліто, полы якога шырока матляліся на ветры, здаваўся ён невысокага росту, худым,
бледным з твару і немаладым, як здаюцца да часу старэйшыя людзі, што робяць цяжкую работу.
Федзя не падаў руку, абняў маці, прытуліў да сябе.
– Як жа гэта ты сёння надумаўся прыехаць? Я думала, што заўтра...
Анэта ўсё яшчэ не адважвалася ступіць з месца – ісці, збірацца.
– А як жа там твае хоць?
– Здаровыя. Лена са мною прыехала.
– От як! А дзе ж яна?
Анэта глыбока ўздыхнула.
– У хаце. Я баяўся, каб вы тут не змерзлі. Добра, што палілі, не шкадавалі.
– А чаго шкадаваць?
– Пайшлі ў хату, а то халадзіна. – Федзя чуць крануў маці за локаць і павёў да парога. – Дзе гэта вы
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хадзілі?
– К Валі хадзіла. От быў час, схадзіла, – каб папярэдзіць Федзю і не гаварыць, чаго хадзіла да дачкі,
заспяшалася сказаць Анэта. – Яны ж як у горадзе жывуць, усяго маюць. Ты вот і ў горадзе, а лядашчы
некі, як нездаровы. А каб тут мо дзе рабіў, то цяпер і грошы большыя былі б, і здаравейшы быў.
– Цяпер позна мяняць, – адказаў Федзя.
Анэта нечакана доўга намацвала клямку на дзвярах з сянец у хату, Федзя сам адчыніў маці дзверы.
Лена сядзела на лаве ля стала ў паліто, склаўшы рукі.
Яна хуценька ўстала, падышла, пацалавала Анэту.
– Чаго ж вы не распранаецеся? Ото на стол чаго пагляджу.
Анэта ведала, што цяпер трэба нешта рабіць, варушыцца, каб забавіць сябе якою работаю. Яна
заспяшалася расшпільваць кажушок. Нешта прыдумаць трэба было... Яшчэ ж і не такі холад і не такая
слабая яна, яшчэ ўздужае за сабою дагледзець, гэтую зіму перакідаецца!
– Не распранайцеся, мама. Халаднавата ў хаце. Не трэба нічога. У нас жа там дзеці адны на цэлы
дзень асталіся. Трэба, пакуль не сцямнела, назад вярнуцца. Паглядзеце, што хочаце з сабою ўзяць... А як
што трэба яшчэ будзе, то я пад’еду, прывязу...
Анэта адступілася і села на лаву.
Федзя і Лена глядзелі на яе, не ведалі, і што сказаць і што рабіць. Анэта адчула, што плача, ад
раптоўнае слабасці і бездапаможнасці, што не стае сілы падняцца і ступіць крок.
– Чаго вы, мама? Што зрабілася? – устрывожана спытаўся Федзя.
Анэта толькі пакруціла галавою – нічога, нічога не зрабілася... I ўспомніла, што яшчэ не зроблена,
з-за чаго яна не можа ехаць.
– Як жа гэта... зараз? I вокны незабітыя, і замка няма ні на дзверы, нікуды... Гэта ж трэба ў парадку
ўсё пакінуць, гэта ж хата, а не гумно якое!
– Замкі я прывёз. А вокны... Прыдумаем нешта, зробім. Вы тут з Ленаю паглядзіце, што з сабою
забраць хочаце. Давайце, давайце, а то колькі таго дня.
Больш Анэта нічога не магла прыдумаць. Цяжка, стомлена ўстала, як у тумане, падышла да куфра,
адчыніла вечка, дастала дзве свае чыстыя рубашкі, спадніцу, падараваную яшчэ маці саматканую
посцілку і звязанае ў старой хустачцы шлюбнае адзенне, якое яна берагла ўсе гады.
Лена моўчкі глядзела на свякроў і не адважвалася нічога сказаць. Анэта стаяла перад куфрам,
дакранулася рукою да свежае сасновае чысціні дошак, узяла на далоню крыжыкі і заручальны
пярсцёнак і не ведала, куды пакласці.
– Давайце, я ў сваю сумку пакладу, у кашалёк, каб не згубілася.
Анэта паслухмяна падала нявестцы крыжыкі і пярсцёнак, зачыніла куфар.
– Вы ўжэ гатовыя? – здзіўлена запыталася Лена.
Анэта толькі развяла рукамі.
Нешта незвычайнае рабілася з ёю: і чула яна быццам усё здалёку, слаба, як з-пад зямлі, а сама яна,
маленькая, бездапаможная, усё адплывала, адплывала некуды ўдалечыню, і ўсё туманілася, туманілася
ўваччу.
Лена дастала з сумкі поліэтыленавы мяшочак, спыталася:
– Федзя казаў, што там у вас засталося...
– Ага, ага, пайшлі. Вазьмі запалак пасвяціць.
Пакуль Лена свяціла запалкамі, Анэта дастала з кубла кавалак сала, потым успомніла, што ў шафе
ляжыць яшчэ лычка свае кілбасы, якую яна пакідала ўнукам.
– Ты нясі ўсё гэта ў хату, нясі, – адправіла нявестку Анэта. – А я хлеб забяру. Чаго ж ён тут будзе
цвілець.
I голас свой яна чула здалёку. Забрала дзве булкі хлеба і не ведала, куды дзець яго. Успомніла, што і
з чыгунка ў печы трэба выкінуць бульбу, выліць ваду з вядра, каб не размарозілася за зіму вядро. I не
верылася, што будзе тут у хаце гэтакі мароз.
Лена на стале аскрэбла ад солі сала, загарнула ў газету і запыталася:
– А куды хлеб, мама? Бульбу і абрэзкі можна выкінуць.
– Ага. I хлеб туды пакладзі. Прыйдзе які сабака, з’ядуць, не прападзе. Я сама давай вынесу, сама...
Лена ўзяла сумку, выкладзенае Анэтай з куфра адзенне, выйшла з хаты, не зачыняючы за сабою
ніводных дзвярэй. Анэта спачатку наважылася зачыніць іх, але ўспомніла, што цяпла трымаць цяпер
ужо ўсё роўна не трэба, і сама пайшла следам, чула, як Лена стукала дзверцамі машыны.
Вядро Анэта паставіла ля плота, зазірнула ў адчыненыя дзверцы клеці.
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Федзя маленькаю бліскучаю сякеркаю секануў па арэшнікавым абручы, і вялікая, у чалавечы рост,
дзежка на пашню, у якую некалі малым быў улез Федзя і не мог выбрацца, лёгка распырхнулася, суха
застукаўшы клёпкамі.
– Нашто ты?.. Моцная яшчэ дзежка была!
– Каму яна цяпер трэба? Хваціць вокны ад вуліцы забіць.
Федзя за два разы вынес клёпкі на двор, дастаў з кішэні новы, з бліскучаю дужкаю замочак і
замкнуу клець. Толькі цяпер Анэта ўгледзела, што гэтакі ж самы новы замочак вісеў і на дзвярах у хлеў.
Лена стаяла ля машыны, холадна сцяўшыся, глядзела на Федзю, і ён запытаўся ў яе:
– З хаты ўсё забралі? Я хутка.
Анэта здалёку бачыла, што Федзя спяшае і стараецца не глядзець ёй у вочы.
Анэта аж скаланулася ад першых удараў па цвіку: глухіх, быццам забівалі века труны. Яна, як у
гіпнозе, глядзела, як мільгала ў паветры белая сякерка, і не адчула, як зямля паплыла з-пад ног,
закрычала, не памятаючы сябе: «Госпадзі!» – ірванулася па тон пустэчы, дзе некалі была зямля пад
нагамі, да парога, каб ухапіцца рукою за клямку, але адчула, што правальваецца, падае...
Яна ўсё сілілася дастаць рукою да клямкі, але адчула, як вялікая сіла лёгка падняла і панесла яе.
Хоць і слаба, Анэта чула сынаў голас: «Вады, Лена. Дай скарэй вады! Трэба было раней
прыязджаць... Так бы і зайшлася адна!»
Вада холадам апякла твар, пацякла па шыі, і пачалі блізіцца галасы: «Хай пасядзіць, не зачыняй
дзверцы... У дарогу вазьмі з сабою вады...» – «Трэба ж так... У нас ёй добра будзе!»
Анэта расплюшчыла крыху вочы. Лена стаяла на пярэднім сядзенні, з кубкам вады ў руках. Федзя
мачыў хусцінку і прыкладваў маці да лба. Анэта аж скаланулася ад гэтага мокрага холаду.
– Вам лепш, мама? Што з вамі?
Яна не адказала, толькі паківала галавою.
– Вы, можа, хворыя? Што ў вас баліць?
– Нічога... гэта так... вобмарак... Нічога, можа, што віна ў Валі кроплю выпіла.
Яна адчувала, што ў роце ў яе солена, памацала рукою за шчаку. I здагадалася, што, мабыць, упала,
разбіла губу.
– Ну то пасядзеце. Чуць аддыхнеце. Зараз і паедзем, зараз!
Федзя тым часам адчыніў багажнік, паклаў сякерку. З палёгкаю ўздыхнуў, зайшоў у хату
паглядзець, ці ўсё там у парадку, выйшаў, дастаў з кішэні яшчэ адзін гэтакі ж бліскучы замок, як і на
хляве і на клеці, замкнуў, памацаў яго.
Потым Федзя неяк подбегам адчыніў вароты, пастаяў ля машыны, недаверліва паглядзеў на маці,
нібы хацеў уведаць, як яна маецца.
Анэта здагадалася, што ён перапалохаўся і баіцца, каб з ёю нічога не зрабілася ў дарозе.
– Вы мо, мама, перасядзеце наперад, разам са мною, каб не так абмарачыліся з непрывычкі.
Анэта паволі ўстала, перасела на пярэдняе сядзенне і старалася не глядзець на хату.
– От і добра, паедзем. А то там у нас дзеці адны... Трэба дадому паехаць, пакуль сцямнее, а то
баяцца будуць яны адны... Яны ўжэ даўно чакаюць, калі баба прыедзе... – спяшаўся гаварыць, нібы
апраўдваўся, Федзя.
Калі машына выехала з двара, Анэта ўспела азірнуцца цераз плячо і ўбачыць зялёны гонтавы дах,
забітыя клёпкамі вокны, якія глядзелі на вуліцу, як мёртвыя вочы.
Анэта прыглядалася па баках. Ёй быццам бы стала лягчэй, хацелася ўбачыць каго на вуліцы.
Машына выехала на дарогу. Федзя з палёгкай уздыхнуў, усміхнуўся, азірнуўшыся на Лену, якая ціха
сядзела на заднім сядзенні, заклапочана паглядзеў на неба, якое ўсё цямнела і апускалася да зямлі.
У полі машына пабегла вольна, тоненька, як зазвінеў, засвістаў вецер.
Анэта сядзела, прытуліўшыся плячыма да спінкі сядзення, скрозь прыплюшчаныя павекі глядзела
на дарогу. I не хацелася ёй нічога, нават глядзець, думаць.
Было пуста на душы і брыдка за тое, што зрабілася з ёю на дварэ...
Думкі ішлі млявыя, і быццам яна сама прападала, расплывалася, знікала...
Машына вырвалася на палявы прастор, цёмны, насуплены. I на лабавое шкло, на капот, як палёгка,
як разгадка хмарнае панурасці, дробненька, быццам манная крупа, густа пасыпаўся снег, ад яго адразу
ж бела і глуха затуманілася далечыня...
Ці то ад лёгкага пагойдвання і шэрай сцішанасці за акном закружылася ў Анэты ў галаве, ці яна
стамілася за гэты дзень, задрамала, маленькая на мяккім сядзенні ў цяпле. I не пакідала яе адчуванне,
што збыўся той даўні сон, які сніўся ёй некалькі разоў: і ў маладосці, і ў сталым веку, і на старасць...
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Цёпла і высока свяціла сонца. Але не было спякоты, бо павяваў лёгкі, густы і напорысты ветрык,
ды і пара ўжо была такая, што хоць яркае і высокае свяціла сонца, хапала гэтага святла над зямлёю,
але дні пайшлі на скон, і мо таму ў сонечным святле не стала яркае пяшчоты, а была нейкая сумная
задумёнасць...
I быццам здалёку яны бачылі і гэтае высокае светленькае неба, і сонца на ім, і самую зямлю, бо
ехалі аднекуль здалёку і зверху. Ехалі да зямлі і адначасна быццам і па ёй самой. Ад гэтага было дзіўна і
страшна. Такое неабсяжнае поле, уробленае чалавекам. Паўз самую дарогу, па якой яны ехалі, густа,
зялёна, запылены прыдарожным пылам, стаяў самотны бульбоўнік з нібы абвялым лісцем, пахла
сенам, і крыху дзёгцем, і конскаю збруяй, мулка было ў спіну ад аглабіны, прытуліўшыся да якой
плячыма, сядзела яна. Дзіўна, што і не трэсла, і не відно каня. Але яны ехалі. Бацька спакойна і мудра,
як рабіў нейкую ўрачыстую работу, трымаў у руках вераўчаныя лейцы, спаважна глядзеў удалечыню.
Маці таксама сядзела на драбінах, прытуліўшыся плячыма да аглабіны, і твар у яе быў гэтаксама
ўрачысты і засяроджаны, як і ў бацькі.
I было нешта такое жаданае і страшнае ў гэтай незвычайнай яздзе на незвычайнай падводзе.
Страшна ад тае далечыні наперадзе – і хацелася, хацелася ехаць усё далей, далей, бытта там
наперадзе чакае цябе рай...
Плыла насустрач дарога, усё гэтак жа высока стаяла сонца, высокае неба, чыстае і пустое, без
адзінага воблачка, і не было канца і супынку ў яздзе...
Анэта нават не заўважыла, як сышоў з драбін бацька. Угледзела толькі, што ён ужо далекавата,
ідзе не спяшаючыся, – прэч, у поле, якое ніяк нельга пераехаць, не тое што перайсці пешшу.
Ёй стала страшна. Яна закрычала, паклікала бацьку. Ён на хаду азірнуўся. Твар у яго быў
спакойны, толькі вочы дакорліва глянулі на дачку, і яна сціхла, спалохаўшыся невядома чаму гэтага
дакору, і дзіўнага спакою, і пакорлівасці на бацькавым твары...
А сонца ўсё свяціла, і поле ляжала навокал, і не канчалася дзіўная і таямнічая язда. Потым гэтак
жа, як і бацька, незаўважна адышла ўдалечыню маці. Яна сама прыпынілася, азірнулася, са спагадаю і
шкадаваннем, на дачку, што пакідае яе адну...
Пакуль адышла ў поле маці, у Анэты аж зледзянела пад сэрцам.
А потым і сама яна раптам угледзела, што адна сярод поля. А падвода, такая прывычная, пахучая
сенам, дзёгцем і цёплым, нагрэтым на сонцы дрэвам, ехала па дарозе. I на ёй нікога не было. Зрабілася
роспачна страшна, што засталася адна ў сонечным ціхім бязмежжы. Анэта кінулася па дарозе
наўздагон падводзе. Бегла, бегла, і пот, цяжкі, салёны, як ад работы ў полі, засцілаў вочы... I калі
зняможана стала на дарозе, бо не было больш сілы бегчы, здзівілася, што стаіць на ўзлеску бярозавага
гаю, нестарога, але і немаладога ўжо, дзе прасторна дрэвам, пад якімі расце доўгая, густая і бліскучатлустая трава. I цішыня, не цяжкая, а спакойная цішыня са спелым пошумам густога і агрубелага
ўжо лісця. У духмянай прахалодзе гаю, настоенай на траве, на лісці, цякла халодная крынічная вада.
Але Анэта не ведала лесу і баялася яго. Яе дарога была ў полі, і ёй трэба вяртацца ў поле. Яна ведала,
што ў полі недзе яе бацькі, і потым доўга ўжо ішла полем. Цёплая, шэрая, як попел, зямля грэла ногі,
сарваныя кветачкі бярозкі засядалі між пальцаў на нагах, балелі ступакі ад цвёрдых груд.
Анэта раптам агледзелася, што следам за ёю невядома чаго, узяўшыся за рукі, ішлі Федзя з Валяю.
На Федзю сівенькія картовыя штанікі, картовенькая рубашачка, якая выехала са штаноў. Валя, яшчэ
зусім маленькая, у сукеначцы, пашытай навыраст, і да таго здаецца яшчэ меншаю... Яна глядзела на
дарогу, па якой даганялі яе дзеці, адчувала страшную сваю стомленасць, ведала, што ісці яшчэ далёка,
яшчэ ўперадзе цэлы дзень, цяжкі і спякотны.
Яна завярнула дзяцей назад, туды, дзе шумеў бярозавы гай, пагразіла дубцом. Дзеці завярнуліся, яна
стаяла, глядзела ўслед, і толькі як убачыла, што дзеці не думаюць даганяць яе, пайшла далей,
спакойная і радасная, не адчуваючы і стомы, і думала, як добра ім там, не гэтак, як ёй у полі...
Ужо змяркалася. Сонца апускалася, далёкае і чырвонае. І калі схавалася яно, светла яшчэ было над
полем, доўгае стаяла змярканне, а там, дзе схавалася сонца, узялася аднекуль невялічкая, падсветленая
знізу чырвоным святлом, аблачынка.
Анэта спалохана спынілася, бо наперадзе пачынаўся лес, той самы лес, які яна бачыла, але цёмны і
пусты. Не пахла ад яго, не было чуваць лістоўнага пошуму. Анэта баялася заходзіць у яго, але не было
як і вяртацца назад, бо так доўга, цэлы дзень ішла, што вярнуцца назад не стае ўжо сілы, і поле к
ночы таксама чужое і незнаёмае...
Яна разгублена спынілася, не ведаючы, што рабіць далей.
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I пакуль стаяла, з жахам заўважыла, што лес сам ідзе да яе, роўна, нетаропка, але ідзе, і ад гэтае
яго няўмольнасці яна хацела бегчы, завярнула назад – і нічога не ўбачыла перад сабою, толькі чужую
цёмную далечыню... Зусім блізка, за самымі плячыма, варушыўся, падыходзіў лес, і яна чула, як ён
варушыцца, ідучы. Яна загукала дзяцей!.. І не магла дагукацца...
Анэта спалохана зірнула на Федзю, потым на Лену: вельмі ж жахліва і страшна закрычала была яна.
Але спакойна і пільна глядзеў на дарогу Федзя, сцішылася на заднім сядзенні Лена, быццам мужу было
лягчэй ад таго, што яна гэтак глядзіць наперад.
Анэта прыглядалася да сына і да нявесткі – няўжо ж прытвараюцца яны, што не пачулі яе крыку? I
так нічога і не разгадала.
За шклом машыны ўсё шарэўся прыцемак і ўсё гэтак жа спорна і густа сыпаўся снег. Белыя плямкі
яго ляжалі на дарозе і на раллі, а зарунелае поле пабялела, як аўчына на мяцеліцы.
І дарогу, і машыну, і людзей ахінала палявое бязмежжа, толькі далёка, як недасяжны бераг, ледзь
сінеўся нізенькі, няроўны паясок лесу. I нідзе ні чалавека, ні чалавечага прызнаку, ні руху, ні агеньчыка
– толькі далечыня, непадуладная ні часу, ні чалавеку.
Анэце не хацелася варушыцца. Яна глядзела, бытта не нагледзелася за век на поле, якое на зіму
нібы засцілалі самымі тоненькімі, самымі чыстымі і дарагімі абрусамі.
Калі машына імкліва наблізілася да лесу, што нядаўна яшчэ далёка цямнеўся, бы паясок, Анэта аж
прыўстала з сядзення, усё роўна як хацела пазнаць, ці не гэты гай з паніклым бярозавым веццем, ці не
гэтая палявая ў тры сцяжынкі дарога пры ім снілася ёй?
Машына з ходу праскочыла па невялічкім мастку, глуха стукнула па няроўным асфальце коламі і
ўвайшла ў лес.
Анэта адкінулася да спінкі сядзення, заплюшчыла вочы: нібы цякла вада, шумелі напорыста па
асфальце колы. Яна стомлена і спустошана глядзела на лес, на густы малады бярэзнік і асіннік, пад якім
было чорна і непрыветна, і таму так нечакана і ярка-бела ляжаў снег на абочынах і на галінах.
I не адчувала ўжо зямлі, бытта ляцела над ёю, плыла, і плысці было лёгка, як некалі малою ляцець
на саначках з гары, і проста, і ясна ўгледзела, што кончыўся, як і павінна было быць, яе круг. Усё. I
толькі крыху здзівілася, што ісціна гэтакая простая і ясная. Усё... Белы снег ідзе. Непрыемна
варухнулася ў душы прыкрасць: што гэтак трапяталася ў сённяшні дзень, прававалася, нават у вобмарак
упала. Як жа гэта, стары чалавек, не адчула ў пору, што – усё... I хоць тут яшчэ яна, але над усім ужо,
над усім са светлаю душою, як поўня над чыстым полем.
Анэта глыбока ўздыхнула, нібыта з палёгкаю.
Федзя непрыкметна касіў вокам на мацеру. I ўпершыню ўбачыў, якая яна маленькая і сухенькая. I
каб не пабудзіць яе, ехаў асцярожней.
Анэта скрозь прыплюшчаныя павекі глядзела на дарогу, якая цякла насустрач чорнаю бясконцаю
ракою ў снегавых берагах, з якіх, здавалася, нікуды не магла вырвацца машына.
Чым далей, тым усё больш ляжала снегу. I не снегавая крупка сыпалася з неба, а плавалі ў паветры
густыя пыхкія сняжынкі. Ад іх больш сутонела, хоць лес кончыўся, пачалося зноў поле, за якім далёка
ўгадвалася высокае зарыва – горад.
З палёгкаю Анэта падумала, што дачакалася – лёг снег, не вымерзне рунь. I гэтая шчодрая, вечная
радасць жывою цёплаю хваляю мо ў апошні раз ускалыхнула яе душу...
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