
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЫ_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

В очередном выпуске интерактивного дайджеста «Образы» любителям современной 
отечественной литературы представлена разнообразная жанровая палитра: произведения 
для детей и юношества, фэнтэзи, духовная поэзия, малая проза. Надеемся, вам понравится; 
новый выпуск «Образов» послужит наглядным подтверждением того, что нас можно не 
только знать, но и читать.   
 
Всем добра. С дружеским приветом, авторы современной белорусской литературы. 
 
ГрОО СПБ                                                                                                              
2021                                                                                                                                        e-mail:  postmaster@pisateli.by  
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ВОБРАЗЫ________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 
 

 
– Добры дзень, вясна! 
– Добры дзень! – прывіталася прыгажуня і аддала 
ўладу свайму першаму месяцу – сакавіку.  

Цяжка яму. Зіма яшчэ злуецца, не саступае 
месца вясне. Бывае – сыпане снегам, а мароз і 
вецер імчаць ѐй на дапамогу. Змагаецца сакавік. 
Крыўдна яму, што не можа адолець зіму. Але з 
вышыні ўсміхнулася сонца. Зірнула на гэтую несправядлівасць і пачало мацней сагравацць 
зямлю. Снег пачарнеў, з’явіліся першыя праталінкі. Весела загаманілі ручаі, бягуць, цурчаць па 
палях.  

Канец сакавіка. Нарэшце зямля прагрэлася. Пачаўся сакагон.   
Шчодрыя бярозы часуюць людзей сваім карысным смачным сокам. Таму і назва месяцу – 

сакавік. 
Красавік гоніць апошні снег прэч. Вясна набіраецца сілы. З кожным днѐм усѐ ярчэй і ярчэй 

фарбуе прыроду ў зялѐны колер. Сонца цѐплымі праменьчыкамі, нібы чароўнымі палачкамі, 
датыкаецца да кожнага дрэва, кусціка, травінкі – абуджае ад зімовага сну.  

На прагрэтых праталінках расплюшчваюць блакітна-сінія вочкі першыя кветкі пралескі. 
Вітаюць шырокімі лісцікамі сонца. Па берагах канаваў і на балотах сплятаецца ў вянкі жоўтая 
лотаць. Лопаюцца на дрэвах пупышкі. Клейкія, светла-зялѐныя лісцікі вызваляюцца ад сваіх 
шкарлупінак. Завітала чараўніца ў лес. З густам упрыгожыла кожнае дрэўца. Падарыла 
малахітавыя завушніцы бярозкам. Хрызалітавыя пацеркі павесіла ясеням. Рубінавымі 
вісюлькамі-каташкамі калышуць асінкі і таполі. Каштоўнымі камянямі абсыпаны вольхі, 
бурштынавыя завушніцы – у вярбы. Кружацца, танцуюць дрэвы. Радуюцца цяплу і вясне. 
Хваляцца адно перад другім каштоўнымі падарункамі. А ў паветры плыве свежы, гаркавата-
салодкі, чаруючы водар. 

У красавіку прылятаюць на радзіму жаўрукі, дразды, берасцянкі. Як толькі на дрэвах 
з’явяцца першыя лісцікі, распачнуць свае спевы салаўі. Спявае салавей з запалам, ад радасці 
трапеча крылцамі. Яго звонкія песні гучаць дзіўнымі свістамі, шчоўканнем, пералівамі. Гукі то 
адрывістыя, рэзкія, то пяшчотныя, меладычныя. Кемлівыя, таленавітыя птушкі могуць 
пераймаць і імітаваць гукі іншых птушак. А над полем з раніцы да ночы разносяцца радасныя 
трэлі жаўрукоў. Высока ў небе яны заўважны маленькімі кропачкамі. А песні гучаць так гучна, 
што здаецца, спявае само неба. 
У садах, парках пасяляюцца шпакі. Праганяюць са сваіх домікаў няпрошаных гасцей – вераб’ѐў. 
Уладкоўваюць кватэры. Спачатку чысцяць, выкідваюць усѐ старое, затым носяць туды сухія 



травінкі, галінкі, дробныя анучкі – робяць 
утульныя гняздзечкі. Шмат у іх працы. 
Трэба ўсѐ паспець. Але не забываюць гэты 
прыгожыя птушкі парадаваць людзей сваімі 
разнастайнымі гучнымі спевамі. Шпак з 
запалам, увесь аддаецца песні, уздрыгвае 
ў такт голасу. Як і салавей, ѐн дзіўна 
пераймае дзясяткі гукаў. У песнях чуюцца 
крыкі жораваў, меладычныя трэлі кулѐна, 
верашчанне дзятлаў, песні івалгі, і нават 
запазычаныя на зімоўцы мелодыі 
афрыканскіх птушак. Рэпертуар гэтых 
выканаўцаў невычэрпны. Расчыніла вясна 
дзверы напоўніцу. Дабаўляе ў прыроду 
яркіх каляровых фарбаў. Крочыць, спявае, 
красуе чароўны красавік. Адсюль і назва 
месяца паходзіць. Шмат у вясны важных 
хрысціянскіх святаў. Дабравешчанне – нясе 
вестку, што народзіцца Ісус Хрыстос. 
Вербніца – апошняя нядзеля перад 
Вялікаднем. У храмах асвячаюць галінкі 
вярбы. Светлае Уваскрашэнне Хрыстова – 
гэта ўрачыстае свята святаў. 

Май – самы яркі месяц вясны. Завітаў у сады, махнуў чароўным рукавом – і бела-
ружовымі букетамі расквітнелі яблыні, карункавыя вэлюмы накінулі вішні і слівы. Успыхнулі 
пахучыя бела-ружовыя свечкі каштанаў, запаліліся яны пасярод далікатных лісцікаў, падобных 
на гусіныя лапкі. А на зямлі шчодры на прыгажосць месяц разаслаў жоўта-зялѐныя дываны, 
сатканыя з маладой травы і дзьмухаўцоў. Май – месяц росту травы і зеляніны. Яго яшчэ 
называюць травень. 

Надвор’е прагрэлася, становіцца нават горача. І май палохае нас першым громам, 
шумлівымі навальніцамі. Аднекуль прыгоніць злосную чорную хмару, уздыме моцны вецер. А 
той – рады старацца – ламошыць 
маладую лістоту на дрэвах, гне 
бязлітасна іх да зямлі. На дапамогу яму 
ляцяць гром і маланка. Шумяць, 
грымяць, успыхваюць. А моцны дождж 
лупцуе ўжо ва ўсю. Валадараць, 
нагадваюць, што май без іх не 
абыходзіцца. 

Навальніца сціхае так жа 
раптоўна, як і пачынаецца. Неба 
святлее, грозныя гукі грому 
аддаляюцца. Усміхаецца сонца. Ярка 
адлюстроўваюцца ў лужынах прамяні. 
Пачынаюць спяваць птушкі. 

Яшчэ больш усѐ закрасавала. 
Успыхнулі квеценню духмяныя кусты 



бэзу. Аднекуль цягнецца шлейф знаѐмага водару. Гэта ж зацвіла чаромха! 
Квяцістыя астраўкі садоў стаяць доўга, цешаць людское вока. Прайшоў час, і закружыліся 

ў развітальным танцы бела-ружовыя пялѐсткі яблынь, абрыкосаў, чарэшняў, каштанаў. 
Сняжынкамі асыпаюцца белыя пялѐсткі слівы, глогу, чаромхі. Спачатку вецер пакружыць іх, а 
потым лѐгка апусціць на зямлю. Вандруюць над лугам пушыстыя парашуцікі адцвіўшых 
дзьмухаўцоў. Усѐ нагадвае, што вясна пакідае нас, а наперадзе чакае вясѐлае, звонкае лета! 
– Бывай, вясна! 
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Хлопчык Марк спаў салодкім сном. Неўзабаве з балкона пачулася моцнае чырыканне. 
– Чырык! Чырык! 

Хлопчык павярнуўся на другі бок і хацеў заснуць, але настойлівыя гукі паўтараліся зноў і 
зноў: 
– Чыр! Чырык! Чырык! 

Марк незадаволена ўстаў з ложка і падышоў да дзвярэй. На балконнай раме сядзеў 
верабей. 
– Чаго шуміш? Паспаць не даеш! – абурыўся хлопчык. 
– Чырык! Чырык! Есці хачу! Чырык! Чырык! А ты спіш! Дай чаго-небудзь! – прасіла птушка. 
– Сѐння выхадны, таму і сплю, а ты будзіш, – адказаў Марк. – Не можаш сам корм пашукаць? 
Цяпер жа вясна, столькі кузурак на дрэвах, ляці – збірай! І карысць ад цябе будзе! Гэта зімой 
пад снегам цяжка ежу знайсці! 
– Але ж сѐння выхадны дзень, ты сам сказаў. Чырык! Чырык! Дык і я хачу адпачываць, а не 
насіцца па горадзе і шукаць корм. Насып мне зярнятак. Я спакойна паклюю і больш не буду 
турбаваць, – перахіліў галоўку верабей. 
– А што табе прынесці? 
– Я вельмі люблю сланечнікавыя семкі, а калі няма такіх, дык нясі любыя зярняты – усе, якія 
ѐсць. Чырык! Цвірк! 
– Усе?! – здзівіўся Марк. – У мяне шмат якія ѐсць! Ну, не дарэмна кажуць, што вераб’і сквапныя, 
– махнуў ѐн рукой і пабег на кухню. 

Хлопчык прынѐс у талерачцы грэчневых і аўсяных круп. 
– Частуйся, гэта самыя карысныя! – сказаў ѐн. 



– А свежыя? – удакладніў Верабей. 
– Не хвалюйся, свежыя, – здзіўлена ўсміхнуўся Марк. 

Госць скокнуў на талерку і прагна прыняўся снедаць. 
– А цябе як завуць? – неўзабаве спытаў ѐн. 
– Марк. 
– А я – верабей Цімафей. Цвірк! Цвірк! 
– Цімафей?! – здзівіўся хлопчык. – Так звычайна называюць катоў ці якіх іншых хатніх жывѐлак. 
– Дык я ж і назваўся такой мянушкай, каб падражніць ката Цімафея. За тое, што птушкам не дае 
спакойна жыць. Увесь час ганяе і палюе на нас. Мяне, увогуле – ні на вочы, а я – яго! 
– А ты, бачу, пабываў у кіпцюрах гэтага ката, хвост увесь паскубаны? – наблізіўся Марк да 
вераб’я. 
– Ага, прыйшлося, чырык! Кот звярэе, калі птушкі клічуць мяне: ―Цімаф-е-е-ей!‖ Тады ѐн 
кідаецца на нас з усяе сілы. Аднойчы я і папаўся, але сябрукі адбілі мяне ў яго. Бачыш, вясѐлае 
ў нас жыццѐ. Але я ўжо прывык рызыкаваць, чырык, чыр-р! – падскочыў Цімафей. 
– Ну ты і даеш! – матнуў галавой хлопчык. 
– Буду яшчэ да цябе прылятаць! Цвірк! Чырык! – чырыкаў верабей, калі было склѐвана ўсѐ да 
апошняга зярнятка. 
– Прылятай. Толькі не так рана. Я люблю птушак. У мяне жыве хвалісты папугайчык Рысік. Ён 
такі прыгожы, вясѐлы і цікаўны! А цябе я буду зваць Цімка – згодзен? 
– Можаш, а твой папугай хвалісты, таму што хваліцца любіць? – не разумеў верабей. 
– Не, гэта такі від папугаяў, – засмяяўся Марк, – з-за таго, што ў іх чорныя пярыначкі, нібы 
маленькія хвалькі, на галаве і крылцах. 
– А ката ў цябе няма? 
– Не. 
– А дзе твой Рысік? Цвірк! 
– На кухні, дапамагае ўсім снедаць, – усміхнуўся Марк, – ѐн жа павінен да кожнага ў талерку 
залезці. 
– Так нельга рабіць – скакаць па талерках! Чаму ты яго не выхоўваеш, чырык, чырык? 
– А ты выхаваны? Паснедаў, а мне не падзякаваў, толькі сказаў, што яшчэ прыляціш! – ушчуваў 
Цімафея хлопчык.  

У гэты момант, ківаючыся з боку на бок, у пакой зайшоў папугай. 
– Вой-вой-вой, паснедаў, – войкаў ѐн. 
– Навошта так многа есці?! Ты хутка не зможаш лятаць! – абурыўся Марк. 

Верабей прыціх за балконнай рамай і ўважліва назіраў за сябрамі. 
– Я не змагу лятаць?! Паглядзі! – і папугай узняўся на крылах. Ён насіўся па пакоі і гучна крычаў: 
– Р-р-р-ы-ы-ысік як самалѐт! Р-р-р-ы-ы-ысік пасне-е-е-даў! Р-р-р-ы-ы-ысік хар-р-р-о-о-о-шы! Р-р-
ра-з-у-у-у-мны! Спр-р-р-ытны! Пр-р-ры-го-о-о-жы! 

 быў сапраўды вельмі прыгожым: перламутравыя пярынкі пераліваліся бірузова-зялѐнымі 
колерамі. Ярка-жоўтая галоўка і крылцы былі пакрыты чорнымі пѐркамі-хвалькамі так, як і казаў 
Марк. Цѐмна-сінія вочкі блішчалі, нібы каштоўныя каменьчыкі. Вераб’ю не спадабалася толькі 
дзюбка, загнутая кручком, і паводзіны папугая. ―Сам прыгожы, а дзюба – нібы ў драпежніка. А 
хваліцца любіць як ні адна мая знаѐмая птушка. Не дарэмна – хвалісты,‖ – адзначыў ѐн для 
сябе. 
– Ну, добра, малайчына, што паснедаў. А я ўжо падумаў, што табе так цяжка, што не можаш 
узляцець! – падставіў далоні Марк, каб папугай сеў. 
– А ў мяне для цябе сюрпрыз, – шапнуў хлопчык яму на вушка. 
– Сюр-р-р-пры-ы-ы-з! – паўтарыў Рысік і ўважліва зірнуў на Марка. 



– Цімка, ляці сюды! – пазваў хлопчык вераб’я. 
Але той як сядзеў на балконе, так і працягваў сядзець. ―Трэба ўцякаць, – міжволі 

падумалася яму, – невядома, што яны тут задумалі‖. Але ў гэты момант на балкон выглянуў 
Марк. 
– Залятай у пакой, – зноў запрасіў ѐн. 
– Залята-а-а-й у пако-о-ой! – паўтарыў папугай. 

Верабей, не сумняваючыся, пырхнуў у памяшканне. 
– Знаѐмся, Рысік, гэта – верабей Цімафей, – сказаў Марк. 

Папугай насупіўся і з-пад ілба пазіраў на незнаѐмца. 
– Ты казаў, што сюрпр-р-р-ы-ы-ы-з, а гэта нейкая звычайная шэрая птушка, – абураўся ѐн. 
– Ну, не бунтуй, Рысік, я хачу, каб вы пасябравалі. Табе ж весялей будзе, – угаворваў хлопчык. 

Але папугай сядзеў насупіўшыся і нават не пазіраў у той бок, дзе знаходзіўся Цімафей. 
– Чырык! Думаеш, ты мне надта патрэбны?! Чырык! Чырык! – не сцярпеў верабей, – можа, 
прасіцца да цябе буду? Я птушка вольная: куды хачу – туды і лячу. 
І ѐн паляцеў. 
– Ну, навошта ты так, Рысік? – паціснуў плячыма Марк. – Нельга так сустракаць гасцей. 
– Г-о-о-осць мне знайшо-о-о-о-ўся, паду-у-у-умаеш, звычайная пту-у-у-у-шка! – задраўшы 
кручкаватую дзюбу, крычаў папугай. 
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На наступны дзень верабей не паляцеў да Марка прасіць корм. Ён сам знайшоў сабе ежу. 
Непадалѐку на балконе вісела кармушка. Там ляжалі хлебныя крошкі і крыху семачак. 
– Во, клас! – узрадаваўся Цімафей. – І чаму ж я ранней не ведаў пра гэтую кармушку?! 

Ён з прагнасцю скляваў усѐ і паляцеў. 
Раптам вераб’ю захацелася зазірнуць у кватэру, дзе жыў хлопчык Марк і ганарлівы 

папугай Рысік. І ѐн завярнуў да знаѐмага акна. Марка не было відаць, а папугай сядзеў на шафе 
і чысціў пѐркі. 
– Чырык! Чырык! Цвірк! Падумаеш, чысцѐха, ганарлівец! – чырыкнуў верабей і паляцеў. 

Хутка ѐн сядзеў на дрэве і, прыгрэўшыся на сонейку, драмаў. Раптам пачулася вераб’іная 
траскатня, гучныя «Чр-р! Чэрэ-рэ-рэ!». Цімафей зразумеў, што гэта – птушыны перапалох – 
нешта здарылася. Так бывае, калі нечакана з’явіцца кот ці з гнязда выпадзе птушаня. Верабей 
страпянуўся і паляцеў на гэты шум. 

Так і атрымалася. Каля дрэва на траве ляжала гняздо з маленькімі птушанятамі. Над імі 
бездапаможна кружыліся бацькі і жаласліва крычалі: 
– Што рабіць! Цвірк! Чырык! Чырык! Цвірк! Р-р-р-а-туйце! Дапамаж-ы-ы-це! 

Не спаў у гэты момант і кот Цімафей. Ён, крадучыся, падбіраўся да ахвяр. На дрэвах 
трывожна цвыркалі вераб’і. Яны скакалі, лапаталі крыламі, пераляталі з галінкі на галінку, але 
не адважваліся наблізіцца да ката. 
―Дык вось чаму тут стаіць гвалт! Трэба ратаваць птушанят!‖ – падумаў верабей Цімафей. Ён 
расправіў крылы, выставіў уперад кіпцюры і дзюбу, адважна кінуўся на ката. 
– Малайчына, Цімафей! Чырык! Чыр-р! Чыр-р! – падбадзѐрвалі яго вераб’і, а потым зграйкай 
паляцелі на дапамогу. Яны рвалі ката кіпцюрамі, адцягвалі за хвост, дзяўблі ў галаву. 
– Мя-я-я-ў! Нашых б’юць! Мя-я-я-ў! – вішчаў кот. 

Але яго ніхто не пачуў. Прыйшлося адказацца яму ад свайго намеру. Напалоханы кінуўся 
ѐн наўцѐкі. 
– Дзякуй! Чырык! Дзякуй, верабей Цімафей! – радаваліся птушкі. 



– А што ж нам цяпер рабіць? Як занесці гняздо на дрэва? – схапілася крыламі за галаву 
вераб’іха-маці. 
– Я прыдумаў! Чыр! Чырык! Сцер-р-р-ажыце птушанят! Я хутка! Чырык, цвырк! – цвыркнуў 
кемлівы верабей і паляцеў клікаць на дапамогу хлопчыка Марка. 
– Цвырк! Цвырк! Тук-тук-тук! – пастукаў ѐн у акно знаѐмай кватэры. 

Пачуў гэта Рысік і падляцеў да акна. 
– Што табе тр-р-рэба? – затрашчаў ѐн. 
– Чырык! Бяда здарылася! Пакліч Мар-р-рка! – папрасіў Цімафей. 
– Шт-о-о там у цябе за бяда-а-а, ш-ш-ш-то? – незадаволена прашыпеў папугай, але паляцеў 
клікаць хлопчыка. 
– Там твой р-р-рыжы прыляцеў, р-р-рыжы! – крыкнуў ѐн. 
– Хто? Цімка?! – здзівіўся хлопчык і пабег у пакой. 

Верабей хутка расказаў Марку пра ўсѐ, што здарылася, і яны памчаліся на дапамогу. 
Праз некаторы час гняздзечка было замацавана на высокім дрэве, і вясѐлая зграйка птушак 
праводзіла хлопчыка Марка дадому. 
– Дзякуй! Мар-р-р-к! Чырык! Чырык! – радаваліся птушкі. 
– Добра, што ў вас ѐсць такі кемлівы і адважны верабей! Вось яму падзякуйце! – сказаў хлопчык. 
– Цімафей у нас герой! Заступнік! Чырык! Чырык! – весела шчабяталі птушкі і кружыліся вакол 
яго. 
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Цімафей стаў галоўнай птушкай сярод птушынага насельніцтва. Самым паважаным. Але 
ѐн не ганарыўся, а даражыў гэтым. І ўсѐ было б добра, ды толькі не любіў адважны верабей 
шукаць сабе ежу. Ён часта лѐтаў да знаѐмай кармушкі, але там не заўсѐды быў корм. Тады 
падсілкоўваўся жучкамі, чарвячкамі, якія тачылі дрэвы і плады. 

Верабей ведаў, што калі б сябраваў з папугаем Рысікам, дык праблем не было б. Ён 
харчаваўся б аднымі прысмакамі – карыснымі і свежымі. Толькі вось папугай быў ганарлівы і 
нават слухаць не хацеў пра яго. 

Але аднойчы здарылася такое!.. 
Майскім цѐплым днѐм Марк пайшоў у школу і забыў зачыніць фортку. Цікаўны папугай 

зірнуў праз акно і ўсклікнуў: 
– Якія пр-р-рыгожыя др-р-р-эвы, кве-е-еткі! 

Ён вылецеў на вуліцу і апусціўся на каштан, які квітнеў пад самым акном. Рысік 
любаваўся бела-ружовымі суквеццямі. Яны, нібы свечкі, упрыгожвалі кожную галінку. Потым 
зірнуў уніз і ўбачыў мноства жоўтых кветак. Доўга не думаючы, папугай апусціўся на траву. 
– Пр-р-ры-г-о-ожа! Пр-р-ры-г-о-ожыя кветкі-со-о-о-нейкі! – захапляўся ѐн. 

Верабей Цімафей у гэты час, закінуўшы лапку на лапку, адпачываў на суку дрэва. Па 
траве, задраўшы галаву, нібы гаспадыня двара, важна хадзіла варона Сара. 
– Кар! Кар-р-р! – час ад часу незадаволена крычала яна. 
– Чаго крычыш? Цвырк! – падскочыў Цімафей і зірнуў уніз. 
– Непар-р-р-адак! Непар-р-р-адак! – як заўсѐды, абуралася тая. 
– Які табе яшчэ парадак патрэбен?! Чырык! Чырык! 
– Непар-р-р-адак! Непар-р-р-адак! – як папугай, паўтарала Сара. 

―Добра ѐй. Нікога не баіцца. А ката Цімафея нават за хвост любіць дзюбай пацягаць. 
Няма чаго ѐй рабіць, дык толькі і крычыць пра парадак‖, – міжволі падумалася вераб’ю. 



Раптам ѐн заўважыў сярод дзьмухаўцоў Рысіка. Ён быў мала прыкметны, бо яго зялѐна-
жоўтыя пѐркі зліваліся з маладой травою і кветкамі. Папугай штосьці гаманіў. Верабей не мог у 
гэта паверыць. Ён ажно шыю выцягнуў і ледзь не зваліўся з дрэва, так уважліва сачыў за 
хвалістым папугаем, які, аказваецца, любіў хваліць не толькі сябе, але і расліны. 
– В-а-аў! Чырык! Цвырк! Якія птушкі! – падскочыў Цімафей. Вырашыў ѐн назіраць далей за 
папугаем. 

Не спаў у гэты момант і кот Цімафей. Ён прыкмеціў прыгажуна і ціхенька падбіраўся да 
яго. Верабей бачыў гэта, але не спяшаўся падказаць папугаю пра небяспеку. ―Цікава, што тут 
будзе? Калі кот на яго нападзе, дык не буду нават рызыкаваць сваім жыццѐм з-за гэтага 
ганарліўца‖, – падумаў ѐн. 

А кот усѐ бліжэй і бліжэй падбіраўся да Рысіка. Вось-вось схопіць яго. Верабей пачаў 
нервова скакаць па сучках і хацеў ужо крыкнуць папугаю, каб ратаваўся, але ў апошні момант 
той сам узняўся і паляцеў на куст духмянага ружовага бэзу. 
– Уф-ф-ф! – выдыхнуў верабей. – Аказваецца, ты – шчаслівы! Ну і добра, ляці, ратуйся! А то 
яшчэ буду вінаваты, што цябе кот з’еў! 
– Праляцеў, мя-я-яў, ух-х! – застагнаў ад злосці кот і пабег далей за папугаем. 

А той лѐтаў па дрэвах, кустах, кветках і радаваўся, што вырваўся на волю. Не ўдалося 
кату злавіць папугая. Пакінуў ѐн сваю задумку і кудысьці паклыпаў. Неўзабаве вясновы дзень 
кончыўся, і пачало змяркацца. Папугаю вельмі захацелася есці. 
– Мар-р-рк! Р-р-ысік есці хоча! – раптам закрычаў ѐн і азірнуўся па баках. 

Велізарныя будынкі былі ўсе аднолькавыя, вокны таксама. У некаторых запалілася 
святло. І папугай зразумеў, што заблукаў. ―З якога ж акна я вылецеў? Як цяпер знайсці сваю 
кватэру? Я ж загіну! Што рабіць?! Што рабіць?!‖ – у роспачы лѐтаў ѐн ад акна да акна. 

―Так табе і трэба, будзеш ведаць, што такое голад, што трэба цаніць цѐпленькую і 
ўтульненькую кватэру. Гэта табе не наша дзіравае гняздо. Радуйся, што цяпер не зіма, а вясна, 
ганарлівец, Цвірк! Цвірк!‖ – надзьмуўшыся, думаў пра яго верабей і назіраў далей. 
– Ага, ѐн нават не ведае, у якім доме жыве! Давай, палѐтай, Рысік, палѐтай! А я пачакаю. 
Пахвалюйся, пахвалюйся яшчэ, тады ацэніш маю дапамогу, – топнуў лапкай Цімафей. 

Ён азірнуўся і ўпэўніўся, што папугаю нічога не пагражае, разлѐгся на тоўстым суку і 
неўзабаве заснуў. 

Праз некаторы час яго абудзілі жаласлівыя гукі, якія даносіліся з суседняга дрэва. 
Верабей прыслухаўся і зразумеў, што гэта галосіць Рысік: 
– Мар-р-рк, знайдзі мяне, пачуй, выр-р-р-атуй! Пік! Пі-у-у! Я памір-р-р-аю! Мар-р-р-к! Пі-у-у-у! Пік-
пік! Квѐ-ѐ-ѐ-ѐ! Квѐ-ѐ-ѐ-ѐ! 

Цяпер вераб’ю зрабілася шкада папугая. ―Самы час ляцець на дапамогу,‖ – падумаў ѐн і 
пырхнуў уверх. Нібы нічога не ведаючы, ѐн сеў на галінку насупраць Рысіка. Той спалохана 
падскочыў, залапатаў крыламі і хацеў уцякаць, але пазнаў вераб’я. 
– Гэта ты?! Пік-пік! Квѐ-ѐ-ѐ-ѐ! Квѐ-ѐ-ѐ-ѐ! Як добра, што я сустр-р-р-рэў цябе! – жаласлівымі 
вочкамі пазіраў папугай. 
– Ага, у чужой староначцы – рады сваѐй вароначцы! Цвірк! Цвырк! Што ты тут робіш? 
– Я вылецеў праз акно і згубіўся, заблудзіўся. Квѐ-ѐ-ѐ-ѐ! Квѐ-ѐ-ѐ-ѐ! – скардзіўся Рысік. 
– Кепска, калі не ведаеш мясцовасці, а хочацца павандраваць. 
– А ты ведаеш? 
– Ведаю. Мне тут кожны куточак знаѐмы. Я з заплюшчанымі вачыма знайду, што трэба. Гэта мой 
двор! – хваліўся верабей і ляпаў сябе па грудцы крыламі. 
– І ты ведаеш, дзе я жыву? – падскочыў Рысік. 
– Вядома! Чырык! Чырык! Вунь твае вокны, здалѐк бачу! – махнуў крылом Цімафей. 



– Бачыш?! – падскочыў да яго папугай. 
– Ага, ва ўсіх вокнах гарыць святло. Не спяць твае, за цябе перажываюць, месца сабе не 
знаходзяць, – яшчэ больш наганяў верабей жаль на папугая. 
– Дапамажы дабрацца дадому! Я ж тут загіну! Ты ўяўляеш, як перажывае Марк?! Калі ласка, 
дапамажы! 
–Квѐ-ѐ-ѐ! Квѐ-ѐ-ѐ! – маліўся Рысік. 

Але верабей не спяшаўся дапамагаць, ѐн чакаў, пакуль папугай папросіць прабачэння за 
тое, што абражаў яго і не хацеў сябраваць. 
– Ну Цімка, пакажы, дзе я жыву. Квѐ-ѐ-ѐ! Квѐ-ѐ-ѐ! – апусціў галоўку Рысік, – усѐ жыццѐ буду 
памятаць тваю дабрыню. 
– Ха! Чырык! Вядома! Я ж мог нават не зірнуць у твой бок, а ўжо колькі часу з табой тут 
змарнаваў. 
– Ну, не крыўдуй, Цімох, што абзываў цябе і не хацеў сябраваць, прабач, – каяўся папугай, – 
прабач мяне. 
– Во! Гэта іншая справа! З гэтага і трэба было пачынаць! – развѐў крыламі верабей. – Добра, 
паляцелі, пакажу тваѐ акно. 

І яны зніклі ў вечаровай цемры. 
– Мар-р-р-к! Мар-р-р-к! – закрычаў папугай, калі ўбачыў хлопчыка праз акно. Ён моцна стукаў 
дзюбай у шыбу. 
– Дзюбу не зламай, а то зноў бяда будзе! – прабурчаў верабей. 

Але Рысік не слухаў яго. Марк зірнуў у акно і не мог паверыць, што дарагі 
сябрук вярнуўся. Ён з радасцю адчыніў фортку. Папугай заляцеў у пакой. Хлопчык весела 
закружыўся з папугаем. 
– Цімох, ляці за мной! – паклікаў Рысік. – Мар-р-рк, калі б не ѐн, я не змог бы знайсці нашу 
кватэр-р-р-у і цябе! Я б загінуў! Гэта вер-р-р-абей мне дапамог! Ця-пер-р-р мы будзем сябр-р-р-
аваць! 
– Цімка! Малайчына! Дзякуй табе! – радаваўся хлопчык і падставіў далонькі, каб той сеў на іх. 

Верабей апусціўся на цѐплыя Маркавы ручкі і шчыра зацвыркаў: 
– Ты ж дапамог мне гняздзечка з птушанятамі на дрэва падняць! Дык і я табе дабром адплаціў – 
выратаваў папугая! Цвірк! Чырык! 

Рысік радасна насіўся па пакоях і крычаў ва 
ўсю сваю кручкаватую дзюбку: 
– Цімох мой сябр-р-р-у-ук, сябр-р-р-у-ук! 

Калі ўсѐ супакоілася, Марк зірнуў на вераб’я 
і сказаў: 
– Цяпер у мяне будзе двое сяброў – Рысік і Цімка. 
Прылятай да нас заўсѐды. Мы будзем рады, – з 
цѐплай усмешкай зірнуў ѐн на вераб’я. 
– Мы будзем р-р-р-а-а-а-ды! Р-р-р-а-а-а-ды! – 
паўтараў папугай. 

З таго часу верабей Цімафей і папугай Рысік 
сябруюць. Яны выручаюць адзін аднаго. Марк не 
баіцца адпускаць на вуліцу папугая. Ён ведае, што 
надзейны Цімка заўсѐды пра яго паклапоціцца. 
 
Ганна СКАРЖЫНСКАЯ-САВІЦКАЯ 
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https://www.youtube.com/watch?v=uYSYLck_4QI


ОБРАЗЫ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Первую чешуйку подбросили в тот день, когда Пиийто, за исключительную мелочность 
прозванный Воробьем, привел вторую жену. 

Новость облетела замок и добралась-таки до Высокой башни, вынудив Кертту отложить 
чертежи. Она заперла в сундук железные трубки и склянки с маслом, а пустой бочонок выстави-
ла за порог – не подходит. Бочонок унесут, как уносили глиняные горшки, шелковые сеточки, 
обмазанные дегтем, рыбьи тонкие пузыри и многие иные сосуды. Они не годились для заду-
манного Кертту точно так же, как сама она не годилось в жены Пиийто. 

Все это знали. 
- Добро пожаловать, дорогая, - сказала Кертту дебелой девице в скромном сером платье, из-
лишне узком в груди и на животе. Девица пахла рыбой, что, впрочем, не слишком удивило Керт-
ту. Во владениях Пиийто рыбой пахло все, кроме, пожалуй, самой рыбы. 
- Видишь? Вот такой должна быть женщина! Она родит мне наследника, - Пиийто ущипнул но-
вую жену за бок. – Ее старшая сестра родила восьмерых. И все – мальчишки. 

Девица молчала. 
Круглолица. Толстогуба и щекаста. Ее шея коротка, плечи покаты, тело округло, а кожа 

смугла, жестка на вид. 
- Покажи ей дом. И это… одень ее, чтоб перед людьми не стыдно. Праздник скоро, - велел Пи-
ийто, потирая руки. 

Он выглядел довольным, и Кертту поняла, что за жену запросили сущие гроши. А может 
статься, что родня ее и вовсе приплатила Воробью за право пририсовать к родовому древу се-
ребряного малька. 

Звали девицу Ванамо. 
 

Было так: в начале не было ничего, кроме головы лосося. Но упал с небес железный 
гвоздь, который прозвали Мааннэла, и расколол голову. Хлынула кровь лосося и стала водой. 
Выклевали птицы все мясо и слепили Линнумаа, верхний мир. Люди забрали большие кости и 
построили Похьялу. Получилась земля от края до края мира, да только все равно не хватило 
места всем. Жила среди людей ведьма по имени Сюэятар. И была она столь уродлива, что 
даже деревья отворачивались, не желая видеть ее. А люди вовсе камни вслед бросали. 
- Хорошо, - сказала ведьма. – Живые от меня отворачиваетесь, так мертвыми ко мне при-
дете. 

Вырвала она из Похьялы кусочек грязного лососевого зуба и бросила в море. Так воз-
никла темная страна, прозванная Туонелой. А из плевка Сюэятар родились Туони, железно-
зубые стражи…  



 
Кертту не успевала. Она торопилась, ввинчивала трубки в слабое тело, стирала ветошью 

прозрачную кровь, замазывала раны смолой и скулила, отсчитывая чешуи. Выгравированные 
имена царапали пальцы, врезаясь в память. Их с каждым днем становилось больше. А тело по-
прежнему не желало родниться с железом. 

Когда на башне вспыхнул сигнальный огонь – лосось идет! – Кертту расплакалась. 
От злости. 

 
…было так: пролегла между Похьялой и Туонелой огненная река, а реку перегородили 

круглые ворота. Сторожил их Туонен-укко, хромой старик, а помогала ему Туонен-акка, без-
глазая жена его. Породили они множество сыновей и дочерей, малых ростом, черных лицом и 
свирепых, как одичалые псы. Денно и нощно носились они по Туонеле, крича от голода, но не 
находили пищи и сильные ели слабых, а слабые – прятались… 
 

Лосось шел от моря. Старые рыбины с разъеденной солью чешуей заполонили русло ре-
ки. Масло кипело и выплескивалось на берега, оставляя на камнях потеки ржавчины. Хрустели 
плавники и скрежетали тела, сталкиваясь друг с другом. 

Лосось шел. 
Позади остались Малые пороги и Гольин перекат. Узкая жерловина Сулова вала в оче-

редной раз создала затор, к которому загодя послали жестянщиков с разрешением брать рыбу. 
Ее и брали. Цепляли крюками за острые жаберные дуги, тащили и уже на берегу вспарывали 
брюхо, вываливая яркий металл недозревшей икры в корзины. 

Но лосось шел. 
Выше и выше. Ближе и ближе. 
К Туонен-пяхьо, к Водяным воротам, к желтой озерной глади, из которой подымались 

сланцы островов. 
В последний раз для Кертту сшили платье нарядного кумжевого колера. Просторные юб-

ки его прикрыли стыдную сутулость фигуры, а заодно и железные трубки, которые крепко врос-
ли в тело. Шрамы ныли, но эта боль уже не мешала. 

Платье сшили и для Ванамо. С фижмами. Из-за них нелепая массивная фигура новой 
жены гляделась еще более нелепой и массивной. Кертту весьма искренне похвалила наряд и 
неискренне сказала, что выглядит Ванамо самым лучшим образом. 

Пиийту, расщедрившись, преподнес женам одинаковые фероньерки с синими рыбьими 
глазами. Естественно, прошлогодними. 
- Как это мило, - сказала Кертту, роняя очередную поминальную чешуйку в кошель. 
 

…было так: тесно стало людям на земле, потому как плодились вольно, селились по 
лесам, горам, а умирать никто не умирал. И затрещала Похьяла под тяжестью людской, го-
лодно стало, тесно. Вышла тогда к людям ведьма Сюэятар. 
- Ваши дети досыта не едят, и мои голодают, - сказала она. – Отдайте нам старых и бо-
лезных, хилых и уродливых, слабых и ненужных. Всем хорошо станет! 

Долго думали люди, но ничего не придумали. 
- Хорошо, - ответили они. – Отдадим тебе старых и слабых, какие самим не нужны. Напи-
шем их имена на чешуе лосося и пустим по реке. Но только боимся мы свирепых Туони. А ну 
как не станут они договор блюсти и всех заберут? 



Долго они спорили, ругались, и порешили-таки, что ходить за ворота будет самая 
слабая из дочерей Сюэятар – белокосая Калма, и брать ей разрешено лишь тех, чье имя на 
лососевой чешуе написано… 
 

Толпа у ворот волновалась. То тут, то там раздавались крики или гортанные завывания 
кликарей. Скрипел древний фонтан, расплескивал горькую брагу, которую по нынешнему, 
праздничному, дню дозволялось черпать невозбранно. У фонтана толклись старухи в островер-
хих колпаках распорядительниц. 
- Много, - одобрительно сказала Ванамо и, словно опасаясь, что ее не поймут, указала на толпу. 
– Людей много. 

Удел Воробья и вправду был богат. Взгляд Кертту скользил по желтым колпакам ювелир-
ных дел мастеров, рыжим – жестянщиков, мареновым – лудильщиков, зеленым – ткачей… 
Пришли и прядильщики, и кузнецы, и пекари. У самой стены, сторонясь прочих, держались зо-
лотари да скотоводы. И все эти люди, каждый из которых был знаком Кертту, теперь глядели не 
на нее – на Ванамо, которая ничуть не смущалась этих взглядов, но вдруг распрямила плечи, 
вздернула подбородок, делаясь выше, стройней. 
- Хороша, - раздался шепоток, нарочито громкий, обидный. И Кертту проглотила эту обиду, как 
глотала все прочие. 

Она уступила Ванамо путь и протянула заветный рыбий нож, который до этого дня носи-
ла, не снимая. Ножны из старой лососевой шкуры. Тонкая рукоять в виде криворотого омуля и 
длинный клинок с зазубринами. 
- Молодец, - одобрил Пиийто. – Знай свое место. 

Сказал так, чтобы все услышали. И рокот толпы не заглушил этого мерзковатого голоска. 
Что же касается места, то Кертту знала его с самого первого дня своей жизни. 

Многие полагали, что этой жизни и вовсе не должно было быть. Все слышали историю 
благосотворенной Айники, которая оступилась на узкой лестнице и упала, тонкую шею сломав. 
И помереть бы Айники с приплодом вместе, но старый нойто-акко, человек великой учености и 
скверного характера, взрезал белое брюхо. 
- Ежели лососю дозволено, - говаривал он потом, - то и людям можно. 

Так случилось небывалое – мертвая Айники родила тройню. Двоих крепких, зубастых 
мальков и Кертту, которой бы до родов точно не дожить. После-то начали шептаться, что, де-
скать, девчонка, чуя скорую гибель, вцепилась в материну печень, отчего и случилось Айники 
упасть. 

Кертту падения не помнила, как не помнила и разговора, случившегося на второй день ее 
никчемной жизни. Беседа состоялась в Гадальной башне, в крохотной коморке, которую ученый 
нойто отвел под жилье. Позже Кертту освоится и в этой комнатушке, и во всех прочих, запол-
ненных книгами и весьма удивительными вещами. 
- И чего с ней делать-то? - спросил отец, оглядев тощее тельце новорожденной. Ему был не-
приятен вид ее кожи – розоватой и мягкой, разукрашенной кровоподтеками и следами зубов. 
Крупная голова младенца крепилась на тонкой ниточке шеи. Еще день-два и перегрызли бы ее 
старшие мальки. А старик взял да вмешался. Спрятал младенца в костяном коконе, куда налил 
поровну масла и перебродившей лососевой крови. Смесь булькала, девочка шевелилась, гло-
тала воздушные пузыри губенками и явно не спешила отправляться к белокосой Калме. 
- Пусть живет, - пожалуй, нойто-акко в тот миг любил не это бесполезное в общем-то существо, 
но собственные знания, позволившие соорудить колыбель. – А там Калма решит. 

На том и постановили. 



Кертту – имя дали спустя полгода, когда стало очевидно, что странный младенец выжи-
вет – росла медленно. Она слабо ела и редко спала, выбирая для отдыха малопригодные, но 
безопасные места. Она быстро поняла, что братья ее ненавидят, почитая живым свидетель-
ством собственной слабости. Но тут же поняла, что ничуть не меньше – а то и больше – их 
ненависть друг к другу. Главной причиной ее была поразительная одинаковость братьев. 
- Из-за тебя все! – шипел первый – Кертту никогда не называла их по именам. 
- Из-за тебя! – подхватывал второй. – Если бы ты не толкнула нашу матушку… 
- Нашу дорогую матушку… 
-…я бы тебя… 
-…съел… 
-…и стал сильнее… 
-…стал бы сильнее его! 

Потом Кертту надоело их слушать, и братья умерли. Подрались, выясняя, кто ж все-таки 
сильней, и невзначай побили друг дружку до смерти. 

Кертту для себя решила, что оба сильней. Но какой с этого прок? 
- Вот же отродье живучее, - сказал отец после похорон, и эта была единственная похвала, кото-
рая Кертту от него услышала. 

Спустя месяц – Кертту исполнилось двенадцать – ее отдали замуж. 
- Смотри, - отец расщедрился и выделил Кертту лодку с паланкином. – Бездетных вдов и бес-
плодных жен к Калме отправляют. Имена везти. 

Это был дорогой совет, куда дороже лодки, которую ко всему пришлось вернуть. 
 

…было так: рыжая белка, спасаясь от охотника, вскарабкалась на вершину дуба, а 
оттуда – на небесную твердь скакнула. Кинул охотник копье, но не докинул. Стрелу пустил 
– не долетела стрела. И тогда появилась за плечом охотника Калма, спросила: 
- Хочешь белку добыть? 
- Хочу! – воскликнул охотник. – Проси, чего желаешь! 

Ничего не попросила Калма, но вырвала из косы три белых волоса и отдала охотнику. 
Сделал он из одного лук, из другого – тетиву, а третий в стрелу превратился. Полетела 
стрела выше дуба, выше Мааннэла, вошла в небесный свод. Он и треснул. Посыпались на 
Похьялу огонь-звезды, плеснули белым, злым пламенем, а следом из дыры и чернотой ледя-
ною потянуло. Загорелся мир, затрещал в огненных зубах и тут же вымерзал весь, как был, 
до донышка. Реки. Озера. Сама земля переставала быть.  

И тогда поднялся из глубин морских Сампо – Великий Лосось. Открыл он пасть и про-
глотил людей, сколько сумел. Раздулось его брюхо, искривились челюсти, а шкура сделалась 
толстой, каменной. Проплыл лосось сквозь всю Похьялу и дошел до темной страны… 
 

Лосось ломился в ворота. И воды не 
было видно по-за толстыми спинами. Толк-
лись тела, давили друг друга, и слабые 
самки выметывали икру прямо в воду, а 
сильные спешили глотать ее. 

Выпуклыми глазами глядела на все 
это Ванамо, оглаживала кривой нож. Улы-
балась. 

Скоро уже… 
Вышел Пиийто на площадку, распро-



стер над толпою руки, и стихли люди. Стало слышно, как трещат стены, сдерживая напор лосо-
ся, как скрипят веревки на во  роте, и ворота вот-вот хрустнут, разойдутся прогнившей тканью. 

Пиийто подали рог в виде крылатого тайменя. 
Ванамо – белое копье. 
Замерло сердце Кертту. Сжались пальцы, обнимая незримую рукоять. Рука поднялась, 

повторяя движение Ванамо, но тут же опало. Не Кертту теперь над вратами стоять. 
-…а предупреждали, что порченая она… последыш… 
-…надо было сразу лососю отдать… 
-…Пиийто – добрый слишком… дотерпит до… 

Хриплый вой трубы заставил шептунов умолкнуть. Навалились кузнецы на во  рот. Засто-
нали коноплевые канаты, и Кертту захотелось, чтобы лопнули они, чтобы не дали лососю прой-
ти в Туонен-пяхьо, темное озеро. Но нет, дрогнули створки, выпуская соленую, смешанную с 
кровью да икрой воду. 

Белой молнией слетело копье с руки Ванамо. 
 

…было так: сидела на воротах безглазая старуха Туонен-укко, пряла кривыми пальца-
ми пряжу из загубленных душ. А дочь ее, Ловитар огненноротая, ткала из пряжи реки и озе-
ра, земли и небеса Туонелы. Носился по пустошам медноклювый Туонен-пойка, искал добычи 
и не находил, плакал он горько, роняя огненные слезы на свежевытканный мир. И Калма спе-
шила дыры латать. 
- Пусти меня, - попросил Сампо-Лосось. 

Ничего не ответила ему старуха. 
- Гибнет Похьяла. Стонет. Разве не слышишь ты? 
- Слышу. Но что нам за дело до верхнего мира? Нам туда хода нет. 

Голос у Туонен-укко скрипел, как старая осина на ветру. 
- Разве не оттуда дочь твоя носила души для пряжи? Разве не из них ткали Туонелу? Разве 
не ими кормился сын твой и прочие твари, из чрева твоего вышедшие? 

Заухала Ловитар, дыхнула пламенем, да только погасло оно, едва коснувшись шкуры 
лососевой, ведь была она теперь тверже камня, крепче железа. 
- Что будешь делать ты, если не станет душ? Пусти меня за ворота, и мертвые озера 
твоей страны оживут. Будут в них нереститься мои дети. Будут кормить твоих. 

Сказала тогда Калма матери и сестрам: 
- Долго ждать его детей. Откроем ворота. Пустим Лосося. И съедим его… 
 

Вошло копье аккурат в жабры и раскрылось четырьмя острыми крючьями. Струна-
веревка натянулась, вырываясь из цепких пальцев Ванамо, да не вырвалась. Тотчас вцепились 
в трепещущую нить, на которой бился, теряя силы, лосось, десятки рук. Поволокли, выдергивая 
из кишащего рыбой прохода. Тяжелое тело ударялось о стены, оставляя влажные отпечатки. И 
люди, высовываясь из бойниц, спешили прикоснуться к благословенному следу. 

Лосося вытащили на мост. Навалились, уже не боясь испачкать дорогие наряды, прижали 
к камню зубатую голову с искореженной пастью и мощный мускулистый хвост. Ванамо не спе-
шила. Она словно давала прочувствовать всем и каждому – отныне она хозяйка в доме Лоухи-
дов. 

Но вошел клинок в светлое рыбье брюхо, с легкостью распорол толстую шкуру. И выва-
лилась спелая золотая икра на камни. Зачерпнула Ванамо полные ладони и, раскрыв рот, вы-
валила икру на широкий язык. Сглотнула. 

Зачерпнула. 



Вывалила. 
Сглотнула. Она ела так жадно, как никогда не получалось у Кертту. Толстые икринки 

налипли на губы, подбородок, шею. Лиф платья пестрел многими пятнами. А живот Ванамо раз-
дувался. 

Одобрительно гудела толпа. И Пиийто довольно усмехался: хорошую жену он купил… 
 

…было так: прошел Сампо-Лосось за ворота и поднялся в самое далекое, самое глубо-
кое озеро Туони. Там и умер. Слетелись Туони на небывалое пиршество. Кричали они. Били 
друг друга острыми клювами. Рвали когтями. Лилась по миру горькая кровь детей Сюэятар, 
мешалась с мертвыми водами, питала грязную землю. Дрались Туони за сладкое лососевое 
мясо, за кровь рыбью, а пуще всего – за жирную золотую икру.  

Только Калма одна не стала Лосося есть. 
А икры было так много, что выросли от нее животы. Лопнули. И вышли на свет новые 

люди, которые уже не были людьми, а были немного рыбой и еще малость – Туони. 
 

Вольно ходила по замку Ванамо, гордо носила круглый живот, который с каждым днем 
становился все круглее. И Воробей ни на шаг не отступал от жены. 

Каменные стены шептались, что недолго осталось Кертту сидеть в Высокой башне, и тя-
желые воды озера готовились принять украшенную пустоцветом ладью. Нагрузят ее свежими 
лососевыми шкурами, посадят на весла слепца, а Кертту дадут воды столько, сколько поме-
стится в рыбьем пузыре. 

У ног же поставят кувшин, именами наполненный. 
И спешили слуги уважение выказать, несли Кертту чешуйки, пихали под дверь, оставляли 

на столе, щедро пересыпали сырые простыни. Диковинная бутыль с дюжиной узких горловин – 
семежды семь дней стеклодувы трудились, прежде, чем изготовили такую, какую Кертту нари-
совала – и та была расписана именами. 

Эти Кертту читала, заучивая наизусть. 
Читать лучше, чем плакать. 

 
…было так: Построили новые люди дома и расселились по всему нижнему миру. Щедро 

женщины метали икру, а мужчины спешили чертить границы, делить озера да земли. Вот 
только вскоре поняли, что нет в мире никого, кроме людей, и что родятся дети в великом 
множестве, а кормить их нечем – пусты озера, бесплодна земля. 

Заплакали они тогда горько, стали звать Лосося, но на зов их спустилась с безымян-
ной горы Калма. Сказала она людям: 
- Дам я вам жизнь, если вы мне смерть отдадите… 
 

Пиийто любил горячее вино и заячьи почки с чесноком и травами. Травы Кертту собирала 
сама. Сама же грела вино и бросала в серебряный кубок драгоценную корицу. Сама и пробова-
ла, показывая, что нет яда ни в вине, ни в кубке, ни в корице. Пиийто, счастливый тем, что скоро 
избавится от надоевшей жены, благосклонно улыбался и от щедрости неслыханной преподнес 
Кертту серебряный пояс. 

Без ревности глядела на это Ванамо, оглаживая живот. 
Сон сморит Пиийто ближе к полуночи. Сон будет крепок, и не оборвет его скрип двери, 

легкие шаги по ковру и шелковая подушка, прижатая к лицу. 
Кертту сядет на подушку, опасаясь лишь одного – что чересчур мала, легка, чтобы уда-

вить быстро. А ну как очнется Пиийто? 



Не очнется. Дергаться будет долго, как жаба под камнем, но все ж затихнет. Кертту поси-
дит еще немного, после придаст телу пристойный вид, а подушку положит к иным. Дверь она 
прикроет аккуратно, и сонный страж, заметив Кертту, лишь крепче сомкнет веки. 
 

…было так: собрала Калма людей и велела копать глубокие ямы, а в ямах расклады-
вать костры. Горели они слепым огнем, которого ни один зрячий увидеть не мог. И плави-
лась на том огне земля, отдавала пролитую кровь Туони. Хватали ее кузнецы костяными 
щипцами, кидали на желтые солончаковые камни и били молотами. 

Дым наполнял Туонелу. Грохотали раненые горы, засыпали озера камнепадами. От 
жара нестерпимого сползала с людей шкура, ложилась на кости огромной рыбы и сразу при-
растала. 

А как улегся жар, то увидели люди, которые в живых остались, что лежит на берегу 
огромный Лосось. Был он сделан из земли и железа, кости и камня, шкуры и горючей воды. 
Всего в нем было, кроме жизни. 

Подошла тогда Калма к лососю, открыла пустое его брюхо и забралась в него. Ожил 
лосось, махнул огромным хвостом и смел множество людей. Раскрыл пасть и проглотил еще 
больше. А после исчез, чтобы вернуться через год. 

Не обманула Калма. Принес лосось железную икру, которую оставил на первых поро-
гах. И родились из нее рыбы, а также гады и всякие травы. Отдал серебро в узком жерле гор, 
и появились в горах звери да птицы. А людям золото досталось… 
 

Длинная швейная игла войдет в выпуклый глаз Ванамо и утонет в нем. Расплывется по 
глазу кровяное пятно. Дернется Ванамо в постели, да застынет – ни жива, ни мертва. 
Будет стучать сердце, будет шевелиться живот. Будут мелькать под прозрачной тонкой кожей 
тени мальков. И Кертту залюбуется их танцем. 

Много… сто или больше… двести? Триста? 
Кертту положит ладони на живот и, закрыв глаза, насладится теплом. А потом возьмет 

нож – тот самый, в ножнах из старой лососевой кожи – и пробьет в животе дырочку. Хлынет 
прозрачная маслянистая кровь Ванамо, понесет крохотных мальков из материнской мертвею-
щей утробы в прозрачный сосуд. 

Широкие ремни из мягкой кожи привяжут сосуд к Кертту, и та согнется под непривычной 
тяжестью его. Трубки пройдут сквозь стекло, скрепляя железо с плотью, плоть – со стеклом, чу-
жое со своим. 

И прикрыв мертвые глаза Ванамо, Кертту встанет у зеркала. 
Полированная бронза отразит новый облик. 
Тонкий стан. Узкие плечи. И стеклянный шар живота, оплетенный железной сетью. Скуд-

ный свет лампы будоражит мальков. Мечутся тени. 
Тают. 
Выгравированные на стенках сосуда имена исчезают под пальцами Кертту. 

 

…и стало так: год от года возвращался лосось в реки Туонелы.  
Ели женщины золотую икру. Рожали детей. Здоровых. Сильных. Злых. 
А всех прочих, поименованных, забирала Калма… 

 

Мальчик? Девочка? 
Кертту оставит троих. 

 
Екатерина НАСУТА 
 



ВОБРАЗЫ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

 Зіма... Чакаеш снежнага храбусцення пад нагамі і сіняй глыбіні неба ў іскрыстых дарожках 
сонца. Але вецер ухае ў акно. Неба ў змрочнай заслоне, і ўсе фарбы жыцця сцерліся да 
красавіка. Пацямнелы асфальт, збітая ў рэдкія каўтуны трава на газонах, цьмяныя згорбленыя 
ліхтары ўздоўж шэрых вуліц, схуднелая бяроза за шклом і такія ж худыя шэрыя каты, крадучыся 
і непрыкметна шныраюць па дварах і скрабуцца ў дзверы маѐй душы... І так тыдзень за тыднем. 
Не... Не сумна. Цяпер нас, мысліцеляў, экспертаў і дарадцаў шмат... Пакуль чытала навіны ў 
інтэрнэце, выкіпеў боршч. Цяжкі пах смалѐнай гародніны запоўніў пакой. Расчыніла акно — 
пусціла свежае халоднае паветра. Потым мяне калаціла. Дастала з шафы бабулін шалік — 
доўгі, з мяне ростам, шырокі — і грэлася! Бабуля гадамі вязала яго з клубочных рэшткаў. Гэта 
была такая вязаная гісторыя бабулінага рукадзелля. 
  Калі мне было гадоў пятнаццаць, бабуля хацела падарыць стракаты шалік. Я крыва 
ўсміхнулася, а мама з цѐткай сказалі праўду: 
 — Арыгінальна, вядома. Але падлеткі цяпер такое не носяць!  
 Бабуля хутка заміргала вачамі і дастала з кашалька грошы. Не памятаю, што за іх купіла... 
  У бабулі былі спрацаваныя грудкаватыя, канапатыя рукі. Калі я глядзела на іх, думала, 
што ў мяне такіх рук ніколі не будзе — таму што крухмаліць сурвэткі, вязаць, вышываць, мары-
наваць памідоры і агуркі я ніколі не буду. Дурныя заняткі з мінулага. 
  Падчас вучобы ва ўніверсітэце нас адправілі збіраць фальклор. А я не паехала... За-
хварэла... Знервавалася...  
— Нічога! У нас бабуля ўсе казкі ведае! — супакоіла мама. І бабуля за вязаннем распавяла мне 
пра Кургузку, партупею Прапаршчыка, наспявала вясѐлых прыпевак, насыпала мудрых прыка-
зак. А потым расплакалася: 
 — Мой бацька больш ведаў. Ды ўсѐ пісаў, пісаў. Каб немцы яго не расстралялі, дык мог стаць 
знакамітым пісьменнікам.  
 Калі ў мяне нарадзілася другое дзіця, бабулі стала дрэнна. Доктар сказаў, што яна 
памірае. Я пракручвала ў думках, што скажу ѐй на развітанне — і сэрца ныла, і душа слязілася, 
а вочы ніяк не маглі расплакацца... Праз некалькі дзѐн трывожнага маўчання ўсѐ стала як заўсѐ-
ды. 
 — Куды ж мне паміраць? — звыкла гучна і бадзѐра сказала бабуля. — Я ж дома кофту не пас-
пела звязаць!  
 І бабуля дарабіла сваю ярка-ружовую кофту, а рэшту нітак традыцыйна пусціла на шалік! 
Яна апранала абноўку на святы. Бабуля ніколі не насіла цѐмнае аддзенне, таму што хацела, каб 
людзі бачылі яе шчаслівай.  
 Яна памерла праз тры гады. За некалькі дзѐн да сваѐй смерці бабуля павіншавала па 
тэлефоне майго мужа з днѐм нараджэння. Прасіла, каб мы за яе не хваляваліся, бо яна вельмі 
моцная. І не такое яшчэ перажыла. Мне здаецца, шалік і цяпер пахне вязальнымі спіцамі, суніч-
ным варэннем, старымі дзіцячымі кніжкамі, блінамі і казкамі з далѐкай вѐскі Балсуны. У ім туля-
цца маѐ цудоўнае дзяцінства і бабуліна любоў.  



 Дарослыя цѐтачкі дакладна ведаюць, што такое прыгажосць, і так не хочацца іх расча-
роўваць. У дзесяць гадоў мне падарылі на дзень нараджэння залатыя завушніцы. Вядома ж, я 
хацела ровар, альбо кацяня, альбо рубель на марожанае, кіно і каруселі. Але ў дарослых за 
святочным сталом пры поглядзе на аксамітную скрыначку з дзвюма маленькімі зорачкамі былі 
такія захопленыя вочы!  
 І я змірылася з важнасцю падарунка. Калі пілі за маѐ здароўе, мама, між іншым, паве-
даміла, што заўтра мы пойдзем у касметычны салон праколваць вушы! Настрой прапаў. У цацкі 
не гулялася, з сябрамі не бегалася. Але я была вельмі паслухмяным дзіцѐм і на наступны дзень 
паныла паплялася ў храм прыгажосці.  
 Жанчына ў белым халаце і марлевай масцы нагадала ўсе выпадкі пабітых каленак, 
пякучых прышчэпак, балючага лячэння малочных зубоў. Я схапілася за вушы і падалася назад. 
Мама паглядзела сурова, і я зразумела, што не пашкадуе. Касметычная фея незадаволена 
хмыкнула і строга вымавіла: 
 — Калі хочаш быць прыгожая і падабацца хлопчыкам, трэба крыху пацярпець! 
  Я паспрабавала ўспомніць, ці ѐсць у нашай школьнай прыгажуні Волечкі зорачкі ў вушах, 
але перад вачыма стаялі толькі яе падрапаныя рукі і атласная стужачка ў тонкай кароткай кос-
цы. Потым мяне ўціснулі ў крэсла, і скрозь боль я адчула, як знаѐмыя галасы аддаляюцца рэ-
хам. У вачах пабялела, ногі і рукі не слухаліся, здаваліся бязважкімі. Так я страціла прытом-
насць… І на зло ўсім хацела яшчэ доўга ляжаць няшчаснай, але медсястра паднесла да носа 
нашатыр. 
 — Малайчына — герой! — усміхнулася «Касметычка».  
— Затое цяпер будзеш моднічаць! І з той хвіліны я так намоднічалася! Калі сядзела на ўроках, 
дык у цяжкіх роздумах намацвала вострыя вуглы зорачак, нервова скубла завушніцы, адцягвала 
мочкі вушэй... Але больш за ўсѐ баялася іх згубіць! Бывала, зайграюся на вуліцы, а потым раз — 
і ўспомню пра залаты хамут. Сэрца ѐкне, па спіне халадок прабяжыць, у горле затрымаецца 
камяк. Схаплюся дзвюма рукамі за вушы — цьфу ты! Зоркі на месцы! 
  Але аднойчы завушніца выслізнула, бразнула аб пыльны гарачы асфальт і знікла. Увесь 
двор, уключаючы дваровую сабаку Альму, шукаў маю завушніцу, а я, абхапіўшы калені рукамі, 
сядзела на лаўцы і ціха ўсхліпвала. І было моташна і страшна. Не зберагла…  
 Зорку знайшла наша дворнічыха. Яна бліснула радком залатых зубоў і злосна вымавіла:  
— Трымай, неахайніца! Мамкі вам накупляюць дарагіх цацак, а вы вось з імі як — няўдзячныя!  
— Дзякуй! — разгублена прашаптала я і падумала, што залатыя зубы — гэта, мабыць, яшчэ 
больш прыгожа і надзейна. Не тое што завушніцы. Але, напэўна, вельмі балюча. Можна тысячу 
разоў прытомнасць страціць.  
 У пятнаццаць гадоў спяшалася на першае спатканне. Апранала сукенку, зачапілася зор-
кай за маланку — вуха закрывавіла, запякло. Раззлавалася. Зняла завушніцы і паклала ў скры-
начку.  
 Як аказалася, назаўсѐды! Мы сядзелі на даху старога гаража, елі марожанае, балбаталі ні 
пра што...  
— Твае валасы пахнуць летам! — сказаў ѐн і ўсміхнуўся роўнымі белымі зубамі. Вось табе і 
першы ў жыцці камплімент. Шчокі запалымнелі, я збянтэжана адвярнулася, накруціла кудзерку 
на палец. 



  «Валасы пахнуць летам», — у думках паўтарала я, калі ўзлятала па лесвіцы ўверх, каб 
дома хутчэй паставіць у вазачку першыя ў маім жыцці кветкі. Шчасце аказалася не залатым, 
бязважкім, непатрабавальным…  
 

 Стары цагляны дом колеру завялай кляновай лістоты з велізарным вуглавым акном… У 
гэтым доме калісьці жыла маленькая дзяўчынка, мая аднагодка. І я заўсѐды хацела з ѐй 
пасябраваць, таму што мне падабалася шырокае акно ў яе хаце, якое нагадвала разгорнутую 
кнігу, або два празрыстыя велізарныя крылы, або цікаўны нос з вачыма-балконамі… 
 Гэтую вітрыну цяжка было зашморгнуць, з-за яе ў пакоі нельга было добра размясціць 
мэблю. Акно выдавала ўсе таямніцы сваіх жыхароў. Я тады думала, што такія вокны бываюць 
толькі ў казачных палацах, дзе ўсе жывуць весела і шчасліва і ім няма чаго хаваць. І гэта 
маленькая хацінка проста згубілася ў часе, яе хтосьці  забыў тут тысячу гадоў таму. І вось цяпер 
у хатцы пасялілася маленькая прынцэса… 
 На падаконніку па абодва бакі сцяны дзяўчынка раскладвала мяккія цацкі і яркія кніжкі. На 
Новы год акно абрастала папяровымі сняжынкамі, і ў ім адлюстроўваліся агеньчыкі, што скакалі 
па ѐлачнай гірляндзе. Восьмага сакавіка з’яўлялася новая цацка. Першага мая ля столі 
рознакаляровымі аблокамі боўталіся паветраныя шары… 
 Я нават ведала, калі ў прынцэсы дзень нараджэння… Таму што на падаконніку ў гэты час 
хтосьці з жыхароў кватэры пакідаў сподачак з тонкімі свечкамі, запэцканымі тортам… 
 А потым я паступіла ва ўніверсітэт. І ў акне прынцэсы таксама зніклі ўсе цацкі. Падаконнік 
цяпер быў завалены сшыткамі і важкімі шэрымі кнігамі, а замест маленькага пакуначка з 
мульцісадавінавым сокам, стаяў кубак кавы. ―Значыць, таксама паступіла‖, – парадавалася я. 
 Аднойчы перад Калядамі я заўважыла ў чужым акне сумѐт. Ён узвышаўся над дзіўна-
пустынным падаконнікам і, як мне здавалася, крыва ўсміхаўся. Мне было цікава: што гэтым 
разам выдумала прынцэса? Магчыма, пашыла пацешнага снегавіка або нядбайна шпурнула 
белую кофтачку? Але гэта быў вэлюм! 
 Акно старадаўняга дома неўзабаве ўсміхалася соскамі, бразготкамі, акуратна 
складзенымі ў стос памперсамі. Толькі гэта было зусім нядоўга. 
  І вось цяпер хатка зноў ззяе мяккімі цацкамі і дзіцячымі кніжкамі… Як тады, калі 
нехлямяжны дом зваліўся на маю планету, калі я ўпершыню заўважыла сваѐ адлюстраванне ў 
чужым акне. Сѐння над хатай узвышаюцца будаўнічыя лясы, стары шыфер вырашылі замяніць 
на чарапіцу, а сцены – абтынкаваць. Але акно… Яго па-ранейшаму нічым не прыкрыць – 
непрактычна вялікае і праўдзівае. 
 І я нават ведаю, што праз некалькі гадоў зноў будуць падручнікі і недапітая кава. І мы з 
прынцэсай на цэлае жыццѐ старэйшыя. Лятучы дом носіцца ад адной планеты да другой, але 
ўсе таямніцы на маім Зямным шары ўжо разгаданы… 
 Здрадлівае балбатлівае акно! 
 
Таццяна ДЗЕМІДОВІЧ 
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рэлігія, гісторыя, філасофія. Сфера інтарэсаў: літаратуразнаўства, культуралогія, 
педагогіка.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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