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БЕЛЫ ЦЕНЬ 
 

Мне было пяць гадоў,  калі я спалохаўся свайго ценю... белага ценю. Упершыню ў жыцці я 
адчуў страх. Вядома, у той час мяне шмат што палохала, зараз усѐ і не ўспомню. Толькі адно 
засталося ў памяці – тое імгненне, калі я ўбачыў белы цень. Дзеці з нашага дзіцячага садка таксама 
баяліся ценю.  Не ведаю чаму. Аднак з узростам патроху стаў разумець, што ў рэчаіснасці ніхто не 
баіцца свайго ценю, цень – гэта толькі міфалагічны персанаж, бяззбройны, бясшкодны, які не мае 
нікога роднага, каб яго страціць, цень сам знікае (прычыну гэтага не магу растлумачыць), ѐн 
заўсѐды бывае чорнага або цѐмнага колеру, і гэта азначае, што дзесьці паблізу ѐсць святло. Можа, 
таму ўсе дзеці баяцца чорнага ценю? Бо не бывае ценю белага! А ўбачаны мной белы цень нібы 
прыйшоў з іншага свету... 

Быў дваццаць чацвѐрты дзень сонечнага красавіка. Камароў паляцеў у космас, а калі 
вяртаўся на зямлю, не раскрыўся парашут спушчальнага апарата, карабель упаў з 
сямікіламетровай вышыні і разбіўся. Савецкія тэлебачанне і радыѐ ўвесь дзень перадавалі 
жалобныя паведамленні. 

Я стаяў ля акна прасторнага, светлага, збудаванага з трывалай сібірскай таполі, наскрозь 
прасякнутага пакостам фінскага дома з чырвоным чарапічным дахам, які займаў значную частку 
вайсковай часці, што на мяжы з Іранам, і чакаў маці. Гэты будынак, які належаў памежнікам, быў 
дзіцячым садам, і кожную раніцу, уваходзячы сюды, я адчуваў пах лесу, змяшаны з фарбай. Частка 
дзіцячага садка адкрывалася ў вайсковую часць, а маленькі дварок і ўваходныя дзверы – на вуліцу. 
Загадчыцай садка была жонка камандзіра часці Канстанціна Гадзоева, беларуска Ніна Мікалаеўна. 
Мы сябравалі сем’ямі, з-за Ніны Мікалаеўны мая мама і аддала мяне ў гэты садок. Ніна Мікалаеўна 
дыктавала цѐтцы Азамат меню, часам змаўкала ці нешта казала жанчынам, якія абмяркоўвалі 
сумныя весткі, звязаныя з касманаўтам. Выхавальніцы збіраліся дадому. 

Надвор’е раптам рэзка змянілася, неба завалакло хмарамі, у раскрытых насцеж пакоях, 
толькі нядаўна залітых сонцам, зрабілася цѐмна. Дзіцячы гоман адразу змоўк. Я навастрыў вушы і 
пачаў прыслухоўвацца да размовы дарослых. А сам не зводзіў вачэй з дзвярэй. Думаў: вось зараз 
з’явіцца мама, як заўсѐды, з усімі міла павітаецца, возьме мяне за руку, мы развітаемся з цѐткай 
Нінай і пойдзем дадому. Але замест гэтага пачуў трывожныя размовы: усе казалі пра смерць 
касманаўта так, быццам памѐр хтосьці з родных. 

Жанчыны ледзь не плакаі. Яны не звярталі на нас увагі. А нашым дзецям было ўсѐ роўна: 
хто плакаў (большасць дзяцей, як толькі прачнуцца, пачыналі плакаць, маленькія нешта ціха 
мармыталі, а некаторыя станавіліся вельмі агрэсіўнымі...), хтосьці піў кісель, а хтосьці, забіўшыся ў 
кут, ціха еў крэкеры. Вельмі дзіўна, але мае вушы былі занятыя размовамі дарослых. Я ўпершыню 
адчуў у звычайна ўладарным голасе Ніны Мікалаеўны сумныя ноткі.  
– Ён быў вельмі малады, прыгожы... Двое дзяцей засталіся сіротамі. Косця (мабыць, яна мела на 
ўвазе свайго мужа) добра ведаў Уладзіміра Міхайлавіча... Праўда ці не, кажуць, што ѐн адхіліўся ад 
арбіты... – ружовыя вусны Ніны Мікалаеўны задрыжалі. 

Я не ведаў значэння слова “арбіта”, толькі потым мне мама расказала, што арбіта – кірунак 
руху нябесных целаў, з гэтага кола нельга сыходзіць, загінеш. Мама была выкладчыкам фізікі, і 
гэтыя рэчы добра ведала. 
– Вай, вай, зусім малады быў! Бедны! Кажуць, што ў небе задыхнуўся, нават да зямлі не даляцеў... 
Шукаюць, не могуць знайсці... – голас цѐткі Азамат таксама задрыжаў. 



 

– Так, так, я таксама чула... Сусед, мула Муталлім сказаў, што яго забрала неба... Бачыце, як 
надвор’е сапсавалася? Да вечара яшчэ вунь колькі, а вакол усѐ цѐмна... – прыбіральшчыца 
выціснула анучу, якой мыла падлогу,  і кінула яе на савок у куце. Яна, быццам жадаючы 
пацвердзіць словы цѐткі Азамат, дадала: – Бедны, бедны... Цікава, ѐн назаўжды застанецца ў 
небе? 

Скрыжаваўшы рукі на грудзях, яна ўтаропілася ў невядомую кропку.  
– Не, дзяўчынкі, яго, хоць і мѐртвага, але спусцяць на зямлю... 
– Не чула, стварылі пахавальную камісію? – уставіла цѐтка Ніна. 
– Няпраўда... якое пахаванне? Хіба касмічны карабель даляцеў да зямлі? – запярэчыла адна маці, 
спускаючыся ў гэты момант па лесвіцы на высокіх абцасах. 
– Не, не, – Ніна Мікалаеўна, нарэшце, прыбраўшы ў тумбачку сшытак і ручку, якія ляжалі перад ѐй, 
устала. – Парашут не раскрыўся, касманаўт быў у круглым спушчальным апараце і з такой сілай 
урэзаўся ў зямлю... Учора ўвечары праграма “Час” перадала...  

У той дзень, калі б я нават захацеў, дык не змог лагічна ўладкаваць усе  дыялогі. У памяці 
засталося толькі тое, што размова ішла на гэтую тэму. Калі б я да вечара не заставаўся адзін і калі 
б побач былі мае сябрукі, то, хутчэй за ўсѐ, і пра яе забыўся. Але пасля чатырох гадзін прыходзілі 
бацькі і па адным забіралі дзяцей з садка. 

Маці апошняга дзіцяці казала цѐтцы Азамат, што надвор’е змянілася, і чорны цень апусціўся 
на зямлю... Няхай Алах зберажэ нас... Гэтыя словы яна сказала з такой трывогай, што я міжволі 
захваляваўся. Потым стаў каля акна, каб, калі мама, расхінуўшы брамы, увойдзе ў двор, пабегчы і 
самому адкрыць ўваходныя дзверы... 

Слухаючы такія навіны, я і сам устрывожыўся, чамусьці захацелася, каб мама хутчэй 
забрала мяне. Сумная атмасфера садка пачынала мяне палохаць. Ужо і Ніна Мікалаеўна, 
развітаўшыся з цѐткай Азамат, пайшла. Мы засталіся адны ў вялізным фінскім доме. 

Пазней за ўсіх звычайна пакідала  садок цѐтка Азамат. Яна пяць дзѐн на тыдзень рыхтавала 
для нас смачныя стравы. Цѐтка была нашай суседкай, таму  асабліва клапацілася пра мяне, 
ведала, што я вельмі любіў яе довга (нацыянальная страва з кефіру), і калі рыхтавала гэтую 
смакату, заўсѐды  налівала мне дзве кяса (асаблівыя глыбокія талеркі). У той дзень цѐтка Азамат 
зноў прыгатавала довга, дала мне дзве кяса, так што я напіўся ўволю. Днѐм, пасля абеду, мы 
паспалі, а калі прачнуліся, нас кармілі печывам з кісялѐм. Я свой кісель аддаў Тэльману, ѐн любіў 
яго, а я ж добра паеў днѐм, мне ўжо нічога не хацелася. Печыва падарыў Рэнэ, яна мне 
падабалася. Чамусьці, калі яна плакала, і мне хацелася плакаць, калі смяялася – і я радаваўся. 
Выхаванцы з дзіцячага садка пад канец дня цішэлі, пачыналі сумаваць па дому, бацьках.  Увесь 
астатні час нас ахінаў цудоўны свет цацак – без зброі, без страху – спакойнае, мірнае жыццѐ! 

Цѐтка Азамат завіхалася на кухні, а я стаяў ля акна. Мамы ўсѐ яшчэ не было. Раптам з 
цѐмнага неба пачуўся дзіўны гук, здалося, што нехта мяне паклікаў. Голас быў падобны на піск. Я 
выглянуў з акна, зірнуў наверх, неба сапраўды было чорнае. Сэрца закалацілася. Мне падалося, 
што гэта касманаўт з яго круглым караблѐм, круцячыся, зараз апусціцца на маѐ акно, я ўбачу яго 
разадранае цела, спалохаюся і закрычу. Але панавала дзіўная цішыня. Неба ўсяго раз загрымела, 
затым пачулася пстрычка, на высокі навес пад акном лѐг зіхоткі, асляпляльна белы цень, з мяне 
ростам! Ён быў загорнуы ў маленькую, чыстую белую прасціну. Цень бязгучна накіраваўся ў мой 
бок. Працягнуў, усміхаючыся, рукі праз акно ўнутр, абняў мяне і хацеў кудысьці адвесці: можа да 
таго самага касманаўта?  



 

“Ідзем, паляцім у неба, Там вельмі прыгожа!”  
Так, здаецца, я гэта пачуў, уздрыгнуў і азірнуўся. Захацеў паклікаць, не змог. І раптам так 

закрычаў, што прыбегла цѐтка Азамат. 
– Джан, джан, дзіцятка, што здарылася? Упаў? – спытала яна. 
– Не... Спалохаўся! 
– Бісмільля, бісмільля (Бог з табой, не бойся)... – пахкімі лукам рукамі жанчына абняла мяне. – Не 
бойся, я з табой, гэта неба зарагатала... 
– Паглядзі туды, белая цень ідзе!.. 
– Няхай Бог пакарае мяне! Пакінула дзіця тут аднаго, а сама на кухню пайшла! – жанчына пляснула 
сябе па каленях, схапіла мяне і павяла на кухню. Дала мне  вады. 
– Пі, дзіцятка маѐ, не бойся! Бісмільля... Гэтыя жанчыны балбочуць абы што каля дзіцяці! Вар’яты! 
Столькі пра мѐртвых казалі! Дзіця спалохалася! Ах! Зыдзі, сатана! Пі, любы... Мама зараз 
прыйдзе... 

Я з цяжкасцю зрабіў пару глыткоў. Трохі супакоіўся. У гэты момант мама паказалася ў 
дзвярах, я кінуўся да яе і зноў сарваўся – з вачэй пацяклі слѐзы... Мама абняла мяне і пацалавала. 
Нічога не зразумела, падумала, што гэта, як заўсѐды, звязана з маім настроем. 
– Маляня! Чаму ты так горка плачаш, быццам цябе хто рэжа? Я ж прыйшла... я тут!  
– Дзіця спалохалася... – сказала цѐтка Азамат. – Яму нешта здалося, дала яму вады папіць... 
– Мама, я баюся гэтага ценю! – сказаў я. 
– Што? Ценю? Якога ценю? 
– Ну, цень... Ён вось там... паглядзі...  белы цень!  

Я паказаў рукою пад ужо даволі падрослыя дрэвы. Мама, як ні ў чым не бывала, ускудлаціла 
мае кучаравыя валасы. 
– Калі на малако доўга глядзець, пры жаданні можна і кроў убачыць, пайшлі дадому! – прамовіла 
яна. 

Калі мы спусціліся ў двор, раптам зноў выглянула сонца. Я зірнуў на цень матулі наперадзе 
яе. Ён быў чорны. Дзіўна, я не спалохаўся. Нібы і мой цень пачарнеў і, змяшаўшыся з маміным, 
мірна ішоў побач. Я крыху збянтэжыўся. Хацеў павярнуцца да свайго ценю і нешта сказаць маме, 
але яна мяне апярэдзіла: 
– Гэта твой цень, мой родны, не бойся! – сказала яна. 

З неба ўпалі рэдкія буйныя кроплі дажджу, мама дастала з сумкі парасон, засмяялася і 
дадала: 
– Мабыць, бясшумная навальніца прагрымела, яе святло трапіла на твой цень... А калі бясшумная 
навальніца трапляе на дзіцячыя цені, яны робяцца белымі... 

Вядома, гэта яна прыдумала! 
– Чаму? 
– Таму, што ты чысты, бязгрэшны... Не выходзіш за межы сваѐй арбіты... Дзядуля Бог такім чынам 
аберагае цябе і твой цень ад усялякіх чорных справаў, ад усяго дрэннага засцерагае цябе... 
– А чаму твой цень чорны, мама? 
– У дарослых цень заўсѐды чорны, сынок! 

Мама больш нічога не сказала. Напэўна, яна думала пра касманаўта, і шмат пазней я 
даведаўся, што не толькі касманаўты, але і простыя людзі, калі выходзяць за межы сваѐй арбіты, іх 
цені знікаюць, а самі яны паміраюць... Далей мы ішлі моўчкі. Калі дайшлі да дома, зарадзіў лівень... 



 

 
...Мой белы цень вось ужо пяцьдзесят гадоў як пакінуў мяне. Можа, проста я аддаліўся ад яго? 
Напэўна таму з таго часу  я ні разу пра яго не ўспамінаў? Эх... Столькі спраў, столькі гаротных і 
прыемных імгненняў, дзѐн, месяцаў і гадоў пранеслася... Часам не было часу галаву пачасаць! 
Цяпер мой цень чорны, як мамін, ѐн кожны дзень ідзе за мною. Баюся, што і ѐн знікне. А па белым 
ценю я вельмі сумую. 

 
 

ВЫКРАДАЛЬНІКІ ЦЕМРЫ 
 

Рабаўнікі прабраліся ў цѐмную кватэру. Іх было двое – адзін старэйшы, барадаты, а другі – 
маладзейшы, без барады. Абодва былі ў шапках. Малады трымаў у руцэ ланцэт, якім і адкрыў 
уваходныя дзверы.  

Вось ужо некалькі дзѐн мужчыны сачылі за гаспадыняй кватэры і старанна вывучалі яе 
распарадак. Аказалася, што гаспадыня, жанчына каля пяцідзесяці гадоў, жыве адна і працуе ў 
метро ў начную змену. 

За некалькі гадзін да вясновага свята а палове дзявятай гадзіны вечара гаспадыня кватэры 
замкнула дзверы на ключ і накіравалася на службу. Да таго, як рабаўнікі ўварваліся ў кватэру, 
падняўся паўночны вецер, раптам пачаўся дождж, і ў будынку выключылася святло. Карыстаючыся 
зручным выпадкам, зламыснікі тут жа прыступілі да “аперацыі”. Яны павольна, бясшумна адчынілі 
дзверы дзевятнаццатай кватэры, размешчанай на пятым паверсе. Абодва былі ўпэўненыя, што 
дома нікога няма, бо ў кватэры стаяла  цемра, хоць вока выкалі. 
– Ты ўзяў ручны ліхтар? – спытаў барадаты рабаўнік, увайшоўшы ў пярэдні пакой.   
– Не, – адказаў  малады напарнік, – я забыўся... 
– Эх ты! Спадзявайся пасля гэтага на цябе! – раззлаваўся Барадач. – А як жа будзем шукаць зараз, 
разумнік? Святло не гарыць… 
 

Малады рабаўнік маўчаў, усведамляючы сваю памылку. Магчыма, гэта было яго першай 
“справай”. Цікава, як жа ѐн здасць “экзамен”? Пачатковец пайшоў на кухню за запалкамі, каб можна 
было хоць прыблізна вызначыць месцазнаходжанне каштоўных рэчаў. 
– Знайшоў! – раптам ускрыкнуў ѐн з радасцю. Барадач адразу кінуўся да яго: 
– Не крычы! Цішэй не можаш? Што ты знайшоў? 
– Запалкі! 
– Запалкі? – на гэты раз Барадач сам ускрыкнуў ад здзіўлення. – Во ідыѐт! Я ж думаю, ѐн 
каштоўнасці знайшоў! Як мне шкада маю сястру – за тое, што ў яе такі тупаваты сын! З мяне тры 
скуры злезе, пакуль з цябе чалавека зраблю! Нават на рабаванне з табой не пойдзеш! 
– Ну што зробіш, дзядзька, калі мая першая справа пачалася пры святле  запалкі... Хочаш, збегаю 
за ліхтаром? 
– Не! – зноў рыпнуў той... – Маўчаць... Аааа! Ты чуў? 
– Чаго? 
– Ціха! Дома хтосьці ѐсць, – прашаптаў Барадач, паказваючы на кутні пакой. 
– Дай сюды нож! – загадаў ѐн з шэптам. Пляменнік працягнуў яму ланцэт. Вочы ў барадатага 
акругліліся, вусны ўспеніліся. 



 

– Не гэты! Мой нож! – буркнуў ѐн. 
– Я не ўзяў... – нясмела адказаў малады рабаўнік. Барадача нібы токам ударыла: 
– Эххх! – раз'юшана ўсклікнуў ѐн. – Цьфу на цябе, сукін сын! 
– Не лайся, дзядзя! 
– Заткніся! – старэйшы прыхапіў адзін з кухонных нажоў і павольна накіраваўся да дзвярэй кутняга 
пакоя. 

Адтуль пачуўся дзявочы голас: 
– Хто там? Мама, гэта ты?.. 

У адказ не пачулася ні гуку. 
– Мама! Як ты рана вярнулася! 

Дзяўчына, устаўшы з ложка, дастала з вушэй навушнікі, праз якія яна слухала музыку, і 
намацала дзверы. Схапіўшыся за ручку, лѐгенька пацягнула да сябе. 
– Мама, ты дзе? – паклікала яна ў цемры. Адказу не было. Злодзеі схаваліся за дзверы, чакалі, калі 
дзяўчына наблізіцца да іх. Але яны пакуль не вырашылі, што рабіць з дзяўчынай – звязаць яе і 
зарэзаць нажом ці задушыць хусткай? Размахваючы рукамі, дзяўчына зрабіла яшчэ пару крокаў 
наперад і, нібы нешта адчуўшы, спынілася. 
– Мама, ты дзе? – прамовіла яна дрыготкім голасам. – Адкажы! Я чую шум дажджу ... зноў дождж 
ідзе, так? Ты не намокла? 

Не пачуўшы адказу, дзяўчына падумала, што ѐй здалося. Як ні ў чым не бывала, 
працягваючы размахваць рукамі і прытрымліваючыся за правую сцяну, яна вярнулася да дзвярэй 
свайго пакоя. Яна ўзяла з ложка навушнікі, надзела іх і сабралася слухаць музыку, але ў гэты час з 
кухні данѐсся звон. Гэта малады рабаўнік выпусціў ланцэт. Дзяўчына здрыганулася. Спалохана 
устала з ложка,  павярнулася і ціха, мяккім голасам прамовіла: 
– Хто там? 

Барадаты рабаўнік ў імгненне вока стаў у яе над галавою. Асалапеўшы, дзяўчына 
прыціснулася да ложка і спытала зноў: 
– Ты хто? Навошта ты ўварваўся ў нашу кватэру? 
– А для чаго ўрываюцца ў кватэру ў такі час? – груба адказаў Барадач. 
Ці то з-за дзіўных паводзін дзяўчыны, ці то з-за яе мяккага голаса рабаўнікі разгубіліся. Малады 
стаяў, як балван, і не разумеў, чаму ўладальніца гэтага далікатнага голасу не крычыць, а ціха, без 
страху, задае пытанні. 
– А што вам трэба? – спытала дзяўчына. 
– Пакажыце нам, дзе вашыя грошы, золата! – загадаў Барадач. – Інакш... 
– Як жа я магу вам паказаць? Я ж сама не бачу… 
– Не бачыш? – здзівіўся Барадач. – Ты што, сляпая? 
– Так ... Да дзесяці гадоў я больш-менш бачыла... Мама кажа, што траўмавалі мяне пры родах... 
Бацька памѐр восем гадоў таму, і з тых часоў я бачу толькі цемру… 

Барадач звярнуўся да пляменніка: 
– Запалі запалку, хутка! 

Пры святле агеньчыка яны зірнулі на дзяўчыну. Бялявая доўгавалосая дзяўчына была ў 
фіялетавай начной кашулі. Яна сядзела на ложку і, абхапіўшы калені, глядзела кудысьці 
ўдалячынь. Войкнуў пляменнік – полымя запалкі абпаліла яму пальцы. Патушыўшы запалку, ѐн 
кінуў яе на падлогу. 



 

– Запальвай! – зноў загадаў Барадач. 
– Вазьміце што хочаце, толькі не падпальвайце наш дом! – з шэптам папрасіла дзяўчына, 
павярнуўшы галаву ў бок галасоў. Рабаўнікі наблізілі падпаленую запалку да дзяўчыны – яе вялікія, 
сумныя вочы заплакалі слязьмі. Гэта былі звычайныя чалавечыя вочы – глыбокія, 
міндалепадобныя... У  поглядах не было святла, але яны былі поўныя чароўнага бляску. Ад страху 
дзяўчына пачала ікаць. 

У маладога рабаўніка дрыжала рука. 
– Дзядзька, – прасіпеў ѐн дрыготкім голасам. – Пойдзем адсюль! Не палохай дзяўчыну! 

Сляпая прыціснулася да сцяны і раптам сказала ледзь чутна: 
– Уключыце святло, паглядзіце ў бялізнавай шафе ў суседнім пакоі. Там мама хавае шкатулку. У ѐй 
усе каштоўнасці, забірайце... Толькі мяне не чапайце! 
– Святло ўключыць? – здзівіўся барадаты рабаўнік. – Святло ж знікла... Ты быццам не ведаеш? 
– Не, не ведаю ... для мяне заўсѐды цѐмна ... я нічога не бачу ... нічога, акрамя цемры ... чаму вы 
мне не верыце? 

Барадач, мабыць, быў дасведчаным рабаўніком – паківаўшы галавой, ѐн рынуўся ў суседні 
пакой. А неспрактыкаваны малады памочнік зноў апѐк пальцы. Здаецца, ѐн зусім забыўся пра 
рабаванне – па адной запальваў запалкі і  глядзеў на чароўную дзяўчыну. З суседняга пакоя 
даносіўся шоргат – мабыць, дзядзька шныраў па шафах у пошуках шкатулкі, час ад часу лаючыся ў 
адрас пляменніка. 

А няўдачлівы злодзей сядзеў на табурэтцы, і, нібы зачараваны, глядзеў на дзяўчыну, ад усѐй 
душы жадаючы, каб уключылася святло… 

Раптам дзядзька з’явіўся ля дзвярэй і працягнуў яму маленькую драўляную шкатулку: 
– Трымай гэта, я і сервант агледжу! Здаецца, у кватэры хоць шарам пакаці... 

Не сказаўшы ні словы, юнак забраў скрыначку – у ѐй было некалькі ўпрыгожванняў і 
грашовых купюраў. Нядоўга думаючы, ѐн зачыніў вечка скрыначкі і зноў пачаў глядзець на 
дзяўчыну. Мабыць, гэтая сляпая прыгажуня ўшчэнт адурманіла яго… 
 

У хлопца аднялася мова, ѐн не мог сказаць ні слова і нават забыўся, для чаго наогул 
апынуўся ў гэтай кватэры. Дзяўчына адчувала, што чалавек, які знаходзіцца побач, глядзіць на яе: 
хлопец запальваў запалкі і пры іх святле разглядаў  дзяўчыну, затым тушыў іх і кідаў на падлогу. Ён 
быў збянтэжаны. 
– Ты таксама рабаўнік? – нарэшце, спытала дзяўчына. 

Хлопец сумеўся, не знайшоўся, што адказаць – да гэтага часу ніхто не задаваў яму такога 
пытання. Ён быў цалкам упэўнены, што ўладальніца гэтага далікатнага, чароўнага голаса сляпая, 
але пры святле запалак ѐн быў гатовы ўпасці на калені перад гэтым увасабленнем неапісальнай 
прыгажосці. 
– Ды не! – нарэшце, адказаў ѐн, узяўшы сябе ў рукі. – Чаму адразу рабаўнік?! 
– А навошта ўварваўся ў нашу кватэру? 

Не знайшоўшы адказу, хлопец прамаўчаў – і зноў адчуў, як падпаленая запалка апякла яму 
пальцы, але на гэты раз яму было сорамна вохкаць. Воляй-няволяй ѐн запаліў яшчэ адну запалку і 
прамовіў: 



 

– Я прыйшоў запаліць ... не... прыйшоў... запаліць... – ѐн замяўся. На самай справе, яму не было 
чаго адказаць. Запалка патухла, каторы раз абпальваючы яму пальцы. Ён запаліў яшчэ адну і 
ўтаропіўся на чароўны бюст дзяўчыны. 
– Прыйшоў запальваць запалкі? – здзіўлена прамовіла дзяўчына. 
– Так ... – узрадаваўся хлопец, пытанне дапамагло яму выкруціцца з цяжкай сітуацыі. 
– Было б добра, калі б вы забралі  цемру? – яна павярнула нябачныя вочы кудысьці ўдалячынь і 
прашаптала зусім дзіўную рэч: – Скрадзіце ў мяне цемру! 
– Цемру? – здзіўлена перапытаў хлопец, і адчуў, як моцна забілася сэрца ў грудзях. – Як цябе 
завуць? – спытаў ѐн, прыкметна хвалюючыся. 
– Зулейха... 
– А Мяне клічуць Гасанага... 
– Гасанага, можа, ты – манцѐр, ці не так? А чаму ў нас выключылі электрычнасць? Здаецца, вецер 
дзьме, так? А гэта што за шоргат? Дождж, ці што? 
– Не... я запальваю запалкі, гэта шоргат запалак... 

Дзяўчына адчувала, што хлопец, які размаўляе з ѐю, вельмі ўсхваляваны – ѐн не быў 
падобны на рабаўнікоў. 

Калі малады запаліў апошнюю запалку, у яго над галавой з’явіўся барадаты рабаўнік, і, 
схапіўшы пляменніка за руку, пацягнуў яго да дзвярэй: 
– Ты сюды прыйшоў працаваць або спяваць серэнады? Здаецца, нядрэнна ўладкаваўся... Яшчэ 
трохі, і назавеш усіх сваіх родзічаў... Давай, пайшлі адсюль, бездар ты гэтакая! Будзь я пракляты, 
калі яшчэ раз вазьму цябе з сабой! 

Хлопец знерваваўся, але яму прыйшлося паслухаць дзядзьку. Дзверы адчыніліся і 
зачыніліся, мужчыны зніклі ў  цемры. Дзяўчына некаторы час стаяла ў здзіўленні – што гэта такое, 
Госпадзі? Няўжо рабаўнікі бываюць менавіта такімі? Ці гэта ўсяго толькі кашмарны сон? Яе цела 
абхапілі дрыжыкі – і толькі цяпер яна адчула нарастаючы страх. Трымаючыся за сцяну, яна 
выйшла ў калідор і зачыніла ўваходныя дзверы знутры. Трохі супакоіўшыся, увайшла ў пакой маці, і 
спатыкнулася аб раскіданую па ўсім пакоі бялізну. Нагнуўшыся, падабрала яе і ахайна склала ў 
шафу. Навобмацак праверыла скрыню, дзе ляжала шкатулка – шкатулкі на месцы не было. 
Дзяўчына праслязілася і ледзь не расплакалася, але, узяўшы сябе ў рукі, засмучана вярнулася ў 
свой пакой.  

Калі спрабавала легчы ў ложак,  спатыкнулася аб табурэтку, і нешта са стукам упала на 
падлогу. Дзяўчына правяла рукамі вакол табурэткі і намацала шкатулку. Яе душу ахапіла 
незразумелае пачуццѐ. Усе змесціва скрыначкі было на месцы. Не стрымліваючы слѐз, яна села на 
кукішкі і прынялася жвава падбіраць з падлогі абгарэлыя запалкі.  
 
З азербайджанскай. Пераклад Дзмітрыя Радзівончыка 

 

 

 

 

 

 


