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7 мая 2013 г.
 Дзеля памяці

У БРЭСЦКАЙ КРЭПАСЦI ЗНОЙДЗЕНЫ
АСТАНКI ВОIНА-ЧЫРВОНААРМЕЙЦА
На вале каля Кобрынскага ўмацавання Брэсцкай крэпасцi
знойдзены астанкi воiна-чырвонаармейца i фрагменты
яго экiпiроўкi. Пра гэта БЕЛТА паведамiў ваенны камiсар
Брэсцкага аб'яднанага гарадскога ваеннага камiсарыята
Валерый СIЖУК.
Знаходку часоў Вялiкай Айчыннай вайны выпадкова знайшоў
мiнак. На месца адразу прыбыў 52-i спецыялiзаваны пошукавы
батальён Мiнiстэрства абароны. З-пад пяску дасталi астанкi, а таксама штык ад вiнтоўкi Мосiна, фрагменты процiвагаза, стрэляныя
гiльзы. «Iдэнтыфiкаваць астанкi пакуль не ўяўляецца магчымым,
але ўсё гаворыць аб тым, што яны належаць савецкаму салдату.
Пошукавыя работы будуць працягнуты, i мы вельмi спадзяемся
ўстанавiць iмя яшчэ аднаго абаронцы крэпасцi, якi загiнуў са зброяй у руках летам 1941 года», — паведамiў Валерый Сiжук.
Калi меркаванне аб тым, што астанкi належаць абаронцу крэпасцi, пацвердзiцца, згодна з рашэннем гарвыканкама яны будуць
перапахаваны пад мемарыяльнымi плiтамi. Цяпер там пахаваны
прах 1 тыс. 20 удзельнiкаў абароны цытадэлi над Бугам.
Апошняе масавае перапахаванне астанкаў абаронцаў крэпасцi
адбылося ў лiстападзе 2011 года. Тады ў варонцы ад артылерыйскага снарада непадалёк ад Свята-Мiкалаеўскай гарнiзоннай
царквы шукальнiкi знайшлi астанкi 57 чалавек. Iмёны трох абаронцаў былi ўстаноўлены.

 На варце

ПРОЦІСТАЯЦЬ НЕЗАКОННАЙ
МІГРАЦЫІ ТРЭБА СУМЕСНА
У Мінску па ініцыятыве Выканаўчага камітэта СНД і Міністэрства ўнутраных спраў у межах двухдзённай міжнароднай канферэнцыі абмяркоўваліся пытанні процідзеяння незаконнай міграцыі. Прадстаўнікі краін Садружнасці,
Латвіі, Францыі, Фінляндыі падзяліліся ўласным вопытам
у вырашэнні вышэйназванай праблемы.
Паводле слоў намесніка міністра МУС Рэспублікі Беларусь
Мікалая МЕЛЬЧАНКІ, самыя розныя ваенныя канфлікты, палітычныя і эканамічныя крызісы заканамерна правакуюць узмацненне
незаконнай міграцыі.
«Незаконная міграцыя абумоўлена геаграфічным становішчам
Беларусі і Расіі, — патлумачыла статс-сакратар — першы намеснік кіраўніка Федэральнай міграцыйнай службы Расійскай
Федэрацыі Кацярына ЯГОРАВА. — З аднаго боку, нашы краіны — пэўны калідор, а з другога — перашкода для незаконных
мігрантаў на шляху ў Заходнюю Еўропу. Зараз мы не сутыкаемся
з такой сур'ёзнай колькасцю незаконных мігрантаў, з якой маюць
справу заходнія краіны, аднак да падобных сітуацый трэба быць
падрыхтаванымі. Паміж нашымі краінамі захоўваецца бязвізавы
рэжым, але трэба выяўляць парушальнікаў, якія спакойна пераехалі
з адной краіны ў другую, аселі і парушылі закон... Нам неабходна
толькі ўзмацняць узаемадзеянне, у тым ліку з трэцімі краінамі. Зараз рыхтуецца пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне процідзеяння
незаконнай міграцыі нашых краін з трэцімі дзяржавамі».
Святлана БАРЫСЕНКА.
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а зме ша ным пачуц цём тры во гі і
спа дзя ван ня Алег
па воль на кро чыў
па вузенькай сцяжынцы гарадскога парку. Яшчэ
ўчора ён наўрад рызыкнуў бы
заходзіць познім вечарам у
небяспечнае гэтае месца, але
сёння...
Сёння зусім іншая справа!
І ўсё дзякуючы ранішняму
незнаёмцу і нечаканаму яго
падарунку.
Засунуўшы руку ў кішэню,
Алег зноў, які ўжо раз, намацаў
незразумелы гэты прадмет. Металічны цыліндр, вельмі падобны да ліхтарыка... на пярэдняй
частцы нават шкельца невялікае маецца, чорнае, праўда. І
маленькая кнопка збоку. Што
адбудзецца, калі Алег націсне
на кнопку — гэтага ён пакуль
што і сам не ведаў.
— Накіруй яго на нападаючага і проста націсні кнопку,
— патлумачыў незнаёмец, але
так і не сказаў, што ж адбудзецца потым. Чалавека, які нападае, трэсне токам? Альбо яго
паралізуе на нейкі час? Ці ён
— і такое магчыма — проста
страціць прытомнасць? А можа нават...
Алега нават перасмыкнула
ад раптоўнай нядобрай думкі.
Не, такога не магло... не павінна такога быць! Гэтая штука,
чым бы яна ні была на самой
справе, не забівае... незнаёмец, здаецца, і пра гэта штосьці казаў...
Ці не казаў?
Ці, можа, Алег не так яго
зразумеў?
Наперадзе раптам пачуліся
гучныя п'яна-вясёлыя галасы,
тры нейкія цьмяныя постаці рухаліся насустрач Алегу на ўсю
шырыню сцяжынкі. Сэрца хлопца звыкла-трывожна застукала, ён адразу ж саступіў крыху
ўбок, прапускаючы падпіўшую
кампанію. Забыўшыся пра ўсё,
нават пра цудадзейны цыліндрык у сваёй кішэні, ён хацеў
зараз толькі аднаго: каб гэтая
вясёлая кампанія прайшла міма і не звярнула на яго сваёй
п'янай увагі...
Але кампанія ўсё ж звярнула на яго ўвагу і адразу ж прыпынілася. Магчыма, у хлопцаў
не хапала грошай на чарговую
порцыю сагравальнага... а можа, у іх проста вельмі ўжо свярбелі кулакі...

— Гэй, ты! — ляніва выгукнуў адзін з хлопцаў. — Чаго
хаваешся?!
І, не дачакаўшыся адказу,
дадаў: — Грошы пазыч! Аддам
з першай пенсіі!
Другі хлопец гучна зарагатаў,
а трэці, самы высокі з усіх, зрабіў
крок наперад і, брудна вылаяўшыся, схапіў Алега за каўнер.
— Ты што, не чуў, казёл?
— працадзіў ён праз зубы. —
«Бабкі» гані! Што, зноў не дайшло?!

АПОШНІ ДЗЕНЬ НА ЗЯМЛІ
Вёску і яе жыхароў спалілі незадоўга да вызвалення

Пра вогненную вёску Хатынь ведае амаль увесь свет. Толькi мала каму вядомы трагiчны лёс вёскi Ала, што знаходзiлася на тэрыторыi Чыркавiцкага сельсавета (гэта за 7 км
ад в. Чыркавiчы, што ў Светлагорскім раёне): там загiнула
ў 12 разоў больш людзей, чым у Хатынi. 14 студзеня 2014
г. споўнiцца 70 гадоў, як фашысты спалiлi гэтую вёску разам з жыхарамi — 1758 нi ў чым не павiнных людзей, сярод
якiх было 950 дзяцей.
...Невялiчкая вёсачка Ала прытулiлася сярод вялiкiх лясоў i
балот на беразе аднайменнай рачулкi. Перад Вялiкай Айчыннай
вайной у ёй налiчвалася 34 двары i 168 жыхароў. Яшчэ з восенi
1943 г. сюды пацягнулiся людзi з усяго наваколля, каб схавацца
ад лютага ворага. Тут знайшлi прытулак i партызанскiя сем'i: вёсачка знаходзiлася ў глухiм лесе, як у «тайзе», таму думалi, што
вораг не знойдзе сюды дарогi. Людзi месцiлiся ў хатах, зямлянках,
хлявах i чакалi прыходу Чырвонай Армii. Гэта былi старыя, жанчыны, падлеткi i дзецi. Фронт знаходзiўся блiзка.
Карны атрад i вайсковая часць — усяго каля тысячы салдат i
афiцэраў — нiбы воўчая зграя, акружылi вёску 14 студзеня 1944
года, якраз на стары Новы год, i ўчынiлi звярыную расправу над
бездапаможнымi людзьмi. Усiх загналi ў вялiкi хлеў, дзе ўтрымлiвалася калгасная жывёла, абклалi будынiну саломай, аблiлi
бензiнам i запалiлi...
Уратавацца пашчасцiла нямногiм. Кандрат Зыкун з дачкой i
Аляксандр Зыкун схавалiся ў лесе. Вырвалiся з агню Андрэй Зыкун, Тара Колеснеў, Вольга Курловiч з сынам, Арцём Усцiменка...
Цяпер iх ужо няма ў жывых.
Запомнiўся адзiн жудасны эпiзод, якi ўзгадваецца ў кнiзе «Памяць». Сведкам тых падзей з'яўляўся Тарас Колеснеў.
Тараса Колеснева ранiлi ў галаву. Яго напаткала куля, калi ён
спрабаваў уцячы з хлява. Увесь у крывi, ён нерухома ляжаў на
снезе i бачыў такое, што не змог ужо нiколi забыць.
— Убачыў, як вядуць чарговую групу маiх аднавяскоўцаў, чалавек
сорак, — расказваў ён. — Сярод iх — мая жонка i дзецi. Яна азiраецца, напэўна, шукае мяне. Метраў за дваццаць, на кургане, стаiць
нiзенькi афiцэр. Ён нешта выкрыкнуў, канваiры пападалi ў снег. Афiцэр кiнуў гранату ў натоўп. Затым падвялi наступную групу. Ад яе
аддзялiлася жанчына ў целагрэйцы i клятчастай хустцы. Аўтаматчык
iшоў за ёй. Я пачуў яе просьбу — згарэць у сваёй хаце. Гэта была
жонка бухгалтара калгаса Аксiння Курловiч. Яе хата ўжо пачала гарэць. Жанчыну аблiлi бензiнам i запалiлi. Яна, як палаючы факел,
пайшла ў свой дом. А фашысты глядзелi на гэта i рагаталi.
Вёска была знiшчана, усе будынкi спалены, а людзi забiты або
загiнулi ў страшэнных пакутах. 100 мужчын, 508 жанчын, 200 старых, 950 дзяцей памiралi пакутнiцкай смерцю...
Ала — сястра Хатынi. Пра яе павiнен ведаць увесь свет. Дарэчы, калi пачалi ўвекавечваць вогненныя вёскi, якiя згарэлi разам з
людзьмi i не адбудавалiся, то спачатку думалi рабiць мемарыял на
месцы трагедыi вёскi Ала. Аднак падлiчылi, што спатрэбiцца шмат
сродкаў, каб зрабiць пад'езд да вёскi, таму выбралi Хатынь.
Сёння менавiта хатынскi мемарыял лiчыцца галоўным помнiкам, сiмвалам спаленых вёсак. Але для нас, мясцовых жыхароў,
гэтым адвечным сiмвалам жалобы была i застаецца вёска Ала.
Марыя ЗЫКУН, былы навуковы супрацоўнiк
Чыркавiцкага музея баявой i працоўнай славы.
Светлагорскi раён.

Памятаеце цудоўны фільм Георгія Данэлія «Кіндза-дза»? Як вядома, праблемы ў яго герояў — прараба дзядзькі Вовы і студэнта Гедэвана — пачаліся
пасля таго, як ім у рукі трапіў невялічкі прыбор для
перамяшчэння ў прасторы.
Галоўны герой апавядання Генадзя Аўласенкі
Алег, відаць, гэты фільм не глядзеў, інакш больш
абачліва абыходзіўся б з металічным цыліндрам, які
яму падарыў незнаёмец. У выніку, як і яшчэ пяцёра
кнопку. На гэты раз ён паспеў
разглядзець, як усё гэта адбывалася. З цыліндрыка бліснула раптам нейкім зеленаватым святлом — і другі хлопец
таксама знік, нібы яго тут і не
было ніколі.
«Ну і цыліндрык!» — з захапленнем падумаў Алег, накіроўваючы незразумелую сваю
зброю на апошняга з хлопцаў.
— Не трэба! — штосьці, пэўна, уцяміўшы, дзіка закрычаў
той. — Я больш не бу...
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На 77 кіламетры шашы Мінск —Віцебск
з правага боку на пастаменце ўзвышаецца гранітны камень. На ім — указальнік у выглядзе вогненнага факела
з назвай мемарыяла ахвярам фашызму
і датай трагедыі: 19 чэрвеня 1944 года.
Яшчэ пяць кіламетраў па лясной дарозе, і перада мной адкрываецца паляна
ў акружэнні стромкіх хваін. Тут калісьці
стаяла вёска Дальва.
«Помнік маці» — цэнтральная скульптура мемарыяла. На пастаменце чатырохметровая фігура жанчыны, да якой прытуліўся
хлопчык, маленькі і бездапаможны. У яго
шырока расплюшчаных вачанятах жах. На
Сцяне Памяці выбіты прозвішчы ўсіх ахвяр
трагедыі. Імёны дзяцей напісаны проста: Галя, Лёня, Ніна, Косця. Перад Сцяной — брацкая магіла з праваслаўным крыжам. На месцы пяці з дванаццаці спаленых хат — шэрыя
попельныя бетонныя вянцы зрубаў, на прыступках — дзіцячая лялька, скрыпка, збан,
серп... Рэчы-сімвалы нагадваюць пра тое,
што тут калісьці жылі людзі са сваімі клопатамі, побытам, надзеямі, марамі. Завяршае
мемарыяльны комплекс каменны валун са
зваротам загінулых у агні да нас, тых, хто
жыве сёння:
«Спаліў нас вораг чэрвеньскай парою —
Дзядоў, жанчын, падлеткаў і дзяцей.
Даруйце, людзі, добрыя, за тое,
Што вас не сустракаем як гасцей».
А гасцей тут заўсёды багата. Людзі едуць
сюды з Беларусі, далёкага і блізкага замежжа. Маладая сямейная пара Святлана і Аляксандр Пух з Санкт-Пецярбурга часта гасцююць у сваякоў.
— Вырашылі наведаць Хатынь, пра якую
шмат чулі. А там даведаліся, што непадалёку
ёсць вёска, якую спасціг такі ж самы лёс. І
называюць яе сястрой Хатыні. Таму і завіталі сюды. Цяжка ўявіць, што такое наогул
магло здарыцца, гэта ж дзікунства — паліць
людзей, жанчын, дзяцей. Я таксама хутка
стану маці, — на вачах Святланы выступаюць слёзы...
Дальва — апошняе паселішча, якое спалілі гітлераўцы ў Беларусі перад сваім адыходам, за 10 дзён да вызвалення яго савецкімі
войскамі. У пажары загінулі 44 чалавекі, у
тым ліку 29 дзяцей (19 з іх не было і 10 гадоў), 13 жанчын і 2 мужчыны. Дзядуля Купрыян Гірыловіч размяняў восьмы дзясятак,
а Косцю Кухарэнку не было і двух гадоў.
Разам з карэннымі жыхарамі Дальвы ў полымі згарэлі Юзік Грынь з Дзядзелавічаў і
Оля Фальковіч з Вязаўшчыны. Яны прыйшлі
ў госці да сваякоў і тут заначавалі. У Даль-

ве было шмат Гірыловічаў, такое прозвішча
насілі 17 загінулых. У жывых застаўся толькі
13-гадовы Коля.
...У той чэрвеньскі дзень, здавалася, нічога не прадказвала бяду. Была звычайная раніца, жанчыны завіхаліся каля печак,
упраўляліся па гаспадарцы, дзеці яшчэ спалі. Ніхто не здагадваўся, што гэта іх апошні
дзень на зямлі...
Напярэдадні непадалёку ад Дальвы партызаны пашкодзілі тэлефонную сувязь. Гэта
і стала прычынай трагедыі.
Як успамінаў Мікалай Гірыловіч, з боку
вёскі Жардзяжжа пачуўся гул. З лесу выехалі
крытыя грузавікі. Яны спыніліся на ўскраіне
Дальвы. З машын сталі выскокваць салдаты
з аўтаматамі. Шчыльным колам яны акружылі вёску. Усіх жыхароў зганялі да дома
Васіля Кухарэнкі. Людзі не ўсведамлялі, што
адбываецца. Дзеці, якіх толькі што паднялі з
ложкаў, плакалі. Карнікі прыкладамі пачалі
заганяць усіх у хату. Дзверы замкнулі і кінулі
ў дом гранату. Успыхнула полымя. Дзверы
гнуліся пад націскам людзей, але не паддаваліся. «Я не ведаю, як маёй маці з малодшым братам Валодзем удалося вырвацца з
агню. Ды аўтаматная чарга падкасіла іх тут
жа, недалёка ад дома. Некаторыя хлопчыкі
спрабавалі выбрацца праз дах, але фашысты стралялі па іх з аўтаматаў, і дзеці падалі ў
полымя. Пасля расправы з мірнымі жыхарамі
каты падпалілі вёску з двух бакоў», — гэта
радкі сведкі трагедыі.
Пазбегнуць жудаснай смерці Колю Гірыловічу ўдалося выпадкова. Зранку маці папрасіла яго падмяніць бацьку, які пасвіў каня
на лузе. Разам з мужам кабета планавала
пайсці да партызанскага лагера, што месціўся непадалёку, каб дабыць там курэй і
зарэзаць іх на мяса. Але мужчына ўгаварыў
жонку вярнуцца ў вёску. Сын нават не мог
уявіць, што бачыць бацькоў апошні раз. Праз
колькі часу ён пачуў выбух, аўтаматныя чэргі
— над вёскай падымаўся чорны слуп дыму.
Хлопчык кінуўся туды: «Недалёка ад дома ў
агародзе ляжала фуражка з чорнай тканіны.
Я падняў яе і ўбачыў гузік, прышыты сіняй
ніткай. Гэта была фуражка майго бацькі».
Дзесяць сутак ляжалі целы пад спякотным
сонцам і дажджом — не было каму хаваць.
Толькі 29 чэрвеня, калі ў вёсцы з'явіліся савецкія танкі, на папялішча прыйшлі людзі з
навакольных вёсак і партызаны.
«Непадалёку ад дома, дзе былі спалены мае землякі, выкапалі брацкую магілу.
Людзі асцярожна разграбалі чорныя галавешкі, знаходзілі пад імі і прыносілі ў велізарную драўляную скрыню тых, каго звалі
дальвінцамі. Трупы знайшлі і ў пограбе пад

хатай Васіля. Пазнавалі іх не па тварах, а
па рэштках адзення, абутку. Наверх у скрыню паклалі — абвугленых, чорных — маіх
маці і брата... З кім жа застануся? Хто мне
дапаможа ў жыцці? Што будзе далей? Не
хацелася верыць, што больш ніколі не ўбачу
родных, сяброў, з якімі марылі аб будучыні,
чакалі светлага дня Перамогі», — успамінаў
Мікалай Гірыловіч.
Але лёс не зламаў гэтага мужнага хлопчыка. Ён вырас сапраўдным чалавекам. Пасля
заканчэння пачатковай школы ў 1945 годзе
паступіў у Мінск у вучылішча сувязі. Затым
— служба ў Ленінградскай ваеннай акрузе:
радавым сувязістам, спецыялістам — радыстам І класа, малодшым камандзірам. У Мінск
Мікалай Пятровіч вярнуўся афіцэрам запасу,
працаваў на гарадской міжгародняй станцыі,
узначальваў камсамольскую арганізацыю,
адначасова наведваў школу працоўнай моладзі. Потым вучыўся ў Маскоўскім Усесаюзным завочным электратэхнічным інстытуце сувязі. Працаваў па спецыяльнасці ў
Камітэце дзяржбяспекі, на беларускім радыё.
Мікалай Пятровіч узнагароджаны Ганаровай
граматай Вярхоўнага Савета БССР, ордэнам
Айчыннай вайны ІІ ступені, ордэнам «Знак
Пашаны» і 12 медалямі. У 1982 годзе яму
прысвоена ганаровае званне «Заслужаны
сувязіст Беларусі».
Мікалай Гірыловіч зрабіў усё магчымае,
каб увекавечыць памяць сваіх бацькоў, трох
братоў, родных і землякоў. У чэрвені 1969
года ён прывёз зямлю з роднай вёскі на
«Могілкі вёсак» мемарыяльнага комплексу
«Хатынь». Менавіта тады і прыйшла задума
стварыць мемарыяльны комплекс «Дальва». У Беларускім дзяржаўным тэатральнамастацкім інстытуце быў аб'яўлены конкурс
на лепшы праект. Яго выйграў студэнт трэцяга курса аддзялення скульптуры Уладзімір Церабун — вучань Алега Бембеля. За
стварэнне мемарыяла ён атрымаў прэмію
Ленінскага камсамола Беларусі. Урачыстае
адкрыццё комплексу адбылося 15 ліпеня
1973 года.
Ну, а Мікалай Гірыловіч рабіў усё неабходнае, каб ніколі не паўтарыліся жахі вайны. Ён часта выступаў у школах, працоўных
калектывах, напісаў кнігу «Дальва — сястра
Хатыні», выдаў буклеты «Дальва — сястра
Хатыні» і «Мемарыяльны комплекс «Дальва».
Сімвалічна, што за некалькі дзён да сваёй
смерці ён наведаў Дальву, крыху пасядзеў
на тым месцы, дзе стаяў яго дом. У 2006 годзе Мікалая Пятровіча Гірыловіча — адзінага
сведкі жудаснай трагедыі — не стала...
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

герояў твора, перанёсся... хто ведае, можа, на планету
Плюк, што ў галактыцы Кін-дза-дза, а можа, на Альфу, дзе іншапланецян ператвараюць у кактусы. Аўтар
нам прапануе пафантазіраваць пра гэта самім. Хоць,
папраўдзе, дачытаўшы апавяданне, адразу пачынаеш
думаць не пра касмічныя далячыні, а пра нас, зямлян. Пра тое, што лепшы сродак самаабароны трэба
шукаць у нас саміх, людзях, у нашых сэрцах.
Алесь БАДАК.

неўразуменнем азіраецца па
баках....
А можа, цыліндрык гэты перанёс іх у якую-небудзь іншую
прастору альбо час? Што ж, і
такое магчыма, як гэта ні фантастычна гучыць!
І гэтак жа магчыма, што невялікі гэты цыліндрык проста
расшчапіў усіх трох на асобныя
атамы ці малекулы!
Алег зноў засунуў цыліндрык
у кішэню і старанна абцёр рукавом кашулі змакрэлы ад поту

вуха. Дзяўчына рассмяялася і
таксама штосьці прашаптала
яму ў адказ.
— Ведаеш, нам няма часу!
— сказала яна Алегу і хутка
пайшла прэч. Хлопец паспяшаўся за ёй.
— Пачакай! — запознена
крыкнуў Алег ім у спіну. —
Дзіна, я... я хачу сказаць табе
штосьці!
Дзяўчына спынілася, азірнулася.
— Ты ж бачыш, што я не ад-
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Лепшы сродак самаабароны
— Дай яму ў рыла, Батон!
— параіў нехта з хлопцаў. —
Адразу дойдзе!
Ахоплены панічным жахам,
Алег паслухмяна сунуў руку ў
кішэню і... раптам намацаў там
цыліндрык. Вось яно, выратаванне! Трэба толькі накіраваць
яго на гэтага бамбізу і націснуць кнопку...
А раптам нічога не адбудзецца?!
Дрыжачай рукой Алег выхапіў з кішэні цыліндрык і з
усяе сілы націснуў на кнопку.
Ён ужо не спадзяваўся нават,
што цыліндрык нейкім чынам
спрацуе... але той, як гэта ні
дзіўна, спрацаваў, і спрацаваў
на славу.
Хлопца, які толькі што трымаў Алега за каўнер, ужо не было побач. Яго наогул нідзе не
было, ён проста знік, знік гэтак
жа таямніча і незразумела, як і
той незнаёмец сёння раніцай.
Ас тат нія, зда ец ца, ні чо га
пакуль што не зразумелі. Яны
проста стаялі і разгублена азіраліся па баках.
— Куды ён падзеўся? —
здзіўлена спытаў адзін з іх. —
Паслізнуўся, ці што?
— Гэй, Ба тон! — паклікаў
сяб ра другі. — Ты дзе хава...
Гэта былі яго апошнія словы. На кі ра ваў шы на хлоп ца
цыліндрык, Алег зноў націснуў

У гэтае імгненне яго таксама
не стала.
Нейкі час Алег стаяў нерухома, дарэмна стараючыся хоць
крыху авалодаць сабой. Трэсліся рукі, нейкімі ватнымі раптам
зрабіліся ногі, па ўзмакрэлым
ад перажытага хвалявання твары збягалі буйныя кроплі поту.
Ён не чакаў таго, што толькі што
адбылося, зусім не чакаў...
Але ж ён бачыў, як знік сам
незнаёмец тады, раніцай! Чаму
ж гэтае відовішча не ўсхвалявала яго... дакладней, чаму яно
яго не так моцна ўсхвалявала?
Кім быў ранішні той незнаёмец? І што гэта за цыліндрык
такі незразумелы?
Алег паднёс цыліндрык бліжэй да вачэй, стараючыся як
мага лепш разглядзець яго.
Але разглядваць не было чаго:
гладкі металічны цыліндрык з
чорным шкельцам на пярэдняй
частцы. Ну, яшчэ кнопка...
Толькі гэты цыліндрык робіць так, што людзі знікаюць!
І, дарэчы, куды яны знікаюць,
хацелася б ведаць?
Алег раптам зразумеў, што
яму зусім не хочацца ведаць
гэтага. Магчыма, яны прос та
імгненна пераносяцца на нейкую пэўную адлегласць, і зараз
уся іх вясёлая кампанія стаіць
дзесьці (кіламетры, скажам, за
тры адсюль...), стаіць і з п'яным

твар. Што ж, калі нават цыліндрык і знішчыў трох п'яных адмарозкаў — што з таго?! Каму ад
гэтага горш?
Рукі ўжо не трэсліся, ногі таксама прыйшлі ў норму...
Алег рушыў далей упэўненым,
бадзёрым крокам. Няхай паспрабуе хто-небудзь прычапіцца да яго зараз... Няхай толькі
паспрабуе!
Насустрач па сцяжынцы ішлі, абняўшыся, двое: хлопец і
дзяўчына. І Алег зноў звычна
саступіў крыху ўбок, даючы
ім праход. І раптам сэрца ягонае трывожна застукала ў грудзях.
— Дзіна?! — Голас Алега сарваўся. — Ты?!
Дзяўчына спынілася, яе кавалер таксама. Ён быў амаль
на галаву вышэйшы за Алега
ды і ў плячах значна шырэйшы.
— Алег?! — здзіўлена прагаварыла дзяўчына. — Што ты
тут робіш?
— Я... — Алег сумеўся. — Я
гэта... цябе шукаў...
— Мяне?
Цяпер голас дзяўчыны быў
ужо не здзіўленым... ён быў да
крыўднага абыякавым...
— Навошта?
У гэты час хлопец, які стаяў побач з Дзінай, нахіліўся да
яе і штосьці ціха прашаптаў на

на! — сказала яна з прыкрасцю. — Ты кудысьці ішоў? Вось
і ідзі сабе...
— Я нікуды не ішоў! — сказаў Алег з нейкім нават адчаем.
— Я цябе шукаў!
Хлопец зрабіў крок насустрач Алегу.
— Табе ж чалавечай мовай
сказалі: ідзі, куды ішоў! Ці табе, можа, вушы крыху прачысціць?
Дзяўчына засмяялася, і гэты абразлівы яе смех стаў той
апошняй кропляй, якая перапоўніла чашу цярпення Алега.
— Можа, адыдзем? — прапанаваў ён хлопцу, з усяе сілы
стараючыся, каб голас не дрыжаў ад хвалявання і нянавісці.
— Крыху ўбок!
— А не пайшоў бы ты? —
хлопец засмяяўся. — Жадаеш
высветліць адносіны — давай
тут!
— Тут дык тут!
І Алег націснуў кнопку.
— Мікіта! — трывожна прагаварыла дзяўчына, азіраючыся па баках. — Мікіта, ты
дзе? — яна падышла да Алега
ўшчыльную, спынілася. — Што
ты зрабіў з ім?!
— Дзіна, я... — Алег раптам
адчуў, як у яго раптоўна перасохла ў горле. — Я месца сабе
не знаходжу... я не магу больш
так...

Дзяўчына раптам ухапіла яго
за кашулю і страсянула з такой
сілай, якой Алег у ёй нават і не
падазраваў.
— Што ты зрабіў з ім, мярзотнік?! — з адчаем і слязамі ў
голасе закрычала яна. — Куды
ты яго падзеў, куды, гавары?!
— Пачакай, не крычы! —
Алег паспрабаваў вызваліцца,
але гэта яму не ўдалося. — Я
табе зараз усё растлумачу!
— Вярні яго, чуеш?! — плачучы, дзяўчына трэсла Алега з
усяе сілы. — Вярні яго назад!
— Я... я не магу! — прасіпеў
Алег і, нарэшце, вырваўся. —
Не магу гэтага зрабіць!
— Не можаш?!
Дзіна раптам кінулася прэч.
— Людзі! — крычала яна,
хутка аддаляючыся. — Сюды!
Хоць хто-небудзь!!
— Дзіна! — Алег бег следам
за дзяўчынай, але ўсё ніяк не
мог дагнаць яе. — Дзіна, пачакай! Я кахаю цябе, чуеш, кахаю!
Але Дзіна нічога не чула. Яна
бегла і крычала, і гучна клікала
на дапамогу... і тады Алег, сам
не разумеючы, як такое магло
адбыцца, у паніцы ўскінуў перад сабой руку з цыліндрыкам
і рэзка націснуў на кнопку...
Нейкі час ён стаяў, моўчкі і
нерухома, і ўсё глядзеў і глядзеў у той бок, дзе, абарваўшы

на паўслове свой крык, знікла
дзяўчына. Затым уздыхнуў, павольна пайшоў наперад... зноў
спыніўся...
Вось тут яна і знаходзілася
ў самы апошні момант... Менавіта на гэтым самым месцы
была...
Дзіна... адзінае ягонае каханне! Нераздзеленае, пакутлівае... І тым не менш, дзе яна
зараз?
Апусціўшыся на калені, Алег
дакрануўся далоню да халоднай вільготнай травы...
— Вярні яе! — прашаптаў
ён, з надзеяй гледзячы на цыліндрык. — Вярні, я цябе вельмі
прашу!
І, зразумела ж, нічога не адбылося...
А можа, яны і са праўды
проста пераносяцца ў прасторы? Хай нават у часе... нашым
часе... няхай у іншае вымярэнне нават, толькі б не... Толькі б
яна засталася жывой!
Ну, што ж... зараз ён аб усім
і даведаецца!
Алег устаў, уздыхнуў і, павярнуўшы цыліндрык шкельцам да сябе, павольна націснуў
кнопку...
......
Ля цыліндрыка, які цяпер
ляжаў у траве, раптам узніклі
двое. Не падышлі, а менавіта
ўзніклі...

Яны выглядалі, амаль як людзі, але яны не былі людзьмі.
Ды і размаўлялі яны зусім інакш
— проста ляніва перакідваліся
думкамі.
— Усё, як заўсёды, — зазначыў першы. — Але на гэты раз
вельмі ўжо хутка...
— Нічога, — сказаў другі. —
Шэсць экзэмпляраў, прычым
усе даволі маладога ўзросту...
— І адзін з іх — жаночы! —
падхапіў першы. — Гэта вялікая
рэдкасць там...
— Цяжка ёй там прыйдзецца, — з нейкай нават спагадай
прагаварыў другі. — Я ёй не
зайздрошчу.
— А яму? — спытаў першы.
— Яму — тым больш!
Першы раптам ледзь прыкметна варухнуў рукой, і цыліндрык, які нібыта чакаў гэтага, сам скокнуў у падстаўленую
руку.
— Адмянілі б хутчэй гэтую
дурную забарону! — прагаварыў ён з прыкрасцю. — Я за
гадзіну некалькі тысяч упаляваў бы. Разам закрыў бы ўсе
вакансіі...
— Нельга, на жаль, — сказаў
другі. — Пакуль нельга. Прыходзіцца вось так... з іх дапамогай. Тым больш што ім адно
аднаго не шкада! А таму — і іх
не асабліва шкада...
— Прымітыўная раса, — згадзіўся першы. — І на дзіва агрэсіўная...
І яны зніклі... Дакладней, знік
толькі адзін з іх, а другі, у далоні якога ляжаў невялікі цыліндрык, павольна пакрочыў па вузенькай сцежцы цёмнага парку, уважліва прыглядаючыся да
юнакоў і дзяўчат, якія зрэдку
трапляліся на яго шляху.

