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Эпіграф 

Вайна скончылася не так даўно. Ой, стоп, гэта не бойка з монстрамі ці вайна 
з прышэльцамі, як вы маглі падумаць. Нават відавочцы ўсяго, што 
адбываецца, не могуць назваць гэта вайной, хутчэй канфліктнай сітуацыяй, 
але вайной абвясцілі гэты выпадак самі ўдзельнікі . 

Гарадок Глюкаў, дзіўная вядома назва, але што зрабіць. Па легендзе 
лічыцца, што быў Канстанцін Клюкаў, у гонар якога спачатку была названа 
вёска. Але побач знаходзілася падобнае селішча з назвай Клюкава, таму 
наш горад перайменавалі, каб не было блытаніны. 

Цяпер гэта ўжо была не вёска, а вялікі горад з трыма паркамі, адным 
тэатрам, палацам культуры і футбольным стадыёнам. Але тут не было 
ніводнага будынка вышэй за пяціпавярховы дом. 

На вуліцы Піянерская знаходзілася звычайная сярэдняя школа нумар 
дзевятнаццаць. Школа была П—вобразнай формы. Мела чатыры паверхі, 
што вельмі моцна абурала вучняў, бо ім не хацелася паднімацца на 
чацвёрты паверх, затым на другі потым зноў на чацвёрты, пасля — на трэці 
і так кожны дзень. Карацей, трэба было занадта шмат рухацца, а ім было 
лянота. Школа была пафарбавана ў чырвоны колер. Адзіны яе недахоп быў 
у тым, што школа мела маленькую спартовую залу, крыху больш за 
звычайны кабінет. Гэта засмучала выхаванцаў, бо пры трапленні мяча ў 
столь ачкі не залічваліся і ў баскетбол ці ў валейбол гуляць было немагчыма, 
так што галоўным відам спорту, тут быў футбол. Дзяўчынкі футбол не любілі 
і таму ўвесь час спрабавалі адкасіць ад фізкультуры. 

Яшчэ ў дзевятнаццатай школе былі праблемы з дарогай, яна была старая з 
выбоінамі і дробнымі каменьчыкамі. У выпадку правядзення нарматываў 
па бегу, прыходзіў здаваць практыкаванне менавіта на вуліцы, а бегаць па 
такой дарозе было непрыемна і небяспечна. Для бяспекі навучэнцаў, ва ўсіх 
школах сталі ўстанаўліваць камеры. Адна на галоўным уваходзе, другая на 
запасным і яшчэ адна на вахце. 

Непадалёк ад дзевятнаццатай школы знаходзілася школа нумар 
сямнаццаць. Ну як недалёка, праз дарогу, затым праз плошчу з помнікам 
Уладзіміра Ільіча Леніна, двума блакітнымі ёлкамі, які кожную зіму 
прыбіраюць на Новы год, і Палацам Культуры з белымі калонамі і бардовым 
фасадам, потым зноў праз дарогу і за жылым домам можна ўбачыць 
сямнаццатую школу. 
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Сямнаццатая школа была вельмі старая, ёй нядаўна стукнуў восьмы 
дзясятак. Яна была трохпавярховая, прамавугольная, пафарбаваная ў шэры 
колер. Дах быў зялёны, металічны, ужо аблупіўся, але калі не ўглядацца, то 
яго не было відаць. Але не будзе асабліва ўдавацца ў падрабязнасці 
сямнаццатай школы, нам не асабліва яна цікава. Галоўнае ведаць, што ж 
адбываецца ўнутры дзевятнаццатай школы, у якой вучуся я.  

Частка 1 

Быў люты, панядзелак. Чамусьці панядзелак называюць цяжкім днём, але 
не ў нашай школе, бо ва ўсіх класаў было пяць урокаў (ну можа ў малодшых 
класаў менш). У гэты дзень у настаўнікаў заўсёды праходзіла нарада, і 
школьнікі ішлі ў дзве гадзіны дадому. Не шанцавала тым, у каго былі 
факультатывы ці алімпіядныя заняткі ў гэты дзень: у іх было акно ў гадзіну, 
якое трэба было недзе адседзець, шанцавала калі жывеш побач.  
У восьмым класе першым урокам была гісторыя. Пасля выходных, клас 
сядзеў ціха, што было ім не ўласціва. Але гэта толькі на першым уроку, таму 
на другім, яны павінны ператварыцца ў атамную бомбу.  
Я з ватовай галавой і заспанымі вачамі запісвала за Людмілай Сяргееўнай 
канспект па тэме <<Царква і рэлігія>>. Звычайна на яе занятках было весяла, 
але не ў панядзелак і не на першым уроку. Людміла Сяргееўне было з 
выгляду каля трыццаці трох гадоў. У яе былі русыя хвалістыя валасы, шэрыя 
вочы, прамы нос, роўныя бровы. Яна была высокая з буйным целаскладам. 
Апраналася яна сучасна і спрабавала быць на адной хвалі з вучнямі.  
— З абласнога прывілея Сігізмунда першага Старога Полацкага… — 
вымавіла Людміла Сяргееўна, спыніўшыся, бо дзверы адчыніліся, і ў клас 
зайшоў спазнены Глеб Ганчароў. Хлопец быў высокі і меў вадкія валасы 
глінянага колеру, якія звісаюць яму на вочы. Насіў неахайна запраўленую 
кашулю і карычневыя мятыя штаны, чорныя красоўкі ўсе аблепленыя 
брудам з вуліцы. Яго вонкавы выгляд ідэальна падыходзіў пад яго 
рэпутацыю. 

— Выбачайце, за спазненні, — прамямліў ён, нават не гледзячы на 
настаўніцу, — можна ўвайсці?  
—Судар, вы б яшчэ пад канец урока зрабілі ласку прыйсці, — яна 
ацэньвальна паглядзела на яго, — Добра, сядайце.  
Па шляху да сваёй парце Глеб паспеў паціснуць руку тром хлопцам і яшчэ 
нешта ім сказаць. 
— Глеб усаджвайцеся хутчэй! — Настаўніца пачакала пакуль ён плюхнецца 
на крэсла, кінуўшы пад стол заплечнік. Людміла Сяргееўна павярнулася да 
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класа, — адкрыйце старонку сто восем, прачытайце другі пункт і выпішыце 
вызначэнне ...  
У жанчыны зазваніў тэлефон, яна хутка выйшла з класа. Аднакласнікі пачалі 
гаманець.  
— Ты чуў, што Стайнаў і Шпакоў пасля школы біцца збіраюцца?! — крычаў 
мой сусед Кірыл Мамаеў, Даніку Якутава, — Ты пойдзеш? 

— Калі гэта будзе як звычайна ў парку, то пайду, а калі за гаражамі, то не. 
Адтуль ужо некалькі разоў даводзілася ўцякаць ад мясцовых...  
Дзверы рэзка адчыніліся, усё заціхлі, усаджваючыся на свае месцы і 
ўткнуўшы вочы ў падручнік. У клас вярнулася настаўніца, забрала дзённікі 
шумелых. Мне стала цікава, колькі месца ў дзённіку для заўваг засталося ў 
Кірылы. Трэба будзе паглядзець. 

— Чаму я не здзіўленая. Адны і тыя ж асобы, 8 "А", вы не папраўныя! Я ж тут 
на калідоры стаю, можна было б зразумець, што вашы лямант я сапраўды 
пачую ... — Яна ўсміхнулася і ўжо на аўтамаце запісала заўвагі. 

У астатнім урок прайшоў спакойна. Як толькі ён скончыўся, я выйшла з 
класа, маёй сяброўкі не было, таму нікога чакаць поўгадзіны не трэба было. 
Я падышла да раскладу, там тоўпіліся пяцікласнікі.  
—Змены ёсць? — Спытала я, які стаяў каля мяне Пашы, высокага каравокага 
брунета, які носіць акуляры з першага класа. У яго ламаўся голас, таму казаў 
ён хрыпла. Паша паспрабаваў са сваім зрокам убачыць, што — то з двух 
метраў ад раскладу, падысці бліжэй не даваў пяты клас. 

— Так, усё, мне гэта надакучыла! Малыя, разыдзiцеся! — Ён стаў распіхваць 
іх у бакі. Калі Паша дабраўся да ліста, хлопец стаў уважлівага яго вывучаць, 
— так, — нарэшце адказаў ён, пракашляўшыся, — сёння ў нас няма 
фізкультуры, а заўтра яе таксама няма. Такія складаныя ўрокі ў аўторак, 
раней толькі фізра ратавала, лепш бы фізіку адмянілі… 

Да Пашы падышоў Вадзім Жукаў і яны ўдваіх пайшлі да лесвіцы, 
скардзячыся на дрэнны расклад.  
Я паглядзець праз галовы пяцікласнікаў, якія зноў паспелі стоўпіцца, які ў 
нас зараз урок. А зараз была матэматыка. Па панядзелках і аўторках у нас 
была геаметрыя. Я паднялася на чацвёрты паверх. Аднакласнікі стаялі каля 
кабінета, бо ён быў новы і, ведаючы наш клас, нас трымалі на калідоры да 
званка.  
Я падышла да Вікі Громавай. Яна стаяла каля акна адна, без Ангеліны 
Цемнёвай . Я павярнулася і паглядзела ў натоўп аднакласнікаў, Ангеліны 
там не было..  
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Віка была ніжэй за мяне ростам. У яе былі балотнага колеру вочы, цёмныя 
доўгія распушчаныя валасы. На ёй была кашуля і белыя кеды. На цёмных 
штанах былі бачныя шэрыя валасінкі воўны яе ката Марсіка.  
—Прывітанне Оля, — усміхнулася яна, як толькі я падышла, — дзе Лера?  
Гэтае пытанне мяне таксама цікавіла. А так як адказу я не ведала, проста 
паціснула плячыма. Віка перабірала вокладку класнага часопіса, ёй яго 
заўсёды давяралі аднеслі яго на іншы ўрок.  
—А дзе Ангеліна? —Спытала я, проста гэтае пытанне мяне моцна зацікавіла. 
Проста там, дзе Ангеліна магла быць і Лера, бо яны выдатніцы і іх часта 
кудысьці цягаюць на конкурсы ад школы. А патэлефанаваць я ёй не магла, 
бо ў сяброўкі зламаўся тэлефон.  
—Ангеліна захварэла, у яе тэмпература, лекар сказаў тыдзень давядзецца 
паляжаць дома.  
Дзіўна раней яе гэта не спыняла. У шостым класе яна прыйшла з высокай 
тэмпературай і з сіплым кашлем, настаўнікі ўсё настойвалі, што б яна 
пайшла дадому, але яна вырашыла тады геройстваваць і засталася ў школе.  
Празвінеў званок і нам дазволілі зайсці ў клас. Віка аддала настаўніцы 
часопіс. Ірына Васільеўна стала пытацца хатняе заданне. У матэматыцы 
былі бела-шэрыя валасы, на выгляд ёй было каля пяцідзесяці. Яна была 
паўнаватая з круглым тварам. Жанчына была строгая і часта чытала лекцыі 
нашаму класу наконт таго "кім мы, такія бяздары станем, калі вырасцім". 
Часам гэта зацягвалася на цэлы ўрок. Але на факультатыве з ёй можна было 
добра паразмаўляць. Яна была нядрэнным філосафам і псіхолагам. 
Пастаяннае цытавала Высоцкага. Асабліва яна любіла цытаваць фразу з яго 
песні “ А в ответ тишина - он вчера не вернулся из боя...”, калі нехта не мог 
доўга адказаць каля дошкі.  
Віка села са мной, на месца Леры.  
—Дастаём лісточкі, — Ірына Васільеўна перабірала ў руках заданні. Клас 
зашумеў. Мы з Вікай пераглянуліся. Вост гэта было нечакана. Нам перадалі 
лісточкі з заданнямі. Я праглядзела свой варыянт, ён аказаўся не такім ужо 
і складаным.  
— У цябе ліст ёсць? — спытала я ў Громавай. Тая паглядзела ў тэчцы.  
—Ёсць, — сказала яна, працягваючы мне падвойны лісток, — калі што, 
дапаможаш? 

— Пастараюся ... — няўпэўнена сказала я, гледзячы на ліст з заданнямі.  
—Да канца ўрока здаем працы, — Ірына Васільеўна ўткнулася ў запаўненне 
часопіса, — і ніякіх размоваў з суседам.  
Я стала рашаць задачы. У першыя дваццаць хвілін я зрабіла чатыры заданні 
з пяці. Над пятай я думала хвілін пяць, цярэбячы чубок, але зразумеўшы, 
што я яе не вырашу, я проста адклала працу і стала маляваць.  
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— Оля, — нехта шыкнуў ззаду, — Мураўедава!  
Я павярнулася, у пошуках кліча, мне шыкала Юля Бродніч.  
—Дай аловак, — вымавіла яна, — калі ласка, — яна ўмольна склала рукі.  
Я ўздыхнула і перадала ёй аловак. Потым стала дапамагаць Віке з 
чацвёртым заданнем. Пасля мы проста пачалі размаўляць.  
—А наконт Чырвонага Снегіра, нічога не вядома? — спытала я, — настаўнікі 
так нічога не даведаліся?  
— Нічога такога важнага, аднак пагрозы для дзяцей ён не ўяўляе, — 
адказала Громава, — ніхто з настаўнікаў яго не ведае. Хутчэй за ўсё, ён не з 
нашай школы.  
— Магчыма, — уздыхнула я, — але яму гадоў пад трыццаць, напэўна ён ужо 
даўно скончыў школу. 

— Да ну? Я думала яму каля васемнаццаці. Хоць я моцна не ўзіралася… Але 
ён сапраўды не крымінальны аўтарытэт. 

Чырвоны Снягір з'явіўся каля нашай школы прыкладна пасля зімовых 
канікулаў. Пасля пятага ўрока ён падыходзіць да нашага школы і іграе на 
чорна -чырвонай губным гармоніку. Ён не просіць грошай, а проста гуляе. 
Яго імя ніхто не ведае, усё называюць яго Чырвоным Снегіром. Ён 
прыходзіць кожны раз у чырвоным паліто з чорнымі рукавамі, у 
карычневых штанах і туфлях. Але самае цікавае, ён насіў карнавальную 
маску з шэрых пёраў, з-за чаго частка яго твара была не бачная. Ня ведаю 
навошта яму гэтая маска, можа для прыгажосьці, а можа для большай 
таямнічасьці.  
—Данік, глядзі шыю не зламай, — вымавіла Ірына Васільеўна, паглядзеўшы 
на яго праз прастакутныя акуляры, — а то будуць потым разгляды, "як 
хлопец умудрыўся на матэматыцы з-за дзяўчынак шыю згарнуць…"  
Данік Якутаў замоўк і адвярнуўся ад дзяўчынак і ляскаючы ручкай далей 
стаў глядзець на заданні. Імкнучыся, каб настаўніца не заўважыла ён дастаў 
тэлефон і, паклаўшы сабе на калені, пачаў спісваць.  
Праз пяць хвілін празвінеў званок, і ўсе здалі заданні. Ірына Васільеўна 
ківала галавой, пры відзе паўпустых лістоў.  
Мы з Вікай спусціліся на трэці паверх. Я павіталася з настаўніцай па 
беларускай мове, якая дзяжурыла на калідоры. Мы пайшлі далей.  
— Ведаеш, што я заўважыла? Амаль усе настаўнікі ходзяць, трымаючы рукі 
ззаду ў замак. Так ходзяць людзі, у якіх ёсць улада. Ну, гэта так, на заметку. 
— Вельмі карысная інфармацыя . — Усміхнуўшыся, сказала Віка, — Хоць 
гэта цалкам лагічна ...   
— Чаму фізкультуры не будзе? — Спытала я ў яе, папраўляючы віхура на 
чубку, які ўвесь час выбіваўся. 
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— Нараду паставілі на гадзіну раней, — сказала Громава, — яны нібыта 
нешта наконт рамонту кабінета будуць размаўляць.  
—Цікава, — я пачухала патыліцу, — атрымліваецца мы выйгралі той конкурс 
па піянерыі?  
— Атрымліваецца так, — вымавіла Роднікава, — дзіўна, што вам яшчэ нічога 
не сказалі.  
У пачатку гэтага года мы ўдзельнічалі ў конкурсе на піянерскую пабудову. 
Мы з Кірылам стукалі ў барабаны, а Дзіма з Вадзімам неслі сцяг. Так як у 
школе ў нас толькі два барабаны, ды і то яны старыя як само жыццё, то ў 
аднаго з іх парваўся рамень. І менавіта гэты барабан быў у мяне. Вядома, 
атрымалася яго схапіць, каб ён не зваліўся, але пасля гэтага выпадку 
першага месца мы сапраўды не чакалі. А яно нам трэба было, як кроў з носа, 
бо за першае месца выдзялялі грошы на рамонт сучаснага класа па 
інфарматыцы. А тут, аказваецца, мы занялі першае месца і зараз 
вырашалася, што там будуць рабіць. 

Мы з Вікай дайшлі да кабінета фізікі. На калідоры стаяў наш клас з ім 
размаўляла класная — Яна Яўгенаўна, гэтак жа яна была настаўнікам 
ангельскай. 

—Што адбываецца? — Спытала я ціха ў Ангеліны Кудрэнавай, яна 
прагортвала канспект па фізіцы . У дзяўчынкі былі кучаравыя чорныя 
валасы. Скура пасля адпачынку на моры адлівала карычневым колерам. З—
за брэкецеў яна казала злёгку шэпелява.  
— Лаюць нашых, за дрэнныя паводзіны, — адказала яна, нахіліўшы галаву 
на бок і паглядзеўшы ў мой бок.  
Я павярнулася да Яны Яўгенаўны, паслухала, хоць нічога новага не 
даведалася. Настаўнікі зноў скардзіліся на дрэнныя паводзіны: Кірылу 
Мамаева, Глеба Ганчарова, Даніка Якутава , Вані Казака і Колі Бяляева. 
Пасля пагроз, што яна будзе разбірацца з бацькамі, мы ўжо думалі, што 
нічога новага не пачуем і збіраліся разыходзіцца, але Яна Яўгенаўна нас 
спыніла.  
—Стойце! Заўтра пасля шостага ўрока будзе конкурс па-англійскай мове, вы 
будзеце спаборнічаць супраць семнаццатай і шостай школы, — класная 
паправіла каўнер кашулі, —трэба шэсць чалавек, хто хоча?  
—А ацэнкі паставяць? — Спытаў выдатнік Дзіма Блінаў, высокі, асмуглы 
хлопец з бронзавымі валасамі.  
— Калі зоймеце першае месца — то паставяць.  
Я падняла руку, разам са мной рукі паднялі яшчэ сем чалавек.  
Двое з іх былі двоечнікі. Яна Яўгенаўна змерала іх незадаволеным поглядам 
і стала запісваць прозвішчы тых пакінутых шасці чалавек.  
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— Ну вось, добра, шэсць чалавек ёсць, — вымавіла яна, — так што заўтра 
пасля шостага ўрока ў актавай зале.  
Класная сышла. Рабят, якіх адчытвалі, сталі лезці да Свята Укропавай — 
чарнавалосай дзяўчынцы, з кароткай стрыжкай і вельмі бледнай скурай, і 
ярка—блакітнымі вачыма. Хлопчыкі яе не любілі і ўвесь час над ёй смяяліся 
і здзекаваліся. 

Я зноў павярнулася да Ангеліны, яна, зачыніўшы адно вуха, паўтарала 
шэптам фізіку. 

— Чаго не захацела ісці на конкурс, ты ж добра ангійскую мову ведаеш? — 
старалася я перакрычаць гоман класа, — адзнаку ж паставяць калі першае 
месца зоймем.  
—Ай, не хачу. Тым больш я ўсё роўна да зубнога паеду.  
— А, шкада, — вымавіла я. Празвінеў званок і Наталля Уладзіміраўна 
пусціла нас у кабінет. Мы расселіся па месцах. Мой сусед Кірыл сядзеў у 
тэлефоне, зачыніўшыся кніжкай. Мамаеў быў белабрысы з паголенымі 
скронямі, блакітнавокі, з гарбатым носам. Кулак правай рукі быў разбіты ў 
нейкай бойцы і заліты зялёнкай. Як я ведаю, ён хадзіў на бокс і са мной у 
музычную школу на барабаны.  
Дзяўчынкі на іншым шэрагу стала варочаліся і размаўлялі даволі гучна, 
вялікая памылка з іх боку, бо гэта ўжо заўважыла Наталля Ўладзіміраўна.  
— Я быццам бы дала заданні, — яна адкрыла падручнік, — ці ў вас тазікі на 
галаве, і вы не чуеце? Давайце дзённікі і выходзьце да дошкі.  
Усе тры пераглянулісяі з маленнем у вочах зірнулі на класс. 
—Добра, першае пытанне: якога колеру падручнік фізікі? — усміхнулася 
настаўніца. Я заўсёды дзівілася, як у настаўнікаў змяняецца настрой. 

 — Сіняга, — сказалі яны адначасова. Хаця здагадацца было не складана: 
падручнікі ляжалі на кожнай парце.  
— Добра, адзін бал вы зарабілі, зараз будзе складаней, — вымавіла Наталля 
Уладзіміраўна і зноў стаоа сур’ёзнай, — Што важнага ў галіне фізіцы зрабіў 
Ісаак Ньютан?  
— Ён адкрыў…—Юля запнулася і стала глядзець па баках у пошуку падказкі. 
— Эээ… - Мацвей на першай парце зірнуў у кнігу, каб знайсці для ніх 
падказку. 
— Ну, на яго яшчэ яблык упаў, — шчоўкала пальцамі Аліна, спрабуючы 
ўспомніць, — Мы яго яшчэ ў тым годзе па гісторыі праходзілі.  
Насця Кавалеўская маўчала. Аліна хоць нешта спрабавала рабіць.  
Мацвей Крабаў з першай парты спрабаваў падказаць.  
— Падзялю адзнаку на чацвярых! — Наталля Уладзіміраўна, строга 
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паглядзеўшы на Мацвея, — і атрымаецца адзінка.  
Мацвей уздыхнуў і адсунуўшы ад сябе кніжку, абапёрся на спінку стула.  
— Успомніла! —Усклікнула Аліна, —ён адкрыў закон зямнога прыцягнення.  
—Пахвальна, плюс бал на карысць Аліны. І апошняе пытанне: формула 
кінетычнай энергіі? Ці сілы току? Можа гарэння?  
Цяпер маўчалі ўсе тры. Наталля Ўладзіміраўна паслухала ўсімі каханую 
настаўнікамі цішыню. 

— Што ж, Аліне я стаўлю чатыры, Юлі і Насці па двойцы, — яна выставіла 
дзяўчынкам адзнакі і пасадзіла іх на месца.  
Пасля ўсяго гэтага Кірыл вырашыў не рызмаўляць, прыбраў тэлефон і пачаў 
чытаць параграф. Наталля Ўладзіміраўна раздала нам зборнік задач і 
сказала вырашаць. А сама выдалілася ў лабаранцкую піць каву.  
Празвінеў званок — толькі ў 302 ён ніколі не чутны. Таму толькі праз тры 
хвіліны нас адпусцілі.  
Пасля трэцяга ўрока наш клас ішоў у сталовую. Я не ем, у мяне тэрмас з 
бутэрбродамі, але ісці ўсё роўна туды трэба. Я не люблю сталовую, як па 
мне, там нясмачна кормяць. Сыры чэрствы хлеб, халодныя мокрыя 
макароны, перасолены суп і гарбата з пяццю лыжкамі цукру, ды яшчэ і 
нясмачна пахла маслам. Таму тэрмас з буцікамі лепш.  
Я села за квадратны стол з чатырма лаўкамі побач. Залезла ў заплечнік і 
дастала зялёны пацёрты тэрмас з увагнутасцю на вечку, затым дастала 
чырвоны кантэйнер з бутэрбродамі. Наш клас займаў два сталы. За маім 
сталом сядзела дзевяць чалавек, Мацвей нешта расказваў.  
— Нядаўна з Міленай перасекліся, пагутарылі, — сказаў Мацвей, 
цёмнавалосы хлопец (у нас наогул русых у класе было толькі сем чалавек), 
у яго валасах відаць былі шматкі перхаці. У Крабава быў бледны твар, увесь 
пакрыты вяснушкамі. Сам па сабе ён быў нізкі са злёгку пісклявым голасам.  
—… ёй у кадэцкім вучылішчы падабаецца. Сказала, што там прырода 
прыгожая і крутыя аднакласнікі ... — Працягваў Мацвей.  
Мілена была нашай былой аднакласніцай, якая паступіла ў кадэцкае 
вучылішча. 

— Не еш-тоўстай будзеш, — пасмяяўся Коля Бяляеў, выходзячы з—за стала. 
Я ўсміхнулася.  
— З якога часу ты за маёй фігурай сочыш? — Спытала я, хітра прыжмурыўшы 
вочы. Дзяўчынкі за сталом заўсміхаліся. Бяляеў улыбнуўся, але нічого не 
казаў. 

— ...і па пакоі сяброўкі добрыя трапіліся, — працягваў Мацвей, але мне 
давялося яго перабіць.  
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— Як вы з ёй прымудрыліся перасекчыся? — Спытала я ў гэтага балбатуна, 
які размаўляў нават калі яго рот быў набіты ежай.  
—Яна ў горад нядаўна прыязджала, у іх жа раз на ў месяц ёсць доўгія 
выхадныя, — адказаў Крабаў, актыўна жуючы кашу сківіцамі, — я яе ў 
кінатэатры сустрэў, вось якраз на гэтых выхадных. Дарэчы, на такі цікавы 
фільм хадзіў, там карацей… 

Я закаціла вочы і стала зладжваць тэрмас назад у заплечнік. Да званка 
заставалася пяць хвілін, хлопцы заносілі талеркі да сталовага работніка.  
—У якім мы кабінеце? — Спытала ў мяне Юля Бродніч , яе вушы як звычайна 
тырчалі з—пад валасоў.  
— Як звычайна, у 403, — усміхнулася я, — у нас жа біялогія.  
— Ах так, сапраўды, яна заўсёды ў адным кабінеце, — сказала Юля і закрыла 
твар далонню, — сорам, сорам, сорам, я ніколі не запомню наш расклад, — 
потым яна ўсміхнулася і пайшла да сваіх сяброўак. Бродніч наогул мела 
дрэнную памяць і па заканчэнні чатырох гадоў, не ведала, як клічуць палову 
настаўнікаў. 

Біялогія прайшла як звычайна. Лізавета Міхайлаўна пажылая настаўніца, з 
агністымі валасамі да пляча, круглым тварам, на якім размяшчаліся злыя 
вочы і некалькі падбародкаў, паказвала прэзентацыю. Мацвей Крабаў 
неўзаметку з дапамогай тэлефона перамыкаў прэзентацыю і лазіў у наладах 
тэлевізара. Раней Лізавета Міхайлаўна жартавала і спрабавала зразумець, 
што не так з тэлевізарам.  
— Вы на столькі дрэнны клас, што ваша энергетыка псуе тэлевізар, — казала 
яна, спрабуючы з дапамогай пульта вярнуць прэзентацыю назад.  
Але неўзабаве яна даведалася пра гэта, і зараз, калі хто-небудзь перамыкаў 
прэзентацыю яна пачынала лаяцца.  
Але на працягу ўсяго ўрока яна нічога не заўважала і таму крыку і шуму не 
было, былі толькі смяшкі.  
Пасля званка ўвесь клас куляй пабег уніз. З-за таго, што ва ўсіх класаў 
адмянілі пяты ўрок — у гардэробе была чарга. Дзяжурнага настаўніка не 
было. Вучні са спакойных культурных людзей, якія сядзелі хвіліну таму за 
партамі на ўроку, ператварыліся ў сабак на ланцугі, які ўбачыў суседскага 
ката і сталі брахаць, і рвацца з завес.  
Малодшыя спрабавалі прарвацца праз натоўп. Старэйшыя былі высокія і 
проста дацягваліся да гардэробшчыц і перадавалі нумаркі. Асоба кемлівыя 
перадавалі свае нумаркі аднакласніку, які стаяў бліжэй. Але ў гэтым спосабе 
была праблема, трэба было разглядзець сваю куртку сярод іншых і з 
дастаткова далёкай адлегласці дастаць яе. Той, хто не хацеў знаходзіцца ў 
гэтым месіве, проста стаяў і чакаў, калі людзей стане менш.  
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Мы з Вікай пастаялі некалькі хвілін. Чарга растварылася, і мы спакойна 
забралі адзенне і пайшлі са школы. 

Частка 2 

На наступны дзень уся сямнаццатая школа даведалася аб рамонце кабінета 
ў нашай школе. Усе вучні былі незадаволеныя гэтай падзеяй. Справа ў тым, 
што семнаццатая школа ўжо на працягу двух гадоў дабівалася грошай на 
рамонт класа. 

У восьмым класе, як звычайна быў шум. Лёталі самалёцікі і камякі паперы. 

— Ты бачыў, як учора Шпакоў Стайнава перамог? — крычаў на ўвесь клас 
Кірыл Мамаеў. У класе ўжо другую перамену запар была спрэчка на гэтую 
тэму, — ды ён проста яго размазаў! Стайнаў яшчэ доўга сядзець не зможа... 

Мы з Лерай Авечкінай стаялі ў калідоры каля акна і глядзелі на шэрую 
вуліцу. Раставаў снег, ён падаўкамякамі з даху, гучна стукаючыся об 
падваконнік. 

— Ну і дзе гэта мы ўчора былі? — Спытала я ў Леры. 

— Ды ў лекара была ... — вельмі павольна прамовіла сяброўка, што было 
не ўласціва для яе. Звычайна яна казала хутка. Знаёмыя мы з ёй з самага 
дзяцінства. Сталі лепшымі сяброўкамі ў пятым класе. Лера ніжэй за мяне 
ростам, ёсць лішняя вага. У яе карыя вочы, цёмныя валасы і праблема са 
зрокаў, таму яна носіць акуляры. Твар у яе авальнае, але Лера ўвесь час 
сцвярджае, што яно падобна на бульбу. 

— Сказаў, што нічога страшнага няма, выпісаў некалькі таблетак, — ужо 
жвавей прамовіла Авечкіна. Справа ў тым, што ў Лерка на працягу ўжо трох 
тыдняў быў моцны кашаль і я ўжо тыдзень казала, каб яна схадзіла да 
лекара. 

— Ясна, гэта добра. Я вось на ангільскій пасля шостага ўрока іду. Мы супраць 
шостай і сямнаццатай школы будзем гуляць. 

— Пашанцавала, а вось мне давядзецца на мастацтве сядзець, — цяжка 
ўздыхнуўшы яна, — а хто яшчэ ідзе? 

— Блінаў, Паша, Крабаў і яшчэ некалькі чалавек з восьмага "Б" класа... 
Шкада, што цябе не будзе, ты звычайна нас выцягваеш. 
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— Справіцеся, мы заўсёды выйграем, вось ужо на працягу чатырох гадоў, 
так што, думаю, што ў вас будзе першае мес ... 

Да Леры падышла наша настаўніца па беларускай мове Алёна Віктараўна і 
стала прапаноўваць ёй схадзіць на нейкі конкурс. Ёсць людзі, якіх можна 
пазнаць па незвычайнай дэталі, вось у нашай русіцы — гэта былі яе вочы. 
Яны былі светла—зялёныя, зрэнка была ў белым вобадзе. Сама яна была 
высокая, з русымі валасамі па плячо. 

Я пачала разглядаць вуліцу. Надвор'е было агіднае, снег раставаў, пясок 
змяшаўся з ім і ператварыўся ў агідны бруд. Неба было шэрае, цёмна—
шэрае. Ліхтары яшчэ гарэлі, хаця гэта было не трэба, было і так светла. Ад 
усёй гэтай шэрасці мяне нудзіла, і я адвярнулася. 

Калідор трэцяга паверха быў пафарбаваны ў персікавы колер. У новых 
кабінетах стаялі прыгожыя карычневыя дзверы, у старых — проста 
пафарбаваныя ў белы колер. Як я даведалася сёння, рамонт кабінета 
інфарматыкі пачнецца заўтра. 

Празвінеў званок, і мы з Лерай пайшлі ў клас. Другім урокам была 
матэматыка. Ірына Васільеўна аб'явіла нам ацэнкі. У мяне была васьмёрка, 
у Громавай сем. Нам пачалі тлумачыць новую тэму. У мяне, як аказалася, 
скончыўся сшытак, таму Авечкіна вырвала мне лісцік. 

—На, ад сэрца адрываю … 

Даніка Якутава не было і ў класе было адносна ціха. Матэматыка 
скончылася. Гэтак жа хутка праляцелі і астатнія тры ўрокі. 

На перапынку мы пайшлі ў актавую залу. Там ужо ўсё было гатова, нам 
паказалі стол, за якім мы будзем сядзець. З восьмага "Б" прыйшлі два 
чалавекі: Міша Кіслоў і Артур Мышкін. Міша быў вельмі высокі, што мне 
даводзілася злёгку закідваць галаву, з цёмна—зялёнымі вачыма, у акулярах 
і з ямкай на падбародку. Артур быў нізенькі, з цёмнымі валасамі, блакітнымі 
вачыма, бледнай скурай, вяснушкамі і выцягнутым тварам, і вельмі доўгім 
камічным носам. 

— Глядзіце не схібіце — сказала на развітанне Авечкіна, паднімаючыся на 
чацвёрты паверх, — ні пуху, ні пяра! 

— К чорту! — усклікнуў Мацвей. —Вясёла табе правесці мастацтва. 
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Лера зрабіла рожыцу. У актавую залу зайшлі ўдзельнікі сямнаццатай 
школы. Яны кінулі на нас гнеўныя погляды. 

— Нешта яны занадта незадаволеныя, — сказаў Паша Роднікаў, нахіліўшыся 
да мяне. 

— Ага, — вымавіла я, гледзячы на групу сапернікаў, — просты злыя нейкія. 

Яны сядзелі не так далёка ад нас, прыкладна ў трох метрах, і аб нечым 
шапталіся. У іх камандзе было шэсць чалавек: белабрысы з зачэсанымі 
валасамі назад, з прамым носам, вельмі худы, настолькі, што былі бачныя 
скулы, апрануты ён быў у белую кашулю і чорную камізэльку. Другі — 
высокі, з растрапанымі рудымі валасамі да пляча, шчацінкай на твары, 
густымі бровамі і носам бульбай, і ў бардовым швэдры. Трэці хлопец сядзеў 
бліжэй за ўсіх да мяне. У яго былі цёмныя валасы, белая скура (прамая 
вельмі белая), зялёныя вочы, качыны нос і фіялетавыя кругі пад вачыма, у 
чырвонай кашулі з жоўтымі гузікамі на ёй. Там яшчэ былі дзяўчынкі, але яны 
сядзелі спіной да мяне. Таму я бачыла толькі іхнія валасы. 

Неўзабаве прыйшла шостая школа, тамака былі адны дзяўчынкі. Настаўнік 
пачала раздаваць заданне. Да нас падышла Вікторыя Віктараўна (яна вяла 
англійскую ў нашым класе ў адной з трох груп). 

— Глядзіце не падвядзіце! — Бадзёра сказала яна, аддаючы нам пяць 
лісцікаў з заданнямі, — я ўжо абяцала дырэкцыі, што ў дзевятай школы 
будзе першае месца. 

І яна, не чакаючы адказу, пайшла да іншых сталоў. У журы сядзелі тры 
настаўніцы з нашай школы: Анастасія Уладзіміраўна, Галіна Алегаўна і 
Ларыса Сямёнаўна. І яшчэ некалькі з іншых. 

Вікторыя Віктараўна папрасіла ўсіх прадставіцца. Як аказалася белабрысы 
клікалі Дзяніс, рудага Давід, бледнатварыя Віця, а тых трох дзяўчынак: Кіра, 
Маша, Карына. 

Пачаўся першы конкурс, разміначнае. Нам уключылі песню на англійскай. 
Там спявалася пра кантыненты . 

—Asia, Africa, North and South America, Antarctica, Europe and finally, Australia 
1 — спявалі мы з Дзімам і Мацвеем. Проста песня была вельмі смешнай і 
занадта дзіцячай для восьмага класа. Дзяўчынкі з шостай школы рагаталі на 
ўсю моц. 
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У заданні на лістку трэба было суаднесці краіны з іх прыметамі і расставіць 
іх па памеры. Дзіму даверылі ручку. 

— Што пасля Афрыцы ідзе? — Спыталі ён, пстрыкаючы ручкай аб парту. 

— Паўночная Амерыка, — я пацерла рукі, таму што ў актавай зале было 
вельмі холадна. 

— Сапраўды? Хіба не Паўднёвая? 

— Сапраўды. Потым: Паўднёвая Амерыка, Антарктыда, Еўропа, і Аўстралія. 
Я запомніла. Ты геаграфію не вучыў? 

—Каму патрэбна геаграфія? Так што глядзі, Оля — гэта будзе на тваім 
сумленні, — сказаў Бліноў. Крабаў і Мышкоў прыспешвалі яго. Паша 
Роднікаў проста сядзеў, абапёршыся на крэсла. Англійскую мову ён ведаў 
дрэнна і пайшоў сюды дзеля адзнакі. 

Дзіма падняў руку і ў нас забралі ліст на праверку. Наступнымі заданне 
здала семнаццатая, за ёй шостая. 

Пачалі паказваць новае заданне. Паказвалі некалькі карцінак і трэба было 
адгадаць, што за краіна і расказаць пра яе не менш пяць сказаў. 

— Мяне напружваю такія лёгкія заданні для восьмага класа, — прабубніў 
Міша. 

— А мяне напружвае сямнаццатая школа, — прашаптаў Артур. Я паглядзела 
на супрацьлеглы стол. Белабрысы шаптаўся з рудым. Калі ён заўважыў мой 
погляд, хлопец пагардліва звузіць вочы. Але ў яго нешта спыталі, і ён 
адвярнуўся. 

— Мне здаецца ці яны нас не любяць… 

— А нас ёсць за што любіць? – я задуменна пастукала па стале, – хаця і на 
нянавісць мы прычын не давалі… 

У другім заданні мы адгадалі чатыры краін з васьмі, адказваў за ўсіх Дзіма. 
Мы радасныя далі адно аднаму пяць. 

У Трэцім заданні трэба было адгадаць краіну па гімну. На стале ляжалі 
паперкі з напісанымі на іх краінамі. Калі ты ўгадваеш — то проста 
адкладаеш паперку і ў цябе становіцца менш варыянтаў адказаў. Мы 
адгадалі ўсе гімны краін, якія нам прапанаваліся. Чацвёртае заданне было 
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на граматыку, тут мы вядома схібілі цалкам, ляпілі ўсё на угад. Мяркуючы 
па рэакцыі сямнаццатай школы, то яны справіліся лепш за нас. А шосты 
наогул было ўсё роўна на гэтыя заданні — яны проста, пра што—то 
размаўлялі. 

— Пачакайце некалькі хвілін, — сказала Вікторыя Віктараўна, — журы 
падвядзе вынікі. 

— Ставім стаўкі хто зойме першае месца? – з ухмылкой запытаў Мацвей. 

Дзіма ўзяў лісток і напісаў на ім 20 рублёў. Паша ўсміхнуўся. 

— Стаўлю дваццаць рублёў, — заявіў Бліноў, ударыўшы далонню па парце, 
— на тое, што мы зоймем першае месца.  

— І так, — пачала Вікторыя Віктараўна, — журы падвяло вынікі! 

У зале стаяла напружаная цішыня. Хаця гэта быў зусім забаўляльны конкурс, 
які ні на што асабліва не ўплываў. Але прайграваць усё роўна не хацелася. 
Бліноў ціхенька барабаніў далонямі па стале. 

— Трэцяе месца займае школа пад нумарам шэсць, — прамовіла 
настаўніца. 

— Ваў, трэцяе з трох! Юху! — радасна выклікнула адна з дзяўчынак, ідучы 
забіраць дыплом. За іх сталом былі самыя гучныя апладысменты. 

За сталом сямнаццатай школы адбывалася нейкая валтузня. Белабрысы 
Дзяніс тузаўся на крэсле, рыжы і бледнатвары трымалі яго за плечы з 
абодвух бакоў. 

— Яны не маглі ўсяго гэтага ведаць, — усклікнуў белабрысы, — ім сказалі 
ўсе адказы… 

— Калі мы зоймем апошнія месца я за сябе не ручаюся, — нервова вымавіў 
бялятвары Віця, гэтак жа спрабуючы падняцца. —І, так, другое месца 
атрымлівае ... — Працягвала Вікторыя Віктараўна. 

— ...Другое месца атрымлівае школа нумар сямнаццаць! 

Адна з дзяўчынак пайшла забіраць дыплом. Увесь іх стол сядзеў напружана, 
і яны сталі яшчэ злейшыя чым раней. 

— ...Першае месца атрымлівае ... Школа нумар дзевятнаццаць! 
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У зале пачуліся млявыя воплескі. Дзіма выйшаў забіраць дыплом. Хлопчыкі 
за нашым сталом сталі паціскаць адзін аднаму рукі і радасна апладзіраваць 
самім сабе. 

— Якая нечаканасць! —Усклікнуў Паша. 

— Я ж казаў, — ганарліва казаў Бліноў, адсоўваючы крэсла і сядаючы на 
месца, — на, паглядзі. 

— Дык ніхто гэта і не адмаўляў, — усміхнуўшыся, прамовіла я і стала 
разглядаць перададзены ім дыплом. 

Дзяніс усё ж змог вырвацца з захопу хлопцаў. Ён рыўком падняўся са свайго 
месца. 

— Адкуль мы маглі ведаць якой краіны гэтыя гімны? — закрычаў бялявы і 
пачаў паказваць на нас, — яны ведалі адказы! 

Давід і Віця спрабавалі пасадзіць яго на месца. Вікторыя Віктараўна 
прамаўчала. 

— Дэн, давай не тут, — рыўком пасадзіўшы яго, працадзіў Давід і пачаў, 
нешта ціха гаварыць усяму сталу. Дзяніс усміхнуўся і сцвярджальна кіўнуў 
галавой. 

— Для ўсіх у нас ёсць салодкія падарункі, — і Вікторыя Віктараўна, дастала 
скрынку з вафлямі і пачала раздаваць іх шостай школе. Потым падышла да 
нас. 

— Малайцы хлопцы! Я мела рацыю, што ў нас будзе першае месца. 

— А хіба пераможцам не павінны даць больш вафель? — спытаў Мацвей. 
Настаўніца толькі ўсміхнулася і пайшла раздаваць вафлі рабятам з 
сямнаццатай школы. Пры гэтым нешта сказаўшы ім пра дрэнныя паводзіны. 
Тыя нічога не адказалі, толькі кінулі на нас пагардлівы погляд і хутка сышлі. 

Мы, не спяшаючыся спусціліся. На лесвіцы другога паверха мы ўбачылі 
"сярэбраных прызёраў". 

— О, глядзіце, нашы пераможцы ідуць! — з'едліва вымавіў Дзяніс , скрывіў 
твар. 

— Дзяніс, што табе трэба? — Спытаў Міша, спыняючыся на лесвіцы. 
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— Ооо, хтосьці запомніў нашы імёны, — усміхнуўся Віця, у яго аказаўся 
вельмі басісты голас, — я думаў вы толькі правільныя адказы запамінаеце. 

Дзяўчынкі засмяяліся. Давід усміхнуўся, скрыжаваўшы рукі на грудзях. 

—Чаго ты хочаш? — Спытала я, прыпадняўшы адну брыво. 

— Проста хацеў пераканацца, што вы ўсе падонкі і вашы настаўнікі таксама, 
— у вачах рудага заіскрыліся агеньчыкі, ён плюнуў на дзверы настаўніцкай, 
але трапіў толькі на падлогу. 

— Ты абнаглеў? Паўтары, што ты сказаў! — вымавіў Мацвей, тузануўшыся ў 
яго бок, але Міша ўтрымаў яго. Потым махнуў у бок лесвіцы, адтуль чуліся 
крокі і голас кагосьці з настаўнікаў. Дзяніс таксама пачуў іх, потым 
усміхнуўся і пайшоў са сваёй бандай ўніз. 

— Вось жа ... — Уздыхнуў Паша, праводзячы іх поглядам, — пайдзёмце хоць 
класнай дыплом аддадзім. 

Мацвей супакоіўся і цяжка ўздыхнуў. Па лесвіцы спускаліся Людміла 
Сяргееўна і Ірына Васільеўна. Яны ўважліва паглядзелі на нас. Мы стаялі ў 
замяшанні, Артур вадзіў нагой па месцы куды плюнуў Віктар, заціраючы 
сляды. 

— У вас усё ў парадку? — спытала Людміла Сяргееўна, параўняўшыся з намі. 
Усе выйшлі з здранцвенне. Я ўжо хацела сказаць, што зараз здарылася, але 
Мацвей мяне апярэдзіў. 

— Так, усё ў парадку, — усміхнуўся ён, прыбраўшы са свайго пляча руку 
Мішы. 

— Усё ў парадку, — пацвердзіў Паша. Я незадаволенно пагледзяла на 
хлопцаў. 

— Ну добра, — Ірына Васільеўна, недаверліва паглядзеўшы на мяне і яны з 
гісторыкай зайшлі ў настаўніцкую. Адчуваю, што заўтра мяне чакаюць 
роспыты. Празвінеў званок на ўрок. 

— Так, мабыць, пайшлі аднясем дыплом, — сказаў Дзіма, — толькі куды? 
Да Яны Яўгенаўны ці да Наталлі Уладзіміраўны? 

— Давайце да вашай, — вымавіў Артур, — з вашага класа больш 
удзельнічала. 
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Мы накіраваліся на першы паверх. Класная вяла ўрок у чацвёртага класа, 
тлумачачы ім па картках слова. 

— О, вы ўжо справіліся? Якое месца? — Падскочыла класная, мы паказалі 
ёй дыплом, — Вы малайцы, я ў вас не сумнявалася, дзясяткі забяспечаны. 

Мы развіталіся, напрыканцы падказаўшы младшыкласнікам пераклад слоў 
і сышлі ў гардэроб. У калідоры стаяла цішыня. 

— Ха, а ў нашых яшчэ ўрокі! – Дзіма ішоў у прыскачку, – а мы ўжо дадому 
ідзём. 

Я ўсміхнулася, ужо занадта пацешна ён выглядаў. Я перадала нумарок, 
Міша як самы высокі проста дацягнуўся праз усю нашу кампанію. 

— А нашы ўжо пайшлі, — вымавіў ён, — можа зараз каго-небудзь 
сустрэнем, званок жа нядаўна празвінеў ... 

Мы апрануліся, на мне была чорная пухавая куртка, белая шапка і шалік. 

— Мацвей, чаму не сказаў праўду Людміле Сяргееўне? — Спытала я, 
падыходзячы да яго. 

Астатнія хлопцы ішлі наперадзе і не чулі нашу размову. Мацвей мяў шапку 
ў руках. 

— Навошта? Гэта не настолькі важная праблема, каб яе казаць. 

— Ды і таму ты хацеў яго ўдарыць, — ціха сказала я, так што б Мацвей не 
пачуў, потым я пракашлялася, — Ведаеш я шмат кніжак прачытала, у такіх 
сітуацыях канец не вельмі… 

— Напрыклад? — усміхнуўся Мацвей, нацягваючы сваю чырвона-сіне-
зялёную паласатую шапку. 

Мы выйшлі на вуліцу. Надвор'е таксама было пахмурнае. Чырвоны Снягір 
гуляў на губным гармоніку каля брамы школы. 

— Яны атрымаюць кучу праблем, якія вырашаюць на працягу ўсёй кнігі, 
хаця дастаткова было некалькі слоў, каб усё ўладзіць. 

Мацвей нічога не сказаў, паціснуў плячыма. Мы выйшлі за вароты школы. 
Чырвоны Снягір граў савецкую песню. Ён заўсёды іх гуляў і заўсёды розныя. 
Я заўважыла, што Снягір любіў савецкія песні, а я фільмы, у гэтым мы былі 
падобныя. 
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— Калі, не памыляюся, гэта з фільма "Госця з будучыні" ? — Спытала я, 
падыходзячы да яго. Ён усміхнуўся і сцвярджальна махнуў галавой. 

— Прывітанне Снягір, — Паша працягнуў руку, Чырвоны перахапіў гармонік 
і працягну руку Роднікаву. Артур пайшоў на прыпынак. Мы ўжо збіраліся 
сыходзіць, як тут мне ў галаву патрапіў сняжок. 

— Страйк! — раздаўся ззаду радасны голас, мы павярнуліся гэта быў бялявы 
з рудым і бледнатварым, дзяўчынак не было, — нешта вы доўга ішлі, мы 
ўжо зачакаліся. 

Ён наперакос усміхнуўся. Я зняла шапку, на ёй была карычневая пляма. 
Дзяніс сляпіў сняжок з бруду і снягі. У яго былі выдзьмутыя пальчаткі, так 
што яны не пэцкацца. 

— А мы ж думалі, што вы пайшлі англійскую вучыць, — я страсянула шапку 
ад бруду. Дзяніс яшчэ раз кінуў у нас сняжок і патрапіў у твар Мацвея. 
Чырвоны Снягір граў збоку, але на ўсялякі выпадак падышоў бліжэй да 
плота. Мацвей пайшоў у бок белабрысы ўпэўненым і рашучым крокам, 
рыхтуючыся нападаць, калі не фізічна, то хаця б слоўна. За ім падышлі і мы. 

— Што ты сабе дазваляеш? — спытаў Мацвей нахмурыўшыся. Хоць яго 
голас зараз быў вышэй чым звычайна, але казаў ён даволі грозна. 

— А што ты мне зрабіць можаш, га? — Дзяніс падняў бровы і паківаў 
галавой, — біцца палезеш? 

— Не палезу, але нават калі б і палез, то ў нас лікавая перавага — раз, тут 
камеры — два, — сказаў Мацей, скрыжаваўшы рукі на грудзях, гледзячы ў 
вочы Дзянісу знізу ўверх. Руды змераў Мацвея ацэньваючым позіркам. 

— Ну, па—першае, вас чацвёра, яе не лічым, — ён кіўнуў на мяне, — па-
другое, мы знаходзімся не ў поле зроку камер і, па-трэцяе, ты не зможаш 
стукнуць, занадта нізкі, — усміхнуўся бялявы і нахіліў галаву ніжэй да 
Крабава з кепікамі на яго паглядзеўшы. 

— Ён не дастане, значыць я дастану! — Міша, скокнуў на хлопца і ўдарыў 
яго ў нос. Дзяніс упаў на снег. Дзіма кінуўся разнімаць іх, гэтак жа падбег і 
Снягір. 

— Разышліся! — Крыкнуў ён і стаў адцягваць Мішу, — Што вы тут 
задаволілі? Вы ужо немаленькія, што б вырашаць спрэчку кулакамі! 
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Дзяніс падняўся, з яго носа цякла кроў, ён прыклаў снег і глыбока дыхаў, 
закінуўшы галаву назад. 

— Цябе не пыталіся, Жанглёр! — фыркнуў Давід, змірыўшы таго 
пагардлівым позіркам. Снягір не адрэагаваў. 

Міша атрасаў штаны ад снегу. Яго шапка з'ехала на бок і з—пад яе тырчалі 
чорныя валасы. Снягір стаяў паміж намі і белабрысы з яго сябрукамі. Яны 
паглядзелі на нас і, плюнуўшы на снег, пайшлі. 

— Ты чаго туды палез? — Снягір глядзеў на хлопца цёмнымі-карымі вачыма 

— А яны што?  Занадта нахабна сябе паводзілі ў адносінах да нас і нашай 
школы, — адказаў Міша, паправіўшы шлейкі заплечніка. Снягір 
незадаволена паглядзеў на яго, - вось мы і… Воко за вока, як гаворыцца. 

— Гэтак не выйсце, лепш пагаварыце з настаўнікамі, — прапанаваў Снягір, 
ідучы на сваё месца і прыклаўшы гармонік да вуснаў, стаў знаў граць. 

— Я ж казала, што ваша «ўсё ў парадку» ні да чаго добрага не прывядзе, — 
сказала я, калі мы адышлі ад школы. Крабаў, нешта прамармытаў, 
паглядзеўшы назад, на Снегіра. 

— Яны ўсё роўна адкажуць мне за такую абразу, — ён хітра ўсміхнуўся, — я 
ўжо сапраўды прыму ўдзелу ў гэтым канфлікце, проста так іх пакідаць 
бяскарнымі нельга... 

Частка 3 

Я вярнулася з школы. Дома нікога не было. Гэта было не складана 
зразумець: бацька зачыняе ніжні замак на адно абарачэнне. Ды і тым 
больш ён з'ехаў на рыбалку, а мама яшчэ працуе. Я зайшла дадому і з 
палёгкай скінула партфель. На сустрэчу мне выбег Ціша (пёс пароды 
чыхуахуа) і стаў падскокваць, каб я яго пагладзіла. Ціша быў увесь у чорнай 
поўсці, грудка ў яго была белая, лапы арэхавыя. Тата часта называў яго 
«кота—сабакам». Проста ён занадта ласкавы, прамы занадта ласкавы. Я 
ўзяла яго на рукі. Ціша ўткнуўся мне мыскай у плячо. Да мяне выйшла мая 
котка Мася, звычайная трохкаляровая котка. Змерала мяне незадаволеным 
поглядам, салодка пацягнулася і села, сонна гледзячы на мяне. 

Я паставіла Цішу на падлогу, пераапранулася і пайшла на кухню. На стале 
ляжала цыдулка ад мамы: 
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Я ўсміхнулася і паклала цыдулку на месца. У халадзільніку стаяла 
верашчака. Пакуль я чакала, калі яна разагрэецца, на кухню зайшла Мася. 
Яна села на падлогу і стала грэцца на сонейку. На сонцы можна было 
ўбачыць, як з яе ляцяць валасінкі воўны. Белыя варсінкі ўзляталі ўверх. У 
Масі было сваё крэсла. Пасля рамонту ўсёй кватэры, у зале ніхто не жыў, усе 
сядзелі па пакоях, ці на кухні. Таму Мася проста прыходзіла і ляжала ў 
любімым крэсле. Калі ты сядзеш на яго — то з гэтага моманту становішся 
катом, так як да цябе ліпне столькі воўны, што ты век яе не адчысціш. 

Мікрахвалёўка піскнула — я дастала верашчаку і пачала есці. Да мяне 
прыбег Ціша і стаў прасіцца на каленкі. 

— Сабака «Паўлава», у цябе ў місцы ёсць свой корм, — сказала я, 
адкусваючы тоўсты блін з мясам. Але Цішу гэта не спыніла: ён працягваў 
скуголіць і глядзець галодным позіркам. Мы з мамай адзіныя хто не 
паддаваўся яго погляду. А тата, і бабулі заўсёды давалі яму нешта са стала, 
варта было яму адзін раз на іх  вось так паглядзець. 

— Я разумею не царскую гэтую справу з міскі ёсць, але не трэба нахабніць 
да такой ступені. 

Ціша апошні раз паглядзеў на мяне, сумна заскуголіў і лёг у мяне ў нагах. 

Пасля ежы, пакуль я мыла посуд, Ціша ганяў Масю па кватэры, было чуваць, 
як котка, буксуючы на павароце ў мой пакой драпала кіпцюрамі падлогу. Я 
пайшла рабіць урокі. Заўтра іх сем. Па працах і інфарматыцы нічога не 
задавалі. Па беларускай літаратуры проста дачытаць апавяданне. 

— Значыць можна не рабіць, усё роўна летам яго чытала. 

Засталіся толькі матэматыка, англійская мова, фізкультуры заўтра не будзе 
таксама. 

— Ну значыць толькі два ўрокі, — падсумавала я, паставіўшы ў дзённіку 
пяць галачкі насупраць тых урокаў, што я рабіць не буду. 
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Бо сёння нікуды больш не трэба, пасля выкананых урокаў, я пасядзела ў 
інтэрнэце, паглядзела перапіску нашага класа, там абмяркоўвалі сённяшні 
канфлікт. Як аказалася, Кірыл Мамаеў ведае белабрысага. Паводле яго 
слоў, ён неўраўнаважаны тып. Да размовы падключыліся яшчэ некалькі 
чалавек і абмеркаванне пайшло яшчэ раз. Я выйшла з гутаркі. Мне напісала 
паведамленне Аліса Сцеркава. 

— Гэта яшчэ хто? – здзіўлена спытала я, не прыпамінаючы такога чалавека 
ў сябе ў кантактах. . Я зайшла на яе старонку, нуль агульных сяброў, хаця ў 
спісе я знайшла некалькі хлопцаў з нашай школы. 

 

– А ты ведаеш, што ў вашай школе працуе вязень? – спытала дзяўчына. 

— Адкуль такая інфармацыя? — напісала я.  Звычайна ў такіх выпадках я або 
падыходжу з гумарам, або дадаю ў чорны спісак, але сёння неяк настрою 
весяліцца не было. 

— Якая розніца! Не школа, а калонія. У школе немаведама хто працуе, 
каля, жабракі ходзяць, на гармоніку грае, палова хлопцаў вашых ужо на 
ўліку стаіць з -за боек. Грошы скралі і конкурс вы несумленна выйгралі, у 
вас і так шмат кабінетаў з добрым рамонтам, нам грошы патрэбней 
былі! Спаборніцтвы, калі ў мінулым годзе па футболе былі, вашай школе 
столькі парушэнняў не залічылі! 

— Ну, давай па парадку: чаму наконт грошай вы лезеце да нас? Схадзіце да 
дырэктара; жабракоў у нас няма, чалавек проста грае на губным гармоніку 
ў сваё задавальненне; а наконт настаўнікаў... — доказаў няма. Ды і наогул, 
ніякай інфармацыі акрамя адной здагадкі я ад цябе не пачула. 

Пра футбол я ўвогуле нічога не ведала, таму і не адказала. Я чакала некалькі 
хвілін. Але потым яна сама дадала мяне ў чорны спіс.  

- Што ж, гэта быў вельмі прадуктыўны дыялог, - усмяхнулася я, гледзячы на 
Цішу, які ўважліва сачыў за мной. 

Маці прыйшла ў 19.00 з пакетамі з крамы. Ціша выбег да яе на сустрэчу, 
засунуў пысу ў пакет, але не нанюхаўшы нічога смачнага пайшоў скардзіцца 
да мамы. 

— Прывітанне, як тата? Не тэлефанаваў? 
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— Тэлефанаваў. Улоў не вельмі, некалькі карасікаў злавіў, — мама зняла 
шапку, — Як у школе справы? 

Я хутка расказала ёй пра сённяшні дзень. Не казаўшы пра некаторыя 
падрабязнасці. 

— Ну, думаю яны да вас больш лезці не будуць, — сказала яна, пакуль я 
разбірала пакеты, — бо ў вас больш не будзе месцаў, дзе вы можаце 
перасекчыся. 

— Ну так, хаця нашы школы не так ужо далёка знаходзяцца... О печыва! — 
я даставала аўсянае печыва з пакета. 

— Так, гэта да гарбаты. Дарэчы, пастаў чайнік. І закінь шапку ў мыццё, 
будзем пляма ад снегу адціраць, - маці павесіла паліто на вешалку. 

Мы павячэралі смажанай курыцай з бульбай. Мама зайшла ў мой пакой, 
каб яе выветрыць. 

— Оля, навядзі парадак на стале! — крыкнула яна мне. Я неахвотна 
паднялася з крэсла і пайшла ў пакой. 

— Гэта творчая бязладзіца, — сказала я нарыхтаваную фразу, падыходзячы 
да стала, — Ды і наогул, у свеце няма парадку і хаосу: усё ў гэтым свеце 
абстрактна. Парадак спараджае хаос, а хаос —парадак. 

— Хопіць філасофстваваць, няхай хаос прыме свой больш акуратны стан, — 
яна ўсміхнулася, — А я пакуль пайду Цішу выгуляю. І так, прыйду, праверу, 
— яна пагразіла мне пальцам, як быццам я маленькая. 

Я стала прыбіраць са стала. Ну як прыбіраць, проста складаць рэчы ў кучу, 
каб яна займала менш месца. Я ўзяла ў руку два невялікія малахітавыя 
шарыкі. На адным быў намаляваны месяц з белымі зоркамі, калі яго 
патрэсці — то ён звінеў. Другі быў з чырвоным сонца, і ён проста шамацеў. 

Гісторыя гэтых шарыкаў такая: Мне было гадоў шэсць, мы ехалі ў мятро. 
Хлопец сядзеў насупраць і круціў гэтыя шарыкі ў руцэ. Я ўсю дарогу глядзела 
на іх і пальцамі эмітавала яго рухі. Перад чарговай станцыяй ён устаў і 
працягнуў мне шарыкі, мы здзіўлена паглядзелі на яго, а ён сказаў:  

— Трымай. 

І я ўзяла іх, а ён пайшоў на выхад. З таго часу яны ў мяне. 
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Так, што яшчэ цікавага на маім стале: шкляны слоік з зашпількай. Яе мне 
падарыла Лера на Новы год. Там ляжалі запіскі з пажаданнямі, кавалачкі 
яловых лапак, шышачкі і высмаглы кавалачак апельсіна. Там жа раней 
ляжалі пакуначкі гарбаты і плюшавая свінка. Чай даўно ўжо быў выпіты, а 
свінка стаяла каля слоіка. 

Яшчэ на стале былі білеты ў Эстонію, у якую я ездзіла яшчэ ў пачатку таго 
года на конкурс. Аб гэтай паездцы мне нагадвалі барабанныя палачкі, якія 
падарылі на конкурсе. Білеты і марлевая павязка. Апошняя была падорана 
мне з—за моцнага кашлю, які ўсім надакучыў, і яны ў дзень ад'езду далі яе 
мне. Яшчэ блакнот, у якім я спрабавала напісаць аповяд аб нашай паездцы, 
але з гэтага нічога не выйшла і зараз ён ляжаў пад фарбамі, кнігай і пеналам. 

Наогул, у мяне ў пакоі было шмат цікавых рэчаў, пачынальна з калекцыі 
кубікаў—рубікаў і тэрарыума ў банку, заканчваючы бубнам, музычнай 
шкатулкай і барабанам з Егіпта. 

Вярнуўся тата і ўсю гісторыю за сённяшні дзень прыйшлося расказваць 
нанова.  З пачатку бацька пасмяяўся, казаў, што ў маладосці ў яго і не такія 
канфлікты былі. Але потым ён прапанаваў даць мне ў школу пярцовы 
балончык. 

Частка 4 

У школе была мітусьня. У тым месцы, дзе звычайна праводзілі лінейку, 
стаяў натоўп школьнікаў. 

— Што там адбываецца? — Спытала я ў Леры, падыходзячы да варот 
школы. 

— Без паняцця, усё роўна цяпер паглядзець не зможам. Да званка засталося 
сем хвілін, так што спытаем потым у каго-небудзь, — вымавіла Авечкіна, 
заходзячы ў школу. 

— Дзякуй, — сказала я хлопцу, які адчыніў дзверы, — Дарэчы, як у вас учора 
мастацтва прайшло? 

— Нармальна, нас раней адпусцілі з урока. Але ў вас як я ведаю, было 
цікавейшае. Давай расказвай, хочацца пачуць падрабязнасці, а то ў гутарцы 
нашага класа толкам нічога даведацца не ўдалося. 
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Я хмыкнула і аддала гардэробшчыцы куртку. Прыйдзецца расказваць гэтую 
гісторыю ў трэці раз. 

— Што ж, паслухай маё апавяданне… — пачала я старэчым загадкавым 
голасам і распавяла Леры аб учорашнім канфлікце. Міма нас прайшоў 
Мацвей, гледзячы ў падлогу і зусім нас не заўважаючы. Лера 
пакалашмаціла яго закалашмаціла яго за валасы. Крабов піскнуў і адскочыў 
у бок. Ён некалькі секунд спалохана на нас гледзяў, а пасля чатырхнуўся. 
Лера засмяялася. 

- Што б табе… Авечкіна! Нельга так людзей палохаць! – і ён незадаволена 
нахмурыўшыся паскорыў крок. Я праводзіла яго поглядам і працягнула 
далей. 

— Вось жа жукі! — Сказала Авечкіна, калі я скончыла аповяд, — шкада мяне 
не было ... Дарэчы, мой тэлефон збіраюцца ў рамонт здаць, пагэтаму 
некалькі дзён буду без сувязі. Хутчэй бы яго адрамантаваў, а то мне музыку 
няма на чым слухаць… 

— Дзякуй Богу, я хоць не буду слухаць тваю папсу ... — Сказала я, Лера 
адмахнулася. 

— Але гэта лепш, чым слухаць усякую старызну ... — у мяне не было 
жадання з ёй спрачацца. Занадта часта мы спрачаліся з—за разыходжанні ў 
густах. 

Першым урокам была праца, мы зайшлі ў клас. Настаўніцы не было. Затое 
была Ангеліна Цемнева яна сядзела з Вікай Громавай. Мы селі за імі. 

— Якія людзі і без аховы, — усміхнулася Лера, як —то кісла. Лера не вельмі 
любіла Ангеліну, — з акрыяннем. 

— Ага, дзякуй, — вымавіла тая і стала далей размаўляць з Вікай. 

Цемнёва была бландзінкай, як бы гэта не супярэчыла яе прозвішчы. З 
блакітнымі вачыма, авальным тварам, высокім ілбом, з завязаным хвастом 
і носам бульбай. У шэрай вадалазцы і белым кардыганы ў клетку і сініх 
штанах. У іх з Лерай была ўзаемная нянавісць. Да пятага класа яны былі 
лепшымі сяброўкамі, але потым сталі часта лаяцца і на гэтым усё.  

— Дарэчы, што там адбылося, чаго натоўп на вуліцы? — Спытала я ў 
дзяўчынак, нахіляючыся наперад. Празвінеў званок. 
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— Карацей, — хутка стала казаць Віка, павярнуўшыся да мяне, пакуль не 
прыйшла настаўніца, — нехта намаляваў графіці на асфальце. Накшталт 
напісалі <<Школа...>>, а потым нешта некультурнае, ці то школа для жывёл, 
ці то школа прыдуркаў, не памятаю. Ну, на перапынку, калі пасвятлее 
паглядзіце. 

У кабінет зайшла настаўніца. За чатыры гады ў нас памянялася дзве 
працаўніцы — гэтая была трэцяя. Аксана Васільеўна была з цёмнымі 
кароткімі валасамі, але практычна што ва ўсіх настаўнікаў у нашай школе 
былі кароткія валасы. Гэтак жа ў яе былі карыя вочы, і яна заўсёды насіла 
цёмную вопратку. На выгляд ёй было каля сарака. Яна першая з працаўніц 
прымусіла нас насіць на ўрок хусткі. 

— Дарэчы, мяне з другогатурока забіраюць, — Авечкіна запісвала канспект 
за настаўніцай. 

— З чаго гэта ў сябар? Зноў на нейкія мерапрыемствы? – без асаблівага 
здзіўлення спытала я, завязваючы рудую хустку. 

— Так, трэба будзе чацвёртакласнікаў у піянеры прысвячаць. Дзіна 
Уладзіміраўна, сказала, што ў гэтым годзе без цябе. Там барабан нехта 
парваў, так што стукаць не трэба будзе. 

— Ну вось і добра. І так кожны год мы іх прысвячаем, нібы іншых класаў 
няма. 

— Вы доўга там размаўляць будзеце? — успыхнула Аксана Васільеўна, — 
урок як бы ідзе! 

На нас паглядзелі некалькі дзяўчынак і ўсміхнуліся. Мы з Лерай замоўклі і 
сталі далей запісваць за настаўніцай. 

— А вось як ты думаеш, калі ўсё ж у нашай школе працуе былы зэк, то хто 
гэта? — Спытала я ў Леры. Авечкіна памаўчала ў роздумах. 

— Думаю ці фізрук, ці працоўнік. Ну можа Анохін, калісьці ў сваёй маладосці 
меў сувязь з міліцыяй. 

Уладзімір Іванавіч — гэта другі настаўнік гісторыі, усе яго называюць па 
прозвішчы. Ён вёў гісторыю яшчэ ў маёй мамы. Наогул, яму даўно сітавіна 
на пенсію, але ён як—то не збіраецца сыходзіць са школы. 

— Магчыма, я не ведаю хто гэта можа быць. Ды і можа гэта проста была 
правакацыя ці жарт. 
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Працавіца кінула на нас незадаволены позірк. Я не ведаю, як яна наогул нас 
чуе, калі мы сядзім на апошняй парце і гаворым шэптам. Неўзабаве ўрок 
скончыўся. 

Мы з Авеччынай выйшлі на калідор, тыя хто не ўбачыў надпіс, зараз стаялі 
каля вокнаў. Мы падышлі да акна, на вуліцы ўжо было светла, неба было 
зноў пахмурнае. На асфальце, жоўтай фарбай на фіялетавым фоне было 
напісана <<Не школа, а свінарнік!>>. Па памерах графіці было прыкладна 
тры метры ў даўжыню і метр у шырыню. 

— Ну Віка амаль правільна сказала, — сказала Лера, гледзячы ў акно. Яна 
жмурылася скрозь акуляры, каб лепш разглядзець надпіс. 

—Блін, — з прыкрасцю абурылася я, Лера ўважліва на мяне паглядзела. 

— Што здарылася? 

— Нядрэннае графіці. Нават затлуміліся. Стыль Бабл (літары ў гэтым 
шрыфце круглявыя, падобныя на жавальныя бурбалкі), нават цень 
паспрабавалі зрабіць. А калі палічыць колькі фарбы яны патрацілі на гэты 
надпіс, то мне іх нават шкада. 

— Гэта ўсё роўна лічыцца вандалізмам, як толькі яны так ціхенька гэта 
зрабілі, што іх ніхто не заўважыў? 

— Ты выдатна ведаеш, што камеры накіраваныя ў іншы бок. Вартаўнік бы іх 
усё роўна не пачуў, ён жа ноччу ў школе сядзіць, ды і па калідорах ён наўрад 
ці ходзіць. Ёсць куча спосабаў праняцца ў школу. Я, напрыклад, ведаю 
дзесяць. 

— Як я разумею, хаджэнне ў худзіжку не вельмі добра на цябе паўплывала, 
— усміхнулася Лера, — ну добра, праз урок сустрэнемся, а я пайду шукаць 
педагога-арганізатара. 

Лера пайшла, а я засталася каля акна адна. Іншыя ўжо таксама разышліся 
па калідоры. 

— Вольга, можа, раскажыце дзесяць спосабаў, як пракрасціся ў школу, — 
усміхнуўся хтосьці ззаду мяне, я павярнулася — гэта была наша гісторыца 
Людміла Сяргееўна. Вядома, тое, што яна чула нашу размову — гэта не 
вельмі добра. 

— Хочаце ноччу прабрацца ў школу? — усміхнулася я. Канешне, з 
настаўнікамі лепш не жартаваць, але наша гісторыца асобны чалавек. 
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— Не, проста хачу паслухаць тваю варыяцыю пранікнення. 

— Хто-то яшчэ расказваў вам план, як трапіць у школу? — Спытала я. Мне 
не вельмі хацелася расказваць мае ідэі да і адчувала я сябе ніякавата, таму 
я цягнула час. 

— Так, было некалькі прапаноў, з адзінаццатага класа і з дзевятага. Досыць 
прадуманыя ў іх планы. І ўсе гэтыя планы зводзіліся да таго, што яны 
патрапяць у школьны архіў. 

— Цікава. Ну добра, вось першы спосаб пранікнення. У нас у школе два 
запасныя выхады. На адным стаіць камера, так што бярэм другую. Ён 
заўсёды адчынены, бо падчас фізкультуры праз яго выходзяць на вуліцу. Ды 
і з таго боку школы камер няма. Бярэм заходзім, для маскіроўкі апранаем 
заплечнік, і мы ў школе. 

— Ну, нядрэнна, — усміхнулася Людміла Сяргееўна, у гэты момант 
празвінеў званок, — што ж, астатнія планы раскажаш потым. 

Яна пайшла весці ўрок. Я выдыхнула, добра, што не прыйшлося расказваць 
пра пажарную лесвіцу і пранікненне праз акно ў кабінеце прац на першым 
паверсе, дзе займаюцца хлопчыкі. Спадзяюся, яна забудзе. 

Увесь клас быў разам толькі на матэматыцы, бо працы і інфарматыка ва ўсіх 
была ў розных кабінетах. 

Мы з Лерай абмяркоўвалі кнігі, калі да нас падышоў Мацвей. Крабаў 
пацярабіў чубок і пракашляўся. 

— Гэта ... Мы сёння ідзем помсціць семнаццатай школе, Оля ты ідзеш з 
намі? — сказаў ён яшчэ раз пракашляўшыся. 

— А чаго мяне не клічаце? — Наехала на Мацвея Лера. 

— Ну… У цябе музыка ў гэты час, калі твае бацькі даведаюцца — то нам хана, 
— няўпэўнена прамямліў хлопец, адвёўшы погляд у бок, - да і нечага было 
мяне сёння за валасы трогаць... – ціха казаў ён. 

— Ооо, хтосьці запомніў, калі ў мяне музыкальная школа, ну ўсё роўна 
дзеля прыстойнасці мог і паклікаць, — сказала Лера і скрыжавала рукі на 
грудзях. Мацвей адмахнуўся ад яе, злёгку пачырванеўшы. 

— У колькі гэта будзе? — Спытала я, злёгку нахмурыўшы бровы, — і хто яшчэ 
ідзе? 
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— У 19.30. Ідуць: Аліна, Данік, Ліза і Я. Ну яшчэ магчыма з дзевятага класа 
Ягор Сломаў і з 8 «Б» Паша Крук. 

— Прабач не змагу, — я зайшла ў кабінет, бо яго адчынілі, — мы сёння на 
Дзень нараджэння цёткі едзем. 

— Што ж, хораша, шмат людзей — гэта таксама нядобра, — задумаўся 
Мацей, здымаючы заплечнік і ставячы яго каля парты, — як кажуць «Менш 
народу — больш кіслароду». 

— Ты ж сёння нікуды не едзеш? — спытала Лера, калі мы селі на месца. 

— Еду, толькі не на дзень нараджэння, а ў госці да бабулі. Проста не хачу ў 
гэтым удзельнічаць, — я адкрыла кніжку па алгебры. Празвінеў званок, 
Ірына Васільеўна расказвала новую тэму. 

— Як рэпетыцыя? — Спытала я ў Леры, нагнуўшыся да кніжкі і спісваючы 
правілы. 

— Так, нармальна, мяне вядучай паставілі. Вадзім, як звычайна будзе несці 
піянерскі сцяг. 

—Мм, на вуліцы будзеце ці ў школе? 

— У актавай зале. Гэта будзе ў сакавіку, не думаю, што будзе цёпла. Нам 
яшчэ дзесяцікласнікі будуць дапамагаць, — Лера закашляла. 

— Нумар дзвесце трыццаць старонка дзевяноста, — сказала Ірына 
Васільеўна, абводзячы позіркам клас. Мая інтуіцыя падказвала, што 
выклічуць мяне, — Оля, да дошкі. 

Краем вока я глядзела на Лерыну парту, старраючыся зразумець яе 
падказкі. Я адышла ад дошкі атрасаючы рукі ад мелу. Ірына Васільеўна 
праглядзела маё рашэнне. 

— Усё правільна, сядай. У канцы ўрока прынясі сшытак на праверку, я табе 
адзнаку пастаўлю. 

Я зморшчылася, бо мой сшытак быў практычна пусты і там не дахопляла 
паловы лістоў. Усім же ў класе ўвесь час патрэбны чарнавікі! Прыйшлося 
зноў прасіць дапамогі і хутка спісваць у Леры. 
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Урок скончыўся. Я сабрала заплечнік і збіралася выходзіць. Па правілах 
кабінета матэматыкі: заплечнікі апранаем на калідоры, праз парог 
пераступаем. 

— Оля, што ў вас учора здарылася? – спытала настаўніца. Мне прыйшлося 
спыніцца і неяк заплечнік адразу стаў цяжкім. Ірына Васільеўна вельмі 
добра аналізуе людзей, таму хлусіць кепская ідэя.  

— Ды так, палаяліся крыху з вучнямі з сямнаццатай школы, —паволі пачала 
я, разглядываючы на дошцы драпіны ад мелу. 

— Добра, — сказала яна, уважліва паглядзеўшы на мяне, — усё ж 
абышлося?  

Я кіўнула, адводзячы погляд у бок, разглядаючы табліцу квадратаў. 
Настаўніца яшчэ раз паглядзела на мяне і без лішніх слоў апусціла на 
перапынак. 

Я выйшла з класа і выдыхнула, закінуўшы заплечнік на плячо. Лера чакала 
на калідоры. 

Урокі скончыліся. Мы выйшлі са школы. Я развіталася з Авечкінай. На вуліцы 
было сыра і брудна. Снег увесь растаў і пасля яго засталіся лужыны. 
Чырвоны Снягір, як звычайна, граў на губным гармоніку. Я падышла да яго. 
Людзей каля яго не было. 

— Пайшлі пройдземся, — я падышла да яго. — Мне твая дапамога 
патрэбна. 

— Пайшлі, — ён паклаў гармонік у кішэню, — усё роўна нікога няма. Якраз 
раскажаш, што ў вас учора адбылося. 

Мы рушылі ў бок парка. Са Снягіром можна добра пагутарыць, але ён часта 
быў нешматслоўны, асабліва, калі побач было шмат людзей... Настаўнікі 
проста папыталіся хто ён, паглядзелі яго дакументы і папрасілі не заходзіць 
на тэрыторыі школы. А вучні проста не хацелі, ну, ці баяліся. Але нават мне 
не ўдалося даведацца, хто ён, колькі гадоў, як клічуць. Пачалі размаўляць 
мы з ім, калі я ішла пасля школы дадому. Пасля невялікага дыялогу пра яго 
выкананне песні “ Yesterday ” гурта — the Beatles 4 мы разгаварыліся і 
перыядычна сталі размаўляць. 

Я расказала яму ўсю гісторыю аж да сённяшняга графіці і помсты нашага 
класа. Ён моўчкі выслухала. 
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— Ну наогул, за незаконнае нанясенне малюнкаў штраф ад 2 да 30 базавых 
велічынь, або 50 — 750 рублёў. 

—Нямала, — сказала я, потым, ледзь-ледзь падумаўшы, працягнула, — ты 
ўчора неяк занадта рэзка паставіўся да бойкі. З чаго б гэта? 

— Бойка ёсць бойка! Ад яе ў прынцыпе нічога добрага чакаць не варта, — 
ён паправіў сваю маску. 

— У мяне ёсць здагадкі, што ты працуеш у сферы міліцыі або адвакатам, — 
я з прыжмурам на яго паглядзела. 

— Табе сур'ёзна цікава маё мінулае? Добра, калі-небудзь я табе ўсё 
раскажу, але цяпер у нас іншая задача, — ён падышоў да адной лаўцы. 

—Добра, але я твае словы запомніла! — я села на лаўку, — ёсць здагадкі, 
што нам рабіць? Пакуль гэта не дайшло да больш сур'ёзных боек і псуты 
маёмасці школы. 

— Ёсць, — ён пацёр пераноссе, — у ідэале трэба пазнаць, што збіраецца 
зрабіць твой клас. Яны не казалі? 

— Не, але гэта не цяжка высветлім. Зараз патэлефануем, даведаемся ... — я 
дастала тэлефон. 

Пасля некалькіх хвілін роспыту Мацвея было высветлена, што яны проста 
збіраюцца памаляваць на школе. 

— Ага, ніякай арыгінальнасці, будуць паўтараць, што і тыя. Добра, вось табе 
мой план. Думаю, у вас у класе не ўсе жадаюць увязвацца ў гэтую «вайну 
школ». 

— Я зразумела тваю думку. Аб'яднацца з імі і неяк усіх памірыць. 

— Так, малайчына. Але пажадана проста ўгаварыць вашых аднакласнікаў 
«байцоў» не ўвязвацца ў гэта, бо яны могуць займець справу з міліцыяй. Я 
ведаю ў цябе ёсць чалавек, які адразу пагодзіцца табе дапамагаць. 

— Калі ты пра Леру — то не факт, што яна пагодзіцца. Яна вельмі баіцца 
крытыкі класа. Проста ёсць верагоднасць, што клас за наш пратэст супраць 
іх дзеянняў, можа палічыць нас здраднікамі “Радзімы” і баязліўцамі. 

— Ага, але ж ты не баішся? — Сказаў ён, паглядзеўшы на мяне, я няўпэўнена 
махнула галавой. 



33 

— Я -то не баюся, але я ўпэўнена, што — гэтая місія праваліцца. У нас у класе 
максімум тры спакойныя чалавекі. Гэта занадта мала, каб пераканаць увесь 
клас. 

— Дрэнна…, але ты ўсё роўна паспрабуй, — ён пачухаў падбародак. Тры 
вераб'і скакалі насупраць нас дзюбаючы зямлю. 

— Добра паспрабую, яшчэ ідэі? Ну і пажадана план Б, — я ўважліва на яго 
паглядзела. 

— Добра ... — сказаў ён, яшчэ раз паціраючы пераноссе, — паведамі каму-
небудзь з настаўнікаў. 

— Ооо, ну гэтая ідэя не вельмі добрая. Яны могуць пачаць лаяць наш клас і 
праводзіць выхаваўчыя размовы. 

— Ну дык не любому настаўніку. Пажадана таму, каму ты сапраўды 
давяраеш. Ён можа паразмаўляць з настаўнікамі з сямнаццатай школы. 
Думаю, у цябе ёсць такія на прыкмеце. 

— Так, ёсць, — кіўнула я. Адзін верабей клюнуў другога, той паляцеў. 

— Я магу параіць чалавека, да якога, сапраўды можна звярнуцца без лішніх 
сумневаў—Людміла Сяргееўна. Яна ж, здаецца, у вашага класа гісторыю 
вядзе? 

— Яна ўваходзіла ў мае варыянты настаўнікаў, — здзівілася я, прыпадняўшы 
бровы, — але я ўсё ж чакаю гісторыю твайго жыцця і спадзяюся там будзе 
адкуль ты яе ведаеш. 

Чырвоны Снягір адкашляўся ў кулак, падобна зразумеўшы, што гэта казаць 
не варта было і ўсмехнуўся. 

— Добра, пайшлі, а то я бачу ты ўжо змерзла. Наконт плана Б разбярэмся 
потым, — ён падняўся, астатнія два вераб'і тут жа пырхнулі 

Наконт таго, што я змерзла ён меў рацыю. Хоць тэмпература была 
плюсавая, але ад ракі дзьмуў халодны вецер, які прабіраўся нават пад 
пуховую куртку. 

Па дарозе назад я расказала некалькі падрабязнасьцяў пра наш клас і 
настаўнікаў. Потым ён пайшоў у бок школы далей гуляць на губным 
гармоніку, а я пайшла дадому. 
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— І так, трымай мяне ў курсе справы, — сказаў ён на развітанне, — проста 
цікава, чым усё гэта скончыцца… 

Частка 5 

Я выгульвала Цішу. Па такой слоце не падабалася гуляць ні мне ні яму. Снег 
уперамешку з соллю і пяском раздражняў Цішыны лапы, таму ён хадзіў па 
траве, спрабуючы пераскочыць кучы снегу, якія былі вышэй за яго. Я ішла 
па тратуары імкнучыся не наступіць у лужыну. Хаця тут, у двары іх было 
дастаткова. У адным слухаўцы грала музыка, іншы проста боўтаўся. 

— Прышпільная ў цябе шаўка, — раздаўся ад кудысьці басісты голас. Я 
зняла адзін навушнік і агледзелася па баках, спрабуючы зразумець хто гэта 
гаворыць. На лаўцы важна сядзеў Давід, закінуўшы нагу за нагу. Куртка ў яго 
была расшпілена, шапка ён засунуў у кішэню. 

Ціша не бачыў у ім пакуль што ніякай пагрозы, таму проста далей пазначаў 
свае кусты. Я змерала хлопца поглядам, ён крыва ўсміхнуўся. Што ж, хоць 
зараз ён без сваёй рудай шчацінкі. Вось зараз ён быў падобны на восьмы 
клас, а не на адзінаццаты. 

Я адвярнулася. Мабыць яму не спадабалася, што я ніяк не адрэагавала на 
гэтую рэпліку, таму Давід сляпіў сняжок і кінуў яго, але ў мяне не патрапіў. 
Ціша гэта заўважыў і яму не спадабалася. Ён падбег да хлопца і пачаў на яго 
цяўкаць. Той паморшчыўся, адыходзіць яму не было куды : ззаду была 
лаўка. 

— О, нехта баіцца сабак, — я ўсміхнулася. На твары хлопца адбілася яшчэ 
больш сумная грымаса. Ён ударыў наском чаравіка ў снег, тым самым 
апырскаўшы ім Цішу. Той адышоў на пару крокаў. 

— Гэй! — незадаволена ўскрыкнула я, падыходзячы бліжэй, каб адклікаць 
Цішу, — не крыўдзі сабаку! 

Хлопец яшчэ некалькі разоў мацней ударыў наском аб зямлю, так што 
невялікія камякі снегу даляцелі і да мяне. Ціша незадаволена прабурчаў і 
адышоў у бок, атросшыся. 

— Цярпець не магу такіх дробных цяўкалак: занадта галасістыя. — ён 
зморшчыўся і зноў сеў, закінуўшы локці на спінку лаўкі, — разлаяўся тён тут, 
цьфу. 



35 

— Ён цябе не чапаў, ты першы пачаў, — нагадала яму я, атросшы штаны. 

— Мы вас таксама не чапалі, вы самі першымі пачалі, — хлопец усміхнуўся, 
скрыжаваўшы рукі на грудзях. Ад такога нахабства я абурана ўздыхнула. 

— Чаго? Гэта мы першыя пачалі?! – крыкнула я, матаючы галавой, – а хто ў 
нас тут на падлогу ў школе пляваў, абражаў, графіці маляваў?! 

Ён спачатку ўсміхнуўся, але неўзабаве гэты смяшок ператварыўся ў смех. 
Дакладна, як казаў Кірыл, ён псіх. Цяпер мне захацелася запульнуць у яго 
сняжок. 

— Сур'ёзна, я не разумею вашых паводзін, вы ўзлаваліся толькі з-за 
англійскага і кабінета?! — Я запытальна паглядзела на яго. Хлопец перастаў 
смяяцца і пракашляўся ў кулак. 

— А як жа леташні матч у футболе, дзе вам... 

— Ты другі чалавек, які кажа мне пра гэты матч, але я паняцця пра яго не 
маю, — перабіла я яго, — я не цікаўлюся футболам. 

— Ну так, гэта было чакана, знайшоў каму расказваць—прабубніў ён, 
пачухаў рудую верхавіну, — тады ўвяду ў курс справы. Калі мы за два дні да 
гульні раскаталі вашых хлопцаў на скрынцы з лікам 5 : 2 , а другі тайм 6 : 3 , 
а на наступны дзень яны выйграваюць нас з лікам 4 : 8… Цікава як жа? А я 
скажу як, у судзействе быў бацька аднаго з вашых, і ім парушэнне дзевяць 
разоў не залічвалі, падразанні, гульню рукой ён адзін раз не ўбачыў… Вось 
так яны і выйгралі. Судзі сама, сумленна але гэта ці не, калі вядома ж ты не 
разважаеш, як бацька таго хлопца. 

— Добра, добра, але пры чым тут наша школа? Разабраліся б з тым 
хлопцам, — я запытальна прыўзняла бровы. 

— Разабрацца, — ён усміхнуўся, пакруціўшы галавой, — з вашымі 
адмарозкамі паспрабуй разабрацца… Слоў яны не разумеюць, а сумленнай 
бойкі ў нас не выйдзе, спрабавалі ўжо, калі на навагодняй дыскатэкі ў 
Палацы культуры, выйшаў канфлік наконт дзяўчынак… Дык яшчэ і гэты 
конкурс піянерскі, дзе ў вас… А сапраўды, у цябе барабан зляцеў, і вам гэта 
не залічылі ў мінус! І конкурс учора па—англійскаму. Глядзі, выходзіць 
занадта шмат мінусаў і сумарна ў нас ёсць завошта не любіць вашу школу… 

— Слушна, — адказала я. Хлопец кіўнуў, зірнуўшы на наручны гадзіннік. 
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— Будзе лепш, калі ты зараз звал... уйдзеш адсюль: я сябрую чакаю, ён хутка 
павінен выйсці і менш за ўсё я б хацеў слухаць пытанні і жарты ад яго наконт 
таго, чаму я з табой размаўляў... 

Я ўсміхнулася, паківаўшы галавой. Твар Давіда быў сур'ёзны, аднак і на ім 
прамільгнула ўсмешка. Я паклікала да сябе Цішу, хопіць гуляць, пара весці 
яго дадому. 

— І гэта, — няўпэўненым басам пачаў хлопец, паціраючы шыю, — за сабачку 
прабач... 

Частка 6 

Было 19:20 вечара. Амаль увесь атрад стаяў каля школы. Паколькі быў 
люты, то ў гэты час было цёмна. 

— Каго мы яшчэ чакаем? — Спытала Аліна, пазіраючы на гадзіннік, — 
накшталт усе, хто хацеў прыйшоў. 

— Іван Казак павінен прыйсці, — вымавіў Паша Крукаў, хістаючыся на 
арэлях перад школай. Аліна, Мацвей, Данік сядзелі на лаўцы, — што—то 
мне ваш настрой не падабаецца, няўжо баіцеся? 

— Смяешся? Не,проста думаю…— адказаў Мацвей і ўставаў з лаўкі. — А вось 
і Ваня. 

Да іх падышоў Казак. З рукзаком і цёмна—сіняй курткай. Наогул усе 
прысутныя былі ў цёмным адзенні і ў шапках. 

— Цябе ўсё—такі адпусцілі, ты ж не мог, — вымавіў Ягор Сломаў з дзевятага 
класа. Хлопец з прамымі рудымі валасамі, зачасанымі назад, бледным 
тварам у вяснушках, з цёмна—сінімі вачыма і кірпатым носам. 

— Дык мяне і не адпусцілі, мама з братам пайшла ў госці. А я да вас на 
дапамогу. 

Ягор закінуў на плячо сумку з фарбамі і хлопцы рушылі ў бок сямнаццатай 
школы. Пасля снегу было хлюпотна. 

— Ды блін, калі ўжо зіма скончыцца, — прабурчаў Данік трэці раз, 
наступаючы ў лужыну, — толькі красоўкі нядаўна купіў. Мне здаецца, у 
мяне больш шанцаў патануць у лужыне, чым дайсці да школы. 
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Мацвей з Алінай усміхнуліся, Ягор хмыкнуў. Яны падышлі да будынку. 

— Далей не падыходзім! — Скамандаваў Ягор, спыняючыся ў цені ліхтара ў 
ста метрах ад школы, — Трэба абыйсці школу з правага боку, там камер 
няма. 

— А ты падрыхтаваўся, — злёгку ўсміхнуўшыся, сказала Аліна, — днём ці 
што хадзіў глядзеў? Спадзяюся, тваю прыкметную рудую шавялюру ніхто не 
прыкмеціў. 

Ягор фыркнуў і паморшчыўся. Хлопцы абышлі школу. Год таму тут мянялі 
трубы, а яму засыпалі пяском. Таму зараз тут занадта брудна і абутак 
правальваўся амаль на трэць. 

Хлопцы падышлі да агароджы. На тэрыторыі школы было толькі два 
ліхтары, адзін над галоўным уваходам, другі над запасным. Задняя частка 
школы была не асветлена. 

— Такім чынам, які ў нас план дзеяння? – спытала Аліна, – у нас жа ёсць 
план? 

— Так, малюем графіці і, што-небудзь яшчэ, — сказаў Мацей, пералазячы 
цераз плот, — На сцяне, або на асфальце? 

— Мацвей, Мацвей, — Аліна пералазячы следам за Крабавам, ён падаў ёй 
руку, — накшталт жа выдатнік, а прапануеш такія варварскія ідэі. 

—Ха—ха, я адстойваю гонар школы. Я ж не Мураўедава, якая адмазалася 
ад сённяшняй вылазкі і намякала, што лепш нам гэтага не рабіць, — Мацвей 
хмыкнуў і пачакаў, калі пералезе апошні. — І так, на сцяне або асфальце? 

— На асфальце, — Паша Крукаў паправіў пасму чорных валасоў, — калі 
будзем маляваць на сцяне, то могуць даць «добры» штраф. Таму, 
выбіраемы самы роўны ўчастак асфальта і прыступаем. Усё за? 

Усе пагадзіліся. Ягор раздаў усім балончыкі і рэспіратары. Яны знайшлі 
добры ўчастак, якраз там, дзе ён будзе бачны з усіх вокнаў школы. 

— Вось толькі, што мы будзем маляваць? – спытаў Ваня, трасся балончык з 
жоўтай фарбай. 

— Прапаную намаляваць што-небудзь цікавае, там верш і малюнак да яго, 
— ціха сказаў Ягор, бо рэспіратар прыглушаў гук. Крабаў паморшчыўся і 
кісла паглядзеў на Ягора. 
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— І даўно гэта ты літаратурай захапіўся? Я прапаную, што-небудзь больш 
абразлівае, каб ведалі з кім звязаліся... А то, вершы ім пісаць, фарбу дарма 
марнаваць! Ну ты жартаўнік вядома! — Вымавіў Паша, пшыкнуўшы 
некалькі разоў з балончыка ў паветра, — Даўно такім мяккацелым стаў? 

— Наогул то балончыкі мае, так што наконт фарбы асабліва не заракайся, — 
з пагрозай пачаў хлопец, амаль ушчыльную завісаючы над Крюковым, — я 
шаную тваё меркаванне, але давай лепш пакажам, што мы не быдла, а 
лепш іх і можам зрабіць што— то вартае. 

— А я прапаную прагаласаваць. — Настойваў Паша, робячы крок назад і 
аглядаючы ўсіх прысутных, — Галасуем? 

У выніку лік быў роўны тры—тры. За верш: Ягор, Аліна і Данік. За больш 
дзёрзкі падыход: Паша, Мацвей, Ваня. 

— Данік, не чакаў, што ты нас так падставіш, — усміхнуўся Мацвей, 
паціраючы патыліцу, — давайце па даўніне: камень, нажніцы, папера. Да 
першай перамогі. 

Ягор з Паш пагадзіліся. Яны сталі адзін супраць аднаго, астатнія сталі па 
баках. Раз, два, тры: нічыя, у дваіх нажніцы. Паўтарылі яшчэ раз. Раз, два, 
тры: перамога, папера і камень. 

— Рыхтуем верш, — з пачуццём перавагі сказаў Ягор, адышоўшы ад Пашы, 
той паглядзеў на кулак, і пайшоў следам. 

— Добра, верш, але які? — спытаў Казак, сцягнуўшы з твару рэспіратар, каб 
лепш было яго чуваць, — вы прапанавалі, а самі — хоць прыдумалі. 

Ён казаў занадта гучна, і на яго засіпелі. Ваня надзеў рэспіратар назад. 

— Ваня цішэй, хочаш, каб вартаўнік прыйшоў? — Сказала Аліна, Ваня 
замоўк і, адвярнуўшыся, стаў глядзець на неба, — Мацвей, памятаеш той 
верш пра баранчыка? 

— Які... — Мацвей скрывіўся, — ааа, гэты — пра Месяц і суп? 

— Што яшчэ за верш? – спытаў Данік, седзячы на кукішках і разглядаючы 
балончыкі з фарбай у руках. Аліна ўздыхнула і прачытала чатырохрадкоўе. 

— Я, вядома, прапаноўваў верш, але не вершыкі дзіцячага сада, — 
паморшчыўся Ягор, скрыжаваўшы рукі на грудзях, — вось мой варыянт:  
Каравыя сцены, свіныя вароты, і баран не будзе жыць у гэтым балоце. 
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— Я думаў, што, калі ты казаў пра вершы ты меў на ўвазе нешта з класікі, — 
усміхнуўся Паша, — падобна мы не зразумелі адзін аднаго. Але вершык 
нядрэнны, я згодзен на гэта. Можа, яшчэ і мацюкі дадаць, але гэта будзе 
занадта... Давайце проста побач барана намалюем? 

На гэтым вырашылi. Данік намаляваў фон сіняй фарбай. Ягор зрабіў контур 
надпісу чырвоным. Паша намаляваў галаву барана ў пінжаку і гальштуку, 

Ваня расфарбаваў: гальштук — зялёным, барана 
— бэжавым з жоўтымі рагамі. Аліна дамалявала 
цені. 

— Па—мойму, атрымалася нядрэнна, — сказаў 
Данік, нахіліўшы галаву на бок. Паша дастаў 
тэлефон і сфатаграфаваў з некалькіх ракурсаў. 

— Я табе больш скажу, атрымалася шыкоўна. 
Дакладна лепш, чым у іх, пры тым што вы першы 
раз малюеце. Фатаграфіі потым скіну. 

Мацвей прайшоў ад краю працы да другога краю, 
потым павярнуўся на права і зрабіў яшчэ некалькі 

крокаў. 

— Пяць на пяць метраў, усяго - то за паўтары гадзіны, — даволі вымавіў 
хлопец, працягваючы Пашы рэспіратар. 

— Гэта вядома класна, але ў мяне пытанне, фарба адціраецца? — Сказаў 
Ваня, гледзячы на свае апырсканыя спартыўныя штаны, усё паглядзелі на 
яго, потым сабе на ногі. 

— Ды адціраецца, толькі сціраць прыйдзецца самому, каб у бацькоў не 
было пытанняў, вось у мяне спецыяльна выдзелена адзенне пад гэтую 
справу, — Ягор падняў сабраную сумкай, — пашлеце. 

— Заўтра даведаемся крытыку, — усміхнуўся Мацвей, апошні раз 
паглядзеўшы на графіці. 

Частка 7 

Я прыйшла ў школу. Спачатку пераблытала клас і зайшла ў суседні, там была 
куча пяцікласнікаў, якія насіліся і ледзь не вынеслі мяне прэч. Адкуль у іх 
столькі энергіі ў чацверг раніцай? Хоць мы таксама з Лерай насіліся па 
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калідорах і нас заўсёды спыняла фізіца. За гэта мы яе празвалі “Сатрап” 
(жорсткі кіраўнік ці тыран у старажытнай Пэрсіі). 

Я падышла да свайго кабінета. Там таксама была шуміха і даволі радасная, 
падобна ўчарашняя вылазка ўдалася. Больш за ўсё крычаў Мацвей. 

— Ды наша графіці ўся школа ўбачыць і ўсе дамы, якія каля яе знаходзяцца, 
— крычаў Крабаў, размахваючы тэлефонам. Я не паспела апамятацца, як да 
мяне падбег Аліна. Нізенькая, з фарбаванымі ў руды колер валасамі, 
блакітнымі вачыма, крываватым носам, цёмнымі бровамі, у джынсах, кедах 
і байку. 

— Прывітанне Оля, глядзі, што ўчора зрабілі, — і яна паказала мне 
фатаграфію на тэлефоне, — паўтары гадзіны, пяць на пяць метраў. 

—Ого, нядрэнна, самі прыдумалі? 

— Ну, наогул я расказала твой верш пра барана, мы яго крыху перарабілі, а 
Паша вырашыў яго намаляваць, а словы прыдумаў Ягор Сломаў, — сказала 
яна, прыбіраючы тэлефон у кішэню. 

— Скінь фатаграфію, калі ласка, класна атрымалася, — я дастала тэлефон. 
Верш, пра які яна гаворыць быў напісаны ў тым годзе, ад няма чаго рабіць 
роўна за хвіліну і добра, што яны яго не напісалі. Да мяне са спіны 
падкралася Авечкіна. 

— О, прывітанне Лера, — сказала Аліна, бо бачыла, як яна да мяне 
падыходзіць, — усё, фатаграфія адпраўлена. 

— Капец, Оля, — усклікнула Авечкіна, спецыяльна сярдзітым голасам, каб 
смяшней было, — а як жа з сяброўкай на пачатку прывітацца? Значыць да 
Аліны ты падышла, а да мяне не? 

Аліна ўсміхнулася і пайшла да хлопцаў. Празвінеў званок, і я села за парту. 
Кірыл нешта абмяркоўваў з Данікам. Зайшла Лізавета Міхайлаўна, я 
павярнула Мамаева за плячо тварам да дошкі. 

— Табе паказвалі графіці? — Спытаў ён у мяне. У Кірылы заўсёды быў нейкі 
гундосы голас. 

— Так, Аліна паказала, — я сцвярджальна кіўнула. 

— А ведаеш чаму яна пайшла разам з імі? — Ён прыўзняў свае светлыя 
бровы. 
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— Не. Чаму? 

— Ёй проста Ягор Сломаў падабаецца ... — Ён усміхнуўся і паківаў галавой. 

Вось больш за ўсё мяне здзівіла, што я даведалася гэтую інфармацыю ад 
Кірылы. Затое зараз зразумела, што ў мяне мінус чалавек, якога можна 
было ўгаварыць. Калі Ягор за ўсю гэтую справу, то Аліна на яго баку. 

Я стала думаць, хто пяройдзе на мой бок. Але потым я зразумела, што нават 
калі мы збяромся ў нас усё роўна нічога, не выйдзе. Наш клас за восем гадоў 
супакоіць ніхто не здолеў, а тут яны захочуць нас паслухаць. Яны білі 
вокны,ламалі парты. Некаторыя з іх стаялі на савеце , з імі і міліцыя 
размаўляла і што?  мне проста было страшна праводзіць перад імі такія 
прафілактычныя гутаркі: нічога акрамя сапсаванага аб мне меркаванні я не 
атрымаю. Каб я там не казала Снягіру, але давядзецца перайсці да плана Б. 

— А чаго ты ўчора не пайшоў з імі? — Спытала я Мамаева. 

— А? Не хацеў. А сэнс? Фізічная сіла там не патрэбна, малюю я не вельмі, 
ды і шмат народу — гэта таксама не добра, — і ён зноў адвярнуўся да 
Даніка, які расказваў пра ўчарашнія прыгоды. Я паслухала, але Лізавета 
Міхайлаўна ўбачыла Кірылу, звернутага да Даніку. Забрала ў іх дзённікі і 
пасадзіла Якутава на першую парту перад носам. 

Урок скончыўся. Я выйшла з кабінета, але да гэтага прыйшлося пачакаць 
Леру хвілін пяць, пакуль яна складзе партфель. Я падышла да акна, графіці 
зафарбавалі цёмна шэрай фарбай. 

— Наогул, дырэктар хацела ўчора міліцыю выклікаць, але потым 
раздумалася, — сказала Лера, калі мы ішлі па калідоры, — казала ўчора з 
Алёнай Віктараўнай і яны не ведаюць хто гэта зрабіў. 

— О, чуткі не дайшлі. Дзіўна, уся школа пра гэта ведае, няўжо ніхто з 
настаўнікаў не пачуў. Дарэчы, ты казала? 

— Не. Думаю, гэта ўсё само ўстаканіцца, — яна задуменна паправіла 
акуляры. 

На перапынку пасля пятага ўрока, здарылася бойка. Мы сядзелі ў класе, як 
да нас забег дзевяцікласнік. 

— Нашых б'юць! — крыкнуў ён і гэтак жа хутка ўцёк. 
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Як аказалася на хлопцаў з шостага класа наехалі вучні з сямнаццатай школы. 
Але ніхто не ведае хто там быў, бо, калі прыбег нехта з настаўнікаў, байцы 
ўжо паспелі разбегчыся. Потым аб гэтым гаворылі цэлы дзень  

Урокі скончыліся. Я стаяла каля кабінета гісторыі і вырашалася стукаць ці 
не? Я паднесла кулак да дзвярэй... Але іх адчыніла настаўніца. 

— Оля? Праходзь ... — Яна адышла, давая мне месца каб зайсці ў клас. 

Я зайшла ва ўнутр. Падобна на тое Людміла Сяргееўна збіралася сыходзіць: 
рэчы на стале былі сабраныя. 

— Вы ведаеце, што ў школе адбылося? — У мяне запяршыла горла і я 
пракашлялася. 

— Толкам нет. Але падобна, што - то важнае раз ты прыйшла, — яна 
абаперлася на парту і скрыжавала рукі на грудзях. Мне прыйшлося стаяць 
каля дошкі. 

— Канфлікт з сямнаццатай школай. Яны ўзлаваліся на нас з-за таго, што 
грошы вылучылі нам і конкурс выйгралі мы, там яшчэ з футболам нешта 
было не так летась... Графіці таксама яны намалявалі. І галоўныя іх супернікі 
— гэта наш клас. Трэба іх хутчэй памірыць! – паспешна на адным дыханні 
пратараторыла я. 

Людміла Сяргееўна ўздыхнула. Ад хвалявання ў мяне праступіла поту на 
лбе.  

— Гм, сітуацыя зараз праяснілася, вясеннее абвастрэнне, хоць яшчэ рана. — 
Пра сябе сказала яна, — І так, раз ты падышла да мяне, а не да дырэктара 
або завуч, значыць пра гэта пажадана нікому не казаць? 

—Ну наогул можаце, толькі не кажыце, што я вам сказала, — апошнія словы 
былі сказаны з замінкай. 

— Добра. А чаму да мяне, а не да класнай? — Спытала яна. Я думала, што 
сказаць. Мабыць, скажу праўду, усё роўна хлушу дрэнна. 

— Адзін музыка сказаў, — павольна няўпэўнена пачала я, — што калі б ён 
быў на маім месцы, то пайшоў бы да вас. 

— Здагадваюся хто гэта, — яна ўсміхнулася, гледзячы кудысьці міма мяне ў 
акно, — Добра, чым я магу дапамагчы? 
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— Можаце пагаварыць з настаўнікамі з сямнаццатай школы? — Павольна 
прамовіла я, усё—такі трэба было за дзень прадумаць сваю прамову, — 
Проста ад іх больш агрэсіі ідзе, дарэчы, сённяшняя бойка таксама справа іх 
рук. 

— Гэта наўрад ці, у мяне там знаёмых няма. Можа нехта з настаўнікаў і 
падтрымлівае з імі сувязь. Заўтра спытаю, а так я табе нічым больш 
дапамагчы не змагу, даволі складана супакоіць адразу дзве школы. 

— Добра, дзякуй, — я выйшла з кабінета. Людміла Сяргееўна закрыла 
кабінет. 

— Частка плана зроблена, — сказаў Чырвоны Снягір пасля апавядання, — 
шкада, вядома, што давядзецца абысціся без групы прымірыцеляў. 

— Няма ў нас у класе такіх людзей! Яны ці проста не будуць у гэтым ва ўсім 
удзельнічаць і будуць проста сядзець. А іншыя якраз пачнуць наступ, і ты іх 
проста не пераканаеш, для іх – гэта справа прынцыпу. 

—Ну мы дабіліся чаго хацелі — заўтра магчыма будзе сувязь з іншай 
школай. У сямнаццатай школе палаюць сваіх вучняў, да вас таксама 
магчыма зойдуць з лекцыяй аб няправільных паводзінах. 

— А што, калі не спрацуе? Калі яны ўсё роўна будуць лаяцца? 

— Вось тут нам і дапаможа план Б, — ён падняў палец уверх, — а 
заключаецца ён у тым, што разам з класам будзеш хадзіць ты. 

Я запытальна на яго паглядзела. Нешта занадта прасценька. 

— Што ж, прыгоды гэта таксама нядрэнна. Галоўнае — не патрапіць у 
міліцыю. Калі, што, тое гэта будзе на тваім сумленні і выцягваць ты мяне 
таксама будзеш сам. 

— Калі будуць бойкі, тэлефануй мне. Я жыву недалёка і думаю, усе падзеі 
будуць праходзіць тут, таму прыйсці змагу. А тым больш, што вы, напэўна, 
будзеце туды хадзіць пасля заняткаў, так што я дома буду. 

— Ну глядзі мне, калі хоць раз не прыйдзеш ... — сказала я, захаваўшы яго 
нумар тэлефона, — і так, здымі маску. Людміла Сяргееўна ўсё роўна цябе 
ведае, а вучням усё роўна ў масцы ты ці не. 

— Зніму толькі па той прычыне, што ўсе снегіры ўжо еляцелі... 
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Ён усміхнуўся і сцягнуў маску ўніз. У яго былі густыя чорныя бровы. Каля 
вачэй былі маршчыны, хоць выглядаў ён маладога. Ну гэта былі ўсе рэчы 
якія хавала маска, астатняе твар было відаць. 

— Не бойся, прыйду і так, пастарайся не рабіць нічога незаконнага, добра? 

— Добра, але не абяцаю — гэта ўжо як атрымаецца. 

Частка 8 

Мяне нехта штурхнуў у бок, потым яшчэ раз. Я расплюшчыла вочы, я была 
на геаграфіі, у бок мяне штурхаў Кірыл. Праз шэраг настаўніца раздавала 
лісты з ацэнкамі. Прайшло ўсяго пяць хвілін з пачатку ўрока. 

— Падобна на тое ,што хто-то не выспаўся, — усміхнулася Ліза Рудая, 
паварочваючыся да мяне, — позна лягла? 

— Не, проста алергія на школу, увесь час хочацца спаць, ёсць і вельмі сумна, 
— сказала я, усміхнуўшыся. Да нас падышла Ульяна Ігараўна і дала мне 
лісцік з ацэнкай за тэст. Адзнака ў мяне была добрая, а вось у Кірылы не 
вельмі, нада потым будзеце яму дапамагчы з геаграфіяй. Я заўважыла, што 
ў яго была разбітая губа. 

— Зноў бойка? — Спытала я ў Мамаева, які пакуль не бачыць настаўніца, 
спрабаваў з чацвёртай парты патрапіць у смецце скамечанай паперкай ад 
тэста. 

— Так, была ўчора, пасля школы,-як-то абыякава казаў ён,- На нас пяцёра 
хлопцаў з сямнаццатай школы наехалі. Са мной Данік быў і Коля. 

— Хто перамог? — я раззлавалася на сябе за гэтае пытанне, усё ж тут людзі 
калечацца, і гэтаму трэба суперажываць, а не шукаць пераможцаў як на 
спартакіядзе... 

— Ніхто, два—два. — панура буркнуў хлопец, — Думаеш чаму ў класе так 
ціха? Даніка няма. Ім учора больш за мяне дасталася. У Бяляева вывіхнута 
ступня. У Даніка два пальцы зламана. Аднаму з тых “дзецяшак” зламалі нос, 
іншаму некалькі зубоў выбілі і накшталт у яго расцяжэнне звязкаў. 

— А ў астатніх трох? 

— Ну так, па дробязях. У аднаго фінгал, у другога нос пабіты, у трэцяга 
некалькі ранак. Колю і Даніка ў траўмапункт звазілі, яіх тыдні два не будзе. 
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— Што ж, няхай здаравеюць. 

Наогул, я не разумела геаграфію і для мяне гэта быў вельмі сумны ўрок. У 
тэстах усё было зроблена ці на ўгад, ці акуратна спісана. Таму я сядзела, 
падпёршы галаву рукой і пісала канспект. Я адзін раз зноў ледзь не заснула, 
але локаць стаў ад'язджаць, і я ледзь не стукнулася лбом аб парту. Але 
ўсежтакі памагла Кірылу адказаць на тры пытанні і яму поставілі восем. 
Празвінеў доўгачаканы званок я выйшла з класа, пазяхнуўшы на хаду. 

Сапраўдная прычына маёй дрымотнасці было тое, што, па—першае, мы 
даволі доўга ўчора сядзелі ў бабулі і вярнуліся позна. А яшчэ ў інтэрнэце 
мяне знайшоў Давід і вырашыў пабалбатаць. Ён апынуўся не такім ужо і 
дрэнным чалавекам, яшчэ раз папрасіў прабачэння за Цішу. У час размовы 
стараліся не закранаць тэму школы і канфлікту. І не лічачы яго даволі 
дзіўнай манеры зносін, размова ў нас атрымаўся добрым. 

Цяпер была фізіка, як толькі я падышла да кабінета, Ангеліна Кудрэнава і 
Цемнева рэзка замоўклі. А вось гэта было ўжо цікава. 

— Оля, мне зараз сыходзіць трэба, правядзі да гардэроба, — сказала Лера, 
паклаўшы мне руку на плячо і амаль пацягнула ў бок гардэроба. 

— А куды ты гэтым разам ідзеш, а , прагульшчыца? — я з'едліва ўсміхнулася. 

— Да доктара. Кашаль моцны быў і цемпература паднялась . 

— Ого, зноў? А я казала, што трэба было лячыць прастуду раней! 

Лера нічога не адказала, толькі ўзяла куртку і стала апранацца, паставіўшы 
заплечнік на лаўку каля гардэроба. 

—Ты гэта, асцярожней будзь у выказваннях сёння, там Цемнева з 
Кудрэнавай цябе ў класе абмяркоўвалі і нейкія чуткі сталі распускаць, — 
папярэдзіла напрыканцы мяне Лера, апранаючы заплечнік. 

— Ооо, добра, — я здзівілася, падціснуўшы вусны. Прыйдзецца разабраць 
у чым справа, — дзякуй, што сказала. 

— А да дзвярэй праводзіць? — Авеччына паглядзела на мяне мілымі 
вочкамі. 

— Ды ты накшталт немаленькая, да дзвярэй і без маёй дапамогі дойдзеш. 
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— Капец, — сказала Лера і паматала галавой, — такая адлегласць 
давядзецца ісці адной, жах! 

Я паднімалася на трэці паверх. Ну вось, так і думала, што з Ангеліна будуць 
праблемы. Я цярпець не магу плеткароў, а тым больш такіх бяздарных. У 
тым годзе ў нас была такая сітуацыя. Хлопчыкі абзывалі Аліну Шварц 
тоўстай, і Алініна мама напісала ў групу бацькоў, але Ангеліны палічылі, што 
гэта я расказала сваёй маме пра гэта і гэта яна пачала разбірацца. 

Я падышла да свайго кабінета. Ангеліны, якія стаялі каля акна рэзка сціхлі. 
Я наблізілася да іх. 

— Каго абмяркоўваем? — З як мага шчырай усмешкай сказала я. Па іх твары 
можна было зразумець, што яны не чакалі, што я так на іх адразу наеду. 

— Ды так, нічога, — Кудрэнава адвяла погляд да акна, — надвор'е сёння не 
дрэннае ў параўнанні з учорашнім днём... 

— Пачакай, надвор'е і сапраўды нядрэннае. Вось толькі я хачу з кое-чым 
разабрацца, — я пастаралася гаварыць цвёрдым голасам, схаваўшы рукі за 
спіну, — да мяне дайшла інфармацыя, што вы распускае чуткі пра мяне. 
Хацелася б даведацца ў чым справа. 

— Эмм, — працягнула Кудрэнава, — ды ўвогуле ілжывыя гэта чуткі, нічога 
мы пра цябе не казалі ...  

— Што ж, добра, добра, — я паціснула плячыма. Пакінем гэтую размову на 
потым. Я пайшла да Вікі і Насці. Яны, як раз, усё бачылі і калі я падышла 
шматзначна на мяне паглядзелі. 

— Думаю ўсё роўна яны зараз яшчэ больш будуць мяне абмяркоўваць, — я 
пачухала нос, — Ну добра, як у вас справы? 

— Усё добра — спакойна сказала Віка, — у Марсіка таксама ўсё добра. Так, 
што можаш не пытацца. 

Я цокнула. Справа ў тым, што, калі я з ёй маю зносіны, што б падтрымаць 
гутарку заўсёды пытаю, як справы ў яе ката. 

— Віка, чаму з Ангелінай не маеце зносіны? — спытала я, зірнуўшы на акно, 
дзе стаяла Кудрэнавай з сяброўкай. 

— Яна карацей, прамяняла мяне на Кудранова. І вось зараз толькі з ёй 
ходзіць. 
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— М—так, ну гэта ў яе рэпертуары, — я замоўкла. 

— Чаго ўчора Лера над табой прышпільвалася? — Спытала Насця, у яе 
заўсёды быў злёгку пісклявы голас. 

— А гэта. Ты ж памятаеш, яе ўчора хацелі забраць на нейкае 
мерапрыемства. Яна хадзіла яшчэ паўдняк гаворыла, што яна з англійскай 
сыдзе. І так, Вадзім прапанаваў мне сесці з ім на англійскай, а тут 
прыходзіць Авечкіна і кажа, што ўсё адмянілася і я перасаджвалася да яе. 
Ну я адмовілася, і яна хадзіла потым казала, што Вадзім мой залётнік. 

— Сур'ёзна?! — Усклікнула Насця і засмяялася. Мы з Вікай пераглянуліся. 
Яна супакоілася і сцерла слязінку. 

Але тут рэзка загарлапаніў Дзіма. Мы павярнуліся. 

— Сёння мы адпомсцім за нашых загінуўшых аднакласнікаў, — пракрычаў 
ён. Некалькі хлопцаў, якія стаяць каля яго, адначасова пракрычалі  і паднялі 
рукі ўверх. Некалькі дзяўчынак паглядзелі на іх як на ненармальных, 
Ангеліна Цемнева пакруціла ля скроні. Дзіма пракашляўся ў кулак. 

— Хто хоча пайсці са мной у семнаццатую школу? — ужо спакойна сказаў 
ён, правёўшы рукой туды—сюды па сваіх кучаравых валасах. На мяне 
паглядзела Насця. 

— Пойдзеш? 

— Пайду, — вымавіла я, павярнуўшыся да Блінава, — Дзімаў, я іду. 

— Я таксама, — сказала Насця. 

— Дык хто яшчэ хоча? Месцы абмежаваныя, трэба яшчэ адзін чалавек. 

— Гэта, мабыць, без мяне, — запярэчыла Віка, адышоўшы ў бок і 
скрыжаваўшы рукі. 

— Я іду, — падняў руку ўверх Вадзім Жукаў. 

— Ну вось і выдатна, — усміхнуўся Бліноў, — у 15.00 каля нашай школы. 
Ідзем з заплечнікаміі. 

— Што з сабой браць? — Спытала Насця, — і што мы там будзем рабіць? 

— Вазьмі з сабой маркер, — параіў Дзіма, — усё ж дрэнна ісці ў госці з 
пустымі рукамі. А што мы будзем рабіць, раскажу на месцы. 
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Ён нешта яшчэ казаў, але да мяне падбегла Жэня Грэчкава, таму прыйшлося 
адцягнуцца. Яна была ў дзявятым класе, з ёй мы былі знаёмыя з самой 
пясочніцы, разам хадзілі ў дзіцячы сад. Вось толькі ў школу яна пайшла з 
шасці год, а я з сямі. 

— Колькі ў вас урокаў? — Спытала яна, трымаючы мяне за плячо. Яе чорныя 
валасы былі сцягнуты ў хвост, блакітныя вочы былі пад акулярамі. З адзення 
чырвоная кашуля ў клетку, сінія штаны і кеды. 

— Сем, зараз фізіка, — я хмыкнула. 

— Ха, няўдачнікі, а ў нас пяць. Класная захварэла, таму АБЖ і класнай 
гадзіны не будзе, — яна ўжо збіралася сыходзіць, але я яе спыніла. 

— Стоп, стоп, стоп. Што ў вас хлопчыкі на рахунак семнаццатай школы 
гавораць? 

Жэня паглядзела на мяне, потым за плячо адвяла мяне да акна. 

— У нас тры ў траўмапункце з пераломамі пальцаў з—за бойкі. Хлопцы 
збіраюцца закідаць семнаццатую школу брудам, - сур'ёзна казала яна. 

— У пакетах? Саму школу ці двор? 

— У цэлафанавыя пакеты накладуць гразі і абкідаюць праз плот. Толькі ты 
нікому. Нават бацькі  аднакласнікаў не ведаюць з—за чаго ў іх па—
сапраўднаму пераломы. Добра? 

— Добра, — я паглядзела на гадзіннік, Грэчкава паглядзела на мае. 

— Усё, пакуль, мне трэба яшчэ паспець да званка ў кабінет зайсці, — і яна 
хутка пайшла па ружовым калідоры трэцяга паверха. Праз некалькі секунд 
празвінеў званок. Па маіх здагадках Жэнек не паспела. 

Я з Насцяй стаяла каля школы. Мы не заходзілі дадому, а проста набылі 
маркеры. Снягір як звычайна стаяў на сваім месцы і граў нейкую вясёлую 
мелодыю. Прам пад сённяшняе надвор'е. 

— Што — то ён сёння без маскі, — сказала Насця, — я чакала, што ён старэй. 

— Ды не, нават у масцы яму больш за трыццаць дасі, — я паглядзела на яе. 
У Кавалеўскай былі карыя вочы, такога ж колеру заўсёды распушчаныя 
валасы. Роўныя бровы і злёгку загарэлая скура. Яна была нізкая, у 
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чырвоным пухавіку, сіняй вязанай шапцы з невялікім ружовым 
заплечнікам. 

Праз некалькі хвілін прыйшоў Дзіма з Вадзімам. 

— Што ж, пойдзем ,па  дарозе вам усё раскажам, — сказаў Вадзім. Мы 
рушылі, Снягір махнуў мне галавой.  

К казаць пра Вадзіма — то ён быў бландынам, з блакітнымі вачыма, 
аблавухі. На ўроку часам расчэсваў валасы. Ходзіць на дзюдо і ўвогуле ў 
вельмі добрай спартыўнай форме. Ён быў вышэй за Дзіму, але ніжэй за 
Пашу Роднікава. 

— І так, — пачаў Дзіма, склаўшы на вазе рукі хаткай, — Ягор Сломаў 
распавёў нам пра ўсе камеры. Як і ў нас іх там тры, вось толькі яны 
размешчаны так, што ў нас не атрымаецца патрапіць у прыбіральні, не 
прайшоўшы міма камер. Таму ідзем праз парадныя дзверы. 

— У туалеце дзверы распісваць ці што будзем? — Спытала я усміхнуўшыся. 

— Неяк ты занадта хутка здагадалася, часта гэта робіш? — Спытаў Жукаў 
прыжмурыўшы вочы і падціснуўшы ніжнюю губу. 

— Так, кожны дзень у школьным туалеце, а потым мяне мучыць сумленне, 
і я ўсё сціраю… 

Насця засмяялася, прыкрыўшы рот тыльным бокам далоні. 

— Карацей, так, будзем размалёўваць дзверы ў туалетах, — дагаварыў план 
за Дзіму Вадзім, — вы ў жаночым мы ў мужчынскім. Калі будзем заходзіць 
у школу, уцягніце галовы ў плечы і лепей закруціцеся ў шалік, каб твар горш 
відаць было. 

Мы амаль падышлі да школы. Дзіма з Вадзімам спыніліся і дасталі маркеры. 

— І так чатыры мушкецёры, — сказаў Бліноў паклаўшы свой маркер на 
маркер Вадзіма. Мы з Насцяй пераглянуліся і недаверліва паглядзелі на іх. 
Дзіма ўздыхнуў. 

— Проста пакладзіце свае маркеры на нашы. 

Я дастала чорны маркер з кішэні курткі. Насці прыйшлося парыцца ў 
заплечніку. Мы паклалі свае маркеры на іх. 
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— І так, чатыры мушкецёры, — працягнуў Дзіма, — мы сабраліся тут, каб 
пакінуць высакародны след у гісторыі гэтай школы. Прысвячаю вас тварыць 
і не баяцца маляваць. Усю зброю масавага ўяўлення можаце пакінуць на 
потым. А зараз нас чакае мастацтва! Наперад! 

— Падобна на тое нашы выдатнікі сталі схадзіць з розуму, вось, што гэта ў 
нас цяпер было? — Спытала Насця, заходзячы ў школу і ўцягнуўшы галаву ў 
плечы. 

— Сама ў шоку ... — Прабубніла я, схаваўшы твар у шалік. Мы павіталіся з 
вахцёркай. Яна гукнула, нават не паглядзеўшы на нас. 

— Зараз прама, направа, і злева будзе дзверы, — Вадзім пайшоў у іншы бок, 
— сустракаемся праз дваццаць хвілін каля прыпынку. 

Мы пайшлі ў бок прыбіральні. Насустрач да нас ішоў Дзяніс і, нешта 
друкаваў у тэлефоне, я на ўсякі выпадак уцягнула галаву глыбей. Ён 
прайшоў міма. Мы з Насцяй хутка зайшлі ў туалет. Там было тры кабінкі, 
дзверы якіх былі пафарбаваны ў белы колер. У туалеце нікога не было. 

— Што будзем маляваць? — спытала Кавалеўская. 

— Ну, для пачатку я прапаную зайсці ў кабінку, каб калі хто і зайшоў, то не 
ўбачыў нас дваіх, якія стаяць па сярэдзіне прыбіральні ў верхнім адзенні. 

— Лагічна, — і мы хутка зайшлі ў кабінкі, дзверы ўнутры былі белыя, — 
прапаную проста што-небудзь напісаць. 

— Ха—ха, нешта тыпу <<Дзяніс+ Аня>>, <<Тут была Насця>>? — я адкрыла 
чорны маркер, — ці не занадта банальна? 

— Думаю не. Ды і якая розніца, галоўнае проста выпацкаць дзверы. 

Як жа брыдка, шчыра кажучы, усё гэта рабіць... У мяне быў толькі чорны 
маркер. Добра, трэба прынесці хоць нейкую карысць гэтай школе, таму я 
напісала ўсе формулы па фізіцы і матэматыцы за сёмы і восьмы клас. Потым 
мая фантазія скончылася, і я намалявала пару чорцікаў, нотны табар і губны 
гармонік. Пакуль я ўсё гэта пісала Насця паспела вышмараваць другія 
дзверы. Я паглядзела на гадзіннік заставалася тры хвіліны. 

— Оля пайшлі, ці ты там твор мастацтва малюеш? 

— Хвілінку, — і я дастала тэлефон, каб усё гэта сфатаграфаваць, — усё, 
пайшлі. 
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— Ого, колькі ты напісала! — сказала Кавалеўская, паглядзеўшы на дзверы, 
— як бы мне было сорамна гаварыць, але тут напісана больш, чым я наогул 
ведаю са школьнай праграмы. 

Я ўсміхнулася, Насця таксама ўсміхнулася і сфатаграфавала тое, што я 
напісала. 

— Але як кажа Ірына Васільеўна: галоўнае ўдала выйсці замуж! — Яна 
засмяялася, схаваўшы тэлефон, — мне здаецца, нам пара змывацца адсюль 
... 

Мы хутка выйшлі са школы. Каля прыпынку Жукава і Блінава не было. Мы 
селі на лаўку. На бакавую сценку прыпынку кімсьці быў напісаны верш, 
таксама чорным маркерам. 

— Можна было не спяшацца, — я дала Насці тэлефон з фота, — спадзяюся 
яны нікуды не ўліплі. 

Насця нешта адказала, не адрываючыся ад тэлефона. Я раз у дваццаты 
паспрабавала разабраць почырк пісца верша , але нічога акрамя першых 
двух слупкоў зразумець было нельга. Праз некалькі хвілін да нас падбеглі 
Вадзім з Дзімам. 

— Хух, — Вадзім сеў на лаўку, паглядзеўшы праз плячо назад, — ледзь не 
злавілі. 

— Як? — Усклікнула Насця, матаючы галавой, — хто? 

— Зараз, дайце адпачыць, — Бліноў стаяў, трымаючыся за калені. Ён цяжка 
ўздыхнуў і выпрастаўся, — Нас—гэты, памятаеш белабрысы, які яшчэ на 
англійскай быў. 

— Ды памятаю, дарэчы мы яго таксама бачылі, калі ў прыбіральню ішлі, — 
успомніла я, Насця зморшчылася. 

— Ну, ён ішоў ззаду нас, нёс кудысьці класны часопіс. Мы там зайшлі ў 
прыбіральню пачалі маляваць. Я збіраўся перайсці ў другую кабінку, як тут 
ён заходзіць і бачыць мяне з маркерам і адчыненыя размаляваныя дзверы. 
Прыйшлося хутка рабіць ногі. 

— Ён вас пазнаў? — спытала я. 

— Ды наўрад ці, у мяне твар на палову быў шалікам закручаны, плюс шапка. 
Ну можа толькі па куртцы, але спадзяюся, што не. 
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— А я ззаду белабрысы бег, а потым, калі са школы выбягаў, адштурхнуў яго 
ў бок, а на вуліцу ён не выбег, — разблытаў шалік Вадзім і засунуў яго ў 
заплечнік, — вы ўсё паспелі? 

— Так, усе тры дзверы, нават фота ёсць, — і Насця ткнула Вадзіму ў твар мой 
тэлефон, Жукаў узяў тэлефон паглядзеў і ўхмыльнуўся. 

— Скінь потым у групу, а то мне зараз на аўтобус, не паспею ўсё прачытаць. 
Ды і класу трэба паказаць, што мы зрабілі. 

— Добра, скіну, — я забрала ў яго тэлефон і паклаўшы яго ў кішэню да 
маркер. У кішэні была дзірка, якую мне было лянота зашываць, таму туды 
не толькі маркер з тэлефонам можа ўлезці, але і магчыма мой тэрмас. 
Жукаў пайшоў на іншы прыпынак. 

— Што ж, пяць з шасці дзвярэй, наогул выдатна, — задаволена сказаў Дзіма, 
калі мы ішлі дадому, — я ўвогуле разлічваў на чатыры. Галоўнае, каб да нас 
у школу ніхто не прыйшоў нас шукаць. 

— Наўрад, нават калі яны паглядзяць запісы з камер — што ім гэта дасць? 
Пойдуць у нашу школу шукаць людзей з падобнымі рукзакамі, як на запісе? 
Вось калі бялявы вас пазнаў, то гэта страшней. Ён і клас назваць можа і 
магчыма імёны. 

— Ну, гэта так, ну ўсё ж спадзяюся, што ўсё абыдзецца. Добра, пакуль, мне 
яшчэ ў музыкалку сёння ісці, — працягнуў Бліноў і павярнуў направа. Мы з 
Насцяй гэтак жа разышліся. 

Па дарозе я задумалася. Ці пагаварыў хтосьці з настаўнікаў з настаўнікамі з 
іншай школы? Падысці зноў да Людмілы Сяргееўны я не змагу. Я ўвогуле не 
люблю прасіць дапамогі, а тут у настаўніка прыйшлося…. Так што проста 
чакаем... 

Частка 9 

Усё добрае заўсёды хутка заканчваецца. Вось так жа хутка праляцелі 
выходныя. Усе адпачылі, хтосьці ездзіў да бабуль, хтосьці гуляў на вуліцы, а 
хтосьці, як я, сядзеў дома. Таму за выходныя было толькі дзве навіны. 
Першая: Леры далі бальнічны і яна тыдзень будзе сядзець дома і другая — 
Коля прыйдзе ў школу толькі праз месяц, Данік — праз два тыдні. Ну ім гэта 
ў радасць, яны ўсё роўна і так часта ўрокі прагульваюць. Ну а яшчэ Давід 
спрабаваў угаварыць мяне не ўдзельнічаць ва ўсёй гэтай "вайне" . Мы 
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дамовіліся аб кампрамісе, што ні ён ні я ва ўсёй гэтай мітусні ўдзельнічаць 
не будзе. Хаця я вельмі сумнявалася, што вось хтосьці з нас гэтыя ўмовы 
выканае. 
Панядзелак. Трэці ўрок—фізіка. Каля мяне не было Кірылы Мамаева, на 
фізкультуры я гэта не заўважыла. Падазраю чаму... 

Яшчэ не было Святы. Разам у класе адсутнічалі пяць чалавек. А паколькі 
адсутнічалі тры самыя шумныя чалавекі, то ў класе было ціха. 

На ўсякі выпадак памяняла заплечнік. На ярка—жоўты, з ім я хадзіла ў 
мастацкую школу. У маці, вядома, з'явіліся пытанні. Прыйшлося сказаць, 
што проста жадаю пайсці менавіта з ім. 

— А дзе Ўкропава? — Спытала я ў Лізы. 

— У яе нейкія праблемы з бабуляй, — нехаця адказала Рудая, моршчачыся, 
— яна папрасіла асоба пра гэта не распавядаць нікому, таму прабач. 

— Добра, — я паціснула плячыма, — гэта яе справа ... 

Дзверы ў клас адчыніліся. У клас зайшла Марына Кірылаўна — сацыяльны 
педагог. 

— У актавую залу на лінейку, — сказала яна і пайшла далей. Фізіца не 
дастаткова ўздыхнула і неахвотна паднялася разам з намі. 

Мы радасныя выйшлі з кабінета і пайшлі ў бок актавай залы. Пад лінейкай 
мелася на ўвазе лекцыя ад міліцыянера. У зале была ўсё старэйшая і 
сярэдняя школа. Настаўнікі стаялі ўздоўж сценак, вучні спрабавалі 
змясціцца на ўсе крэслы. Я села з нейкай дзяўчынкай з шостага класа, 
проста іншых месцаў больш не было. Камусьці прыйшлося нават прынесці 
крэслы з іншага кабінета. 

— Цішыня! – крыкнула сацыяльны педагог, усе замоўклі, – зараз да нас 
прыйдзе Ігар Уладзіміравіч наш участковы. Калі ласка, шануйце цішыню, 
каб мне за вас не было сорамна. 

Чамусьці мне Марыя Кірылаўна нагадвала авечку, чорную авечку. У яе 
чорныя кучаравыя валасы, цёмна — карыя вочы і доўгія вейкі. Ды і форма 
асобы была выцягнутая. 
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У залу зайшоў участковы. Пухленькі, падстрыжаны пад вожыка, у 
міліцэйскай форме. Ён дайшоў да сцэны, разгарнуўся да нас і склаў рукі 
хаткай. 

— Добры дзень дзеці, спадзяюся вы мяне памятаеце. Сённяшняя тэма 
нашай размовы будзе <<Канфліктныя сітуацыі>>. Якраз да вас расказваў 
вучням сямнаццатай школы… 

Зала загудзела. Усе зразумелі да чаго ён хіліць. 

— Мы тут прычым, — сказала дзяўчынка каля мяне, — лепш ім паўторна 
раскажыце. 

— Ціха! — крыкнула Марыя Кірылаўна, гнеўна зірнуўшы на вучняў. 
Участковы пачакаў пакуль усё сціхнуць. 

— І так, калі падчас бойкі вы будзеце здымаць на тэлефон—то вас забяруць 
у пастарунак разам з удзельнікамі бойкі да высвятлення абставін. Калі вы 
бачыце, што хтосьці б'ецца не лезьце ў бойку — гэта таксама будзе 
разглядацца як удзел у бойцы. Як пазбегнуць канфліктных сітуацый? Можа, 
хто з вас ведае? 

Зала маўчала. Потым усё ж паднялося некалькі рук. Збольшага—гэта былі 
пяцікласнікі, якія хацелі паказаць, што яны таксама разумныя. Ігар 
Уладзіміравіч выклікаў аднаго. 

— Ну, не звяртаць увагі, — сказаў хлопчык, — калі цябе задзіраюць, 
расказаць дарослым. Быць спакойным... 

—Ооооммм, я спакойны, я спакойны як Буда, я знаходжуся ў нірване, — 
уставіў хлопец ззаду мяне і ў месцы з суседам засмяяўся. 

— І ўсё роўна, што свет каля цябе гарыць! — дадаў яго сусед. Хлопцы 
засмяяліся яшчэ больш. Марыя Кірылаўна паглядзела ў той бок і пагразіла 
кулаком, хлопец кашлянуў і замоўк. 

— Так, усё правільна, — вымавіў участковы, — але ёсць яшчэ спосабы… 

Ён пачаў расказваць яшчэ спосабы вырашэння канфлікту. Усе сядзелі і 
сумавалі. Я агледзела зала, хто-небудзь з маіх аднакласніках нават 
прымудраўся неўзаметку сядзець у тэлефоне. Але ўсё ж дзякуючы яму мы 
прапусцілі 20 хвілін урока. 
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— І напрыканцы, убачу каго-небудзь, хто паліць каля школы, рукі адарву! — 
прыгразіла Ігар Уладзіміравіч, — На гэтым, усё. 

Усё млява запляскалі. Па прыходзе ў клас Наталля Ўладзіміраўна простая 
дала нам чытаць параграф на пакінуты ўрок. 

— Пашанцавала вам сёння. Бачу просты ад шчасця вочы свецяцца. 
Пасядзіце, пачытайце тэму, толькі ціха, калі ласка, — а сама пайшла ў 
лабаранцкую, узмахнуўшы сваім сінім кардзігана. 

Праз урок была сталовая. Я як звычайна іду з тэрмасам. Села каля 
Цемнёвай. Вось тут і пачаліся праблемы. Ангеліна паглядзела на мяне 
зверху ўніз. І што гэта зараз было? Звычайна такія погляды толькі пры 
першай сустрэчы робяць для адзнакі чалавека. 

— Я ўсё ведаю, — сказала яна з нейкім залішне спакойным тварам. 
Кудрэнава, якая сядзела насупраць, прасвідроўвала мяне поглядам. 

— Я і не сумняваюся, — я адпіла гарбату, — дарэчы, прыемнага апетыту, 
Ангеліна. 

Кудрэнава закаціла вочы і шматзначна ўздыхнула, злёгку зморшчыўшыся. 
Цемнёва разгарнулася да мяне. 

— Мураўедава, якая ж ты сволач. Я ведаю тое, што ты размаўляла з 
Людмілай Сяргееўнай, — а вось зараз на нас глядзеў увесь наш стол. Ад 
нечаканай абразы я ледзь не папярхнулася гарбаткай, але вырашыла 
прапусціць яго міма вушэй. 

— Лагічна, я на ўроку, калі яна мяне выклікае шмат чаго кажу, — я далей 
адпіла гарбату, калі яна і яшчэ будзіць са мной казаць я не паспею 
паабедаць. Прымаць абарончую пазіцыю было цяжка. Пакуль я 
дэманстратыўна павольна піла гарбату, я спрабавала хутка прыдумаць, што 
адказаць. 

—Я маю на ўвазе, што менавіта ты расказала ёй пра тое, што наш клас 
удзельнічае ў бойках з вучнямі з сямнаццатай школы. 

Усё ясна, я не паспею. Пачынаецца шоу «Цягні час» і «сыходзь ад тэмы». Як 
бы выкруціцца на сваю карысць. 

— Зараз задам табе пытанне, на якое ты наўрад ці адкажаш, — я 
ўсміхнулася, — хто табе распавёў гэтую важную інфармацыю? 
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— Людміла Сяргееўна сама сказала, — амаль увесь стол проста сядзеў і 
слухаў нават тыя, хто паеў. Пытанне, хто мне дасць спакойна паесці? 

— Дзіўна, звычайна на гэтае пытанне не адказваюць, — сказала я, 
зачыніўшы вечка кантэйнера, усё ж прыйдзецца есці на наступнай 
перамене, — што ж, шкада мяне здрадзілі. Пра тое, што зрабіў наш клас, я 
ёй не казала. Сказала толькі пра невялікі канфлікт... Дарэчы, пры якіх 
абставінах яна табе гэта сказала? 

— Гэтае стаўленне да справы не мае. У мяне з—за цябе з'явіліся праблемы, 
— Цемнева пачынала шалець, гэта было дрэнна. 

— Як цікава, — сказаў Мацей, паклаўшы руку пад галаву як дзяўчынка і 
зрабіў вусны банцікам паглядзеў спачатку на мяне, потым на Ангеліну, — 
якія ж праблемы ў цябе з'явіліся? 

— Праблемы? Людміла Сяргееўна сказала класнай, класная напісала ў 
групу. Мама стала глядзець усе мае перапіскі ў тэлефоне, каб пераканацца, 
ці не ўвязалася я разам з вамі. Бо калі я патраплю ў міліцыю, то не быць мне 
юрыстам. Але замест гэтага мама знайшла перапіскі з мацюкамі і ў мяне 
забралі тэлефон і ўсе кішэнныя грошы. 

—Жорстка, — сказаў Дзіма Бліноў і ўсміхнуўся, — пазбавілі цябе цэлых пяці 
рублёў, напэўна зараз ты бяднячка. Спачуваю, спачуваю… 

— Цікавы ланцужок атрымаўся, але я тут прычым? — Працягнула я, калі 
Дзіма з Мацвеем перасталі іржаць, — За твае перапіскі адказваеш ты сама. 

— Ну вось чаму мне даводзіцца вучыцца з дундукамі? — завішчала 
Ангеліна, — Ты адмаўляеш, што размаўляла з Людмілай Сяргееўнай? 

— Не, не адмаўляю. Але ж ніхто з прысутных не супраць такога стану спраў? 
— я абвяла поглядам стол, аднакласнікі няўпэўнена паморшчыліся, — ну 
вось і выдатна, тым больш, як я ведаю некаторыя самі падыходзілі да 
класнай і размаўлялі з ёй. 

— Ды яшчэ ў першы дзень нашай <<Войны>>, — Бліноў падміргнуў мне, — 
на той выпадак, каб потым не ўзнікала пытанняў, хто ўсё гэта пачаў і чаго 
нашы вучні такія агрэсіўныя? 

— Ну вось і выдатна, аддадуцца котцы мышчыныя слёзы, — сказала 
Ангеліна, выходзячы з—за стала. Кудрэнава пайшла за ёй. За сталом 
засталося пяць чалавек. 
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— М—так, няма ліха без дабра, — Мацвей пачухаў пераноссе, — хоць, хто 
б сумняваўся, што Цемнева так сябе павядзе... 

Я ўздыхнула. І абвяла позіркам усіх, хто сядзеў за сталом. Яны маўчалі, аб 
чымсьці задумаўшыся. Усе сталі заносіць талеркі. Прыйшлося пачакаць 
Вадзіма. Трэба было задаць вельмі важнае пытанне. 

— Вадзім, у пятніцу была бойка? Ну ці на выходных? 

— Была, у пятніцу. Мамаеў і яшчэ хлопцы з паралелі перасекліся з гэтымі 
халопамі з сямнаццатай школы, калі ішлі ў мікрараён. Ну вось нашыя і 
адхапілі. 

— Ясна. Моцна адхапілі? — Занепакоена спытала я. Вадзім павольна 
паціснуў плячыма. 

— Вось наконт гэтага не ведаю... Спадзяюся, што не. Дарэчы, у якім мы 
кабінеце? 

— Матэматыка ў нас, Вадзім, матэматыка, — я пацерла пераноссе,- нейкі 
дурдом... 

Частка 10 

— Ну вось чаму, калі мяне няма, то ў вас адбываецца ўсё самае цікавае? — 
Сказала Лера мне па тэлефоне пакуль я ішла ў школу. 

— Закон подласці працуе кругласутачна, па свяце і паўсюдна і ты выдатна 
гэта ведаеш, — я абыйшла лужыну збоку. 

— Так, ведаю, — у тэлефоне пачуўся цяжкі ўздых — я не здзіўлюся, калі 
пакуль мяне не будзе, да вас у школу прыедзе машына з чароўнымі 
палачкамі. І іх будуць раздаваць усім тым, хто вучыцца на занятках. 

— Калі такое будзе я табе абавязкова пазваню, — я пераскочыла лужыну. 

— Я запомніла твае словы! — Яна крыху памаўчала. — Але Цемнева 
канчатковая яшчэ тая стрэмка. І пасля гэтага ты можаш казаць, што яна цябе 
не зліць? 

— Часам так, часам не. Добра Лера я ўжо ў школе. Пака, здаравей. 
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За аўторак нічога цікавага не адбылося нават боек не было. Было неяк 
падазрона ціха апошнія два дні. Пасля той размовы за сталом ніхто тую тэму 
не закранаў. Таму аўторак можна не апісваць. 

З—за таго, што кабінет інфарматыкі ўжо ва ўсю рамантавалі. Каля дзвярэй, 
на падлозе былі белыя сляды ад пабелу. На першым паверсе ўжо стаялі 
парты, іх засталося толькі сабраць. 

Цяпер быў урок беларускай мовы. Бо Авечкінай не было (а яна звычайна 
сядзіць на першай парце з—за дрэннага зроку) Вадзім сеў бліжэй, а я да 
Вікі. 

— З Ангелінай так і не маеце зносіны? — Спытала я, калі расклала рэчы. 

— Не, яна ўсё гэтак жа з Кудрэнавай. Ну, гэта ж Ангеліна — яна заўсёды 
сяброў мяняе. Як толькі Кудрэнавай няма, то яна адразу да мяне 
падыходзіць, пачынае гэтую ж Ангеліну абмяркоўваць. 

— У хуткім часе яна наогул без сябровак застанецца, — Насця, павярнулася 
да нас. 

— Ну яна ж мне напісала, што зможа знайсці сяброўку вельмі хутка, — 
вымавіла Громава нагнуўшыся праз парту бліжэй да Кавалеўскай. 

— Насця, Віка, не размаўляйце калі ласка! — сказала Алёна Віктараўна. 

— Ды мы гэта, проста так, — прамямліла Насця, але ўсё ж адвярнулася. 
Празвінеў званок, потым яшчэ адзін. Русіца паглядзела на гадзіннік. 

— Нешта рана, — занепакоіўся Вадзім, — толькі дзесяць хвілін урока 
прайшло. 

— Цішэй! — скамандавала Алёна Віктараўна. Клас замоўк, званок стаў 
бесперапынны, — выходзім. Хутка! 

Клас узрадаваўся, што ўрок сарваўся, але датуль, пакуль не выйшаў на 
калідор. З боку жаночай прыбіральні валіў дым. Яго было зашмат. Тым 
больш, што наш кабінет знаходзіўся проста каля прыбіральні. 

Алёна Віктараўна пералічыла ўсіх. Па правілах пажарнай бяспекі трэба было 
рухацца да найбліжэйшых усходаў. З іншых кабінетаў таксама выходзілі 
класы. 

—Ааа! Сапраўдны пажар! — пачаў нехта гарлапаніць, — мы ўсе памрэм! 
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— Замоўкні! – крыкнуў Дзіма, – ад дыму не памрэм. Тым больш што гэта 
проста дым, а не пажар. Можа хто ў прыбіральні паліў ... 

— Ну так, падумаеш, усяго толькі чадны газ, гэта ж проста асноўная прычына 
смерцяў пры пажары, падумаеш ... — вымавіла ў паніцы Ліза. 

— ЗАКРОЙЦЕ СВАЕ РТЫ! Калі ласка, — крыкнуў Дзіма,- не наводзіце смуту. 

Але ўсё ж Бліноў меў рацыю. Дым быў белы, а не чорны. Было адчуванне, 
што нехта проста падпаліў ліст паперы, або дымавую шашку. З прыбіральні 
нехта выбег. Парушаючы ўсе правілы пажарнай бяспекі, я пабегла за 
невядомым. Не ведаю, што менавіта мной зараз рухала. Проста было 
дзіўна, што робіць хлопец у жаночым задымленым туалеце. І яшчэ так люта 
спрабуе ўцячы. 

— Мураўёдава! – крыкнула Алёна Віктараўна, – Мяне ж… 

Далей я не чула, бо зачыніліся дзверы, якія раз'ядноўвалі паверх і лесвіцу. 
Я старалася пераскочыць праз некалькі прыступак, каб хутчэй дагнаць які 
ўцякае. Ён запнуўся аб апошнюю прыступку і ўпаў на лесвічным праёме. Я 
спынілася каля яго схапіўшы яго за рукзак. Ён рэзка падскочыў і павярнуўся 
да мяне. Гэта быў хлопец з каротка пастрыжанымі валасамі, з чырванашчокі 
і аблавухі. Мне здавалася, што я яго ўжо недзе бачыла. Я ўспомніла, гэта 
быў Віця, які быў тога на англійскай у кампаніі з Давідам і Дзянісам... 

Ён секунду глядзеў на мяне і потым нядоўга думаючы стукнуў мяне рабром 
далоні ў нос. Не вельмі моцна, але дастаткова, каб у мяне пайшла кроў, і я 
адскочыла ў бок, выпусціўшы яго заплечнік. 

— Прабач! — сказаў ён і хутка пабег далей. Праз паўхвіліны падбег Дзіма з 
Вадзімам. 

— Оля, якога беса…— забурачыўся Дзіма, але ўбачыў мяне і пачуў якія 
аддаляюцца крокі, пабег следам за Віцем, — Вадзім, дапамажы ёй! 

— Ох, як непрыемна, — я трымаючыся адной рукой за галаву, а другой 
спрабуючы спыніць кроў, — джэнтльмен фігаў, як жа не культурна біць 
дзяўчынак у нос… 

— Нам трэба хутчэй на вуліцу, — занерваваўся Вадзім, вывярнуўшы кішэні і 
знайшоўшы хустку, працягнуў яго мне, — там пабудова пачалася. Нашы 
выйшлі праз менш задымленую лесвіцу. 
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Мы выйшлі на вуліцу. Там ужо стаялі ўсе класы. Дзіма стаяў там з усімі. Я 
падышла да аднакласнікаў. Усе размаўлялі, таму нас не заўважылі. 
Настаўнікі чакалі пажарнікаў і з—за гэтага вучні без куртак стаялі і мерзлі. 

— Там блін ужо дыму няма, пайшлі ўнутр, я лепш вучыцца буду, чым 
мерзнуць, — бубніў нейкі хлопчык, дыхаючы ў рукі. 

— Вось абавязкова было геройстваваць? – спытала Алёна Віктараўна, але 
так як на яе твары была ўхмылка я супакоілася. 

— Не, не абавязкова, але зараз у вас ёсць тры сведкі, што гэта быў падпал. 

— Ну, добра, як самаадчуванне? 

— Нармальна, дзякуй, — я кіўнула. 

— Гэта добра, — і яна адвярнулася і стала далей размаўляць з настаўніцай 
па АБЖ. 

Вадзім стаяў побач, да нас падышоў Бліноў. З ім Віка і Насця. 

— Ты як? — спытаў ён і дастаў з кішэні яшчэ хустку, — памяняй, а то гэта ўся 
ў крыві. Хустачку можаш пакінуць сабе. 

— Дзякуй, галава баліць і нос, а так усё нармальна, — я ўзяла хустку, за 
некалькі хвілін стоячы на вуліцы я паспела змерзнуць, таму мяне біла 
дрыготку. 

— Мне не ўдалося яго злавіць, я страціў яго на першым паверсе, а часу 
шукаць не было. Трэба было хутка ісці сюды. 

— Ты так нечакана пабегла, — сказала Насця, — мы стаім, тут Ліза пачынае 
гарлапаніць, на яе Дзіма, і тут ты проста ўцякаеш. Алёна Віктараўна такая << 
Дзіма, Вадзім хутка бяжыце за ёй і прывядзіце яе сюды або ідзіце з ёй на 
вуліцу. Толькі асцярожна!>>. 

— Так, а потым Дзіма прыходзіць без цябе і Жукава, — скончыла Віка, — ён 
так, сцісла рассказаў, што ты за падпальшчыкам пабегла і табе там у нос 
далечы і Вадзім з табой. 

— Оля, а Вадзім сапраўды не твой кавалер? — Спытала Насця, 
усміхнуўшыся і хітра прыжмурыўшыся. 

— Зараз хтосьці, атрымае ў нос, — я крыва ўсміхнулася. 
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— Іранічна ... Добра, добра, я ж жартую. Глядзіце, пажарныя прыехала! 

І сапраўды прыехала пажарная, але мы стаялі на вуліцы яшчэ хвілін 
дваццаць. За гэты час у мяне чатыры разы спыталі, як самаадчуванне і два 
разы чаму ў мяне ідзе кроў. Пажарнікі высвятлялі, што гэта проста была 
самаробная дымавая шашка. Нас запусцілі назад у школу. 

— О божа, як тут цёпла! — Крыкнула Ліза, — хоць нейкія плюсы ад 
знаходжання ў школе. 

— Блін, а я—то думала, што нас дадому адпусцяць, — сказаў Ваня Казак, 
заходзячы ў школу, ну хутчэй штурхаючыся, чым заходзячы, — ну хоць адзін 
урок прапусцілі. 

Да мяне падышла Ірына Васільеўна. 

—Твой? —Усміхнулася яна, працягваючы мне мой тэлефон, — пажарнікі 
перадалі, ляжаў на лесвіцы. 

— Мой, дзякуй. Мусіць, калі бегла, выпаў, — я ўзяла тэлефон і проста 
трымала ў руках разам з крывавай хусткай. 

— Схадзі ў медпункт, — парэкамендавала Ірына Васільеўна і пайшла далей. 
Я паглядзела на сябе праз камеру тэлефона. Ну, спачатку мне пажадана 
схадзіць у прыбіральню памыцца. 

— Пайшлі са мной, — сказала я Віцы і Насці, якія ўвесь гэты час стаялі каля 
мяне, — за кампанію. 

— А туды хіба ўжо можна? — Спытала Віка. 

— Вось і даведаемся. 

Там было яшчэ дымна, хоць усе вокны былі адчынены. У туалеце нікога не 
было. Я памыла твар і нос. 

— Ведаеце, што цікава? — Сказала я і, не чакаючы іх адказу працягнула, — 
тое, што ў жаночым туалеце быў хлопец. 

— Капец, мог бы і ў мужчынскім дымавуху падпаліць. 

Я адкрыла дзверцы ў прыбіральню і спынілася. Потым адышла ўбок і 
паказала яе дзяўчынкам. На арэхавай дзверцы чорным маркерам было 
напісана <<ПАМЕСТА ЗА НАШ ТУАЛЕТ!>>. Насця з Вікай адчынілі астатнія 
дзверы. 
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— На ўсіх дзвярах, — сказала Громава, — трэба будзе хлопчыкам сказаць, 
няхай у сябе ў туалеце паглядзяць. 

Пасля нашага апавядання дзяўчынкі пайшлі ў прыбіральню глядзець на 
дзверы. Глеб Ганчароў з Янкам пайшлі глядзець у мужчынскі. 

— Дзіма, а калі ты яго выпусціў на першым паверсе, ці азначае гэта, што ён 
яшчэ ў школе? — Спытала я, Бліноў сядзеў каля Вадзіма, пакуль Насця 
размаўляла з намі. Дзіма павярнуўся да мяне. 

— Не ведаю, — працягнуў ён, потым памаўчаў, — магчыма ён сядзеў і чакаў, 
калі сыдуць пажарныя, а потым сышоў дадому. 

— Не, ну калі тэарэтычна, — працягнуў Жукаў, не паварочваючыся да нас, а 
гледзячы ў тэлефон, — выбегчы ён не мог, бо яго б адразу ўбачылі, а ніхто 
праз тыя дзверы не выходзіў, пагэтаму з натоўпам ён не змяшаўся. 

— Лагічна, — кіўнуў Дзіма, — у туалеце ён таксама наўрад ці мог быць, як я 
ведаю- пажарныя ўсё агледзелі. 

— А што, калі ён забег у падсобку каля запаснога выхаду? — Прапанавала 
Віка, — яна заўсёды адкрыта і як раз пад лесвіцай знаходзіцца. 

— Ды ну, я б заўважыў, што ён туды забягае. — Сказаў Дзіма, сумеўшыся, 
мы недаверліва на яго паглядзелі, — Заўважыў бы. Хаця, калі ўлічыць, што 
ў яго была фора ў часе… 

— Вадзім, Дзіма, Оля, выйдзіце, калі ласка, з класа, — паклікала Ульяна 
Ігараўна (акрамя таго, што яна вяла геаграфію, яна была яшчэ і завучам), — 
трэба з вамі пагаварыць. 

Мы пераглянуліся і, падняўшыся з месцаў, выйшлі з класа. 

— А за чым іх забіраюць? — Спытала Ліза Рудая, падыходзячы да дзвярэй. 

— Табе ўсё скажы, — усміхнулася Алёна Віктараўна, — пагаварыць з імі 
трэба. 

— Оля, як нос, мне сказалі ў цябе кроў ішла? — Ульяна Ігараўна спынілася 
каля акна. Вадзім хмыкнуў. 

— Ды ўсё добра, баліць толькі ледзь—ледзь. 
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— Ну, гэта нармальна. Мне трэба, каб вы апісалі ўцекача, — яна дастала 
блакнот. Я на секунду сумелася, ці стояла казаць ёй імя хлопца ці ўсё ж не 
трэба. 

— Ну я яго не бачыў, я потым Дзімы прыбег, — вымавіў Вадзім, пачухаў 
галаву і нахіліўшы яе на бок. 

— Добра, Вадзім,можыш ісці, — Жукаў сышоў у клас, — Дзіма, Оля, вы што 
бачылі? 

— У яго чорная спартыўная форма на замку, — вымавіў Бліноў, — ну, больш 
я не бачыў — ён у капюшоне быў. 

— Тдобра, ужо нешта ёсць. А заплечніка не было? — засмучаная сказала 
настаўніца. 

— Быў, але вось твар я яго не разглядзела, — сказала я. Няхай гэты 
джэнтльмен падзякуе Давіду, — а на запісе з камер няма? 

— Якія вы ўважлівыя. Ёсць, іх зараз якраз глядзяць, але ж трэба ведаць, як 
выглядаў той хлопец. Можа, яшчэ што ўспомніце? 

— Ён падстрыжаны пад вожыка, валасы светлыя, на выгляд клас дзясяты, 
аблавухі, шчокі вельмі чырвоныя, як алергія, — вымавіла я, крыху 
спакухаўшы ў яго апісанні, — накшталт усё. 

— Усё роўна мала, — вымавіла настаўніца, — а вось наконт запісу з камер. 
— Яна падняла трубку. 

Я паглядзела на Дзіму і штурхнула яго локцем. 

— Будзем казаць, што ён з сямнаццатай школы? — Ціха сказала я. 

— Давай. Усё ж школе з—за яго штраф далі. 

— Ну глядзі мне, каб потым на мяне бочкі не кацілі. 

— Не бойся, не будзем. Кажы. 

Мы дачакаліся, калі яна дамовіць па тэлефоне. Яна павярнулася да нас. 

— Падчас эвакуацыі са школы ніхто акрамя Блінава не выходзіў. Ды і потым 
таксама. 
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— Магчыма ён мог зліцца з натоўпам падчас эвакуацыі, а потым проста ціха 
змыўся. Ульяна Ігараўна, у нас ёсць здагадка, што гэты хлопец з 
сямнаццатай школы. 

— Я ведаю, але ў нас няма доказаў, што ён адтуль. Ні здымкаў, нічога. Мы 
самі цудоўна ведаем, што ў вас з сямнаццатай школай робіцца. 

— А звязацца з настаўнікамі з сямнаццатай школы і папрасіць, каб яны з 
вучнямі пагаварылі... 

— Яны размаўлялі, да іх жа таксама ўчастковы ў панядзелак прыходзіў. Але 
не так проста супакоіць адразу дзве школы. Каб ведаць хто хоць галоўны 
забаўнік, было б прасцей… 

— А штраф вялікай далі, за ілжывы выклік пажарных? – спытаў Бліноў. 

— Нам хацелі яго даць, але не далі, — вымавіла Ульяна Ігараўна, — усё ж 
гэта быў не ілжывы выклік, а выклік з—за дыму на тэрыторыі школы. Добра, 
дзякуй за дапамогу, можаце быць вольныя, усё рана зараз званок будзе. 

— Ахахах, а ў нас у туалеце нічога не напісана, — крычаў Казак, бегшы па 
калідоры ў клас. 

Ульяна Ігараўна прамаўчала і пайшла. Мы вярнуліся ў клас. Да мяне 
прычапілася Насця з роспытамі. 

— Ну, ну, навошта вас звалі? — Разгарнулася Насця на крэсле, — а то твой 
кавалер вырашыў маўчаць, тыпу нічога не ведае. 

— Я не яе кавалер,чагосьці вы прычапіліся да мяне? — сказаў Жукаў, 
штурхнуўшы Насцю локцем пад бок, але ўсё гэтак жа не адрываючыся ад 
тэлефона, — а пайшоў я таму, што мне сказалі ісці. 

Насця адмахнулася ад яго. Прыйшлося ёй па—хуткаму ўсё распавесці, а 
потым на ўроку зрабіць гэта другі раз і падрабязней. Але паколькі яна 
сядзела наперадзе мяне на першай парце, прыйшлося нахіляцца наперад. 
Вадзім з Вікай таксама паслухалі. 

— Оля, зараз перасаджу на месца, кроў з носа не важкая прычына 
размаўляць на ўроку, — сказала Алёна Віктараўна, — Раскажы, што ты 
памятаеш пра Максіма Багдановіча? 

Прыйшлося ўстаць і расказаць. З памяццю ў мяне праблем не было, тым 
больш што кніжка была адчыненая як раз на старонцы пра яго. 
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— Добра малайчына, сядай, — вымавіла настаўніца, уздыхнуўшы і 
паставіўшы мне адзнаку ў часопіс, — толькі не размаўляйце! І так, хто 
прачытаў <<Санет>>? 

Я села на месца. Насця сядзела ціха, каб яе не выклікалі адказваць. Ёй, 
нешта казаў Вадзім. 

— Не падымай вочы, не дыхай, не рухайся, не кажы і тады яна цябе не 
выкліча, — зачаравальным голасам казаў Жукаў, — але гэтыя тры пункты не 
дапамогуць, калі яна паглядзіць у часопіс. 

— Вадзім заткніся, — прашыпела Насця, схапіўшыся за галаву, — я наогул 
не чытала, пра што гэты верш? 

— Пра каханне. Усё, яна пачула твае словы, ты труп, — вымавіў Вадзім, 
сядаючы роўна, — я ж сказаў. 

Алёна Віктараўна выклікала Насцю. Мы з Вікай і Вадзімам падказвалі як 
маглі. 

— Вадзім зараз адзнаку на дваіх падзялю! – Алёна Віктараўна паглядзела ў 
часопіс, – адзнаку хутка сапсую. 

— А я што? Я нічога не раблю, — прабубніў Вадзім і ўтаропіўся ў кнігу. У 
выніку Насці паставілі шэсць. 

— Вось мог не каркаць! — сказала Кавалеўская, пасля таго як забрала 
дзённік. 

Пасля беларускай літаратуры я вырашылася падысці да Ангеліны. Цяжка 
мне далося гэтае рашэнне. Звычайна, я не прызнаю сваю віну і ніколі 
прабачэння не прашу. Але я не магу жыць ведаючы, што ў мяне ёсць вораг. 
Заставалася толькі падпільнаваць, калі яна будзе без Кудрэнавай. З воку на 
вока размаўляць прасцей. Гэта ўсё можна было не рабіць, але дзеля галачкі 
трэба было… 

— О, Оля, мне трэба з табой пагаварыць ... — сумелася яна, не паспеўшы я 
пачаць гаварыць, — я хачу папрасіць прабачэнне за наезд на цябе ў 
сталовай ... 

Я здзівілася, як усё добра і нечакана склалася. Мой план адкладаецца. 

— Таа, што ж, прабачэнне прынята... 
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— Пачакай, я не скончыла. Яшчэ прашу прабачэння за плёткі, за паводзіны 
і за іншыя вушакі, якія, калі-небудзь былі, — яна паглядзела на мяне ў 
чаканні, што я скажу. Цікава, адкуль такі парыў шчырасці і дабрыні з боку 
Ангеліны. 

— Добра, нічога страшнага, ты дараваная, — я ўжо здагадалася ў чым 
падвох, Мацвей з Дзімам мабыць прыставілі Цемневу да сценкі і прымусілі 
папрасіць прабачэння. Зараз гэтыя двое сядзелі за Ангелінай, уважліва 
слухалі размову і ківалі на кожнае вымаўленае ёю слова, а потым, як толькі 
я яе даравала далі адзін аднаму <<пяць>>. Прам каралі незаўважнасці, — І 
ты мне таксама даруй, калі што было не так... 

Я адышла да сваёй парце. Да мяне зноў прыляпілася Насця з роспытамі «а 
што табе Ангеліна казала?». Адчуваю мне хутка прыйдзецца вадзіць яе 
ўсюды за сабой, каб яна лішні раз нічога не пыталася. 

Урок прайшоў. За ім дзень. Дамоў мяне раней не адпусцілі, а галава балела. 
У медпункце таблетак няма. У нос мяне больш ніхто не біў. Затое шмат хто 
распытваў. 

— Ну ты малойчык, — сказала Жэня Грэчкава, — праз дым пабегла , проста 
геройскі ўчынак! — Яна паляпала мяне па плячы і зноў пабегла на ўрок, 
хутчэй за ўсё зноў спазніўся да званка. 

Са Снягіром не размаўляла, бо дадому ішла з Насцяй. Можа заўтра 
атрымаецца з ім паразмаўляць. 

— Сёння былі бойкі? — Спытала я ў Насці, калі мы ішлі дадому, — або 
вырашылі абысціся толькі дымавой шашкай. 

— Без разумення. Думаеш, я сачу? Мусіць, яны амаль кожны дзень бываю. 
Заўтра даведаемся. 

Я прыйшла дадому, мне адразу ж патэлефанавала Лера. Прыйшлося ёй усё 
расказаць. Я адчувала сябе індывідуальным вядучым навін. 

— Да што ж такое-то! Сколькі цікавага за адзін дзень ..— сказала яна, — Вам 
сапраўды фургон з чароўнымі палачкамі не прыязджаў? – з надзеяй 
спытала яна. 

— Не, не прыязджаў, а вось пажарныя прыязджалі. 

— Ну — гэта ты мне расказала. Добра, тэлефануй калі што — трымай у курсе. 
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На гэтым і развіталіся. Але затым патэлефанавала Віка. Аказалася, што ў 
пятніцу бацькоўскі сход. Пасля размовы з ёй я падумала наконт таго: ці не 
трэба мне выпраўляць якія-небудзь адзнакі? Накшталт не трэба, таму я са 
спакойнай душой пайшла ёсць прыгатаваныя дранікі. 

Увечары прыйшлося расказваць бацькам пра сённяшні дзень. Ім да мяне 
ўсё падрабязна расказала класная і яны хацелі паслухаць аповед асабіста 
ад мяне. Прыйшлося ўтаіць пра тое, як мы хадзілі фарбаваць дзверы ў 
сямнаццатую школу і пра графіці нашых рабят. 

— Можа схадзіць пагаварыць з дырэктарам? — прапанавала мама, 
дадаючы цукар у кубак. 

— Можна, толькі, што яна зможа зрабіць? — спакойна вымавіў бацька, 
адпіваючы кавы, — яны і так выдатна ведаюць, што адбываецца і хто гэта 
зрабіў. Няхай самі разбіраюцца. Толькі, доча, ты туды не лезь, сённяшняга 
разу дастаткова будзе. 

Я гукнула і стала піць гарбату, гледзячы ў стол. 

Частка 11 

— Сёння на семнаццатую школу ідзе дзевяты клас! — грандыёзна 
пракрычаў Крабаў, пакуль біялогіі не было ў кабінеце, — хто хоча з імі? 

Паша Роднікаў, Ліза Рудая, Ганчароў Глеб, Бродніч Юля і я паднялі рукі. 

— Ого, якія людзі, — Мацвей зірнуў на мяне і пачухаў патыліцу, — добра, 
бяром рыдлёўкі, пакуначкі і сустракаемся… 

— Каля школы ў тры, — скончыла я за яго, не адцягваючыся ад тэлефона. 
Давід пісаў, што Віця слёзна просіць прабачэнне, за тое, што ўдарыў мяне. 
Я праігнаравала гэтае паведамленне ад яго. 

— Ну так, месца сустрэчы змяніць нельга, толькі час не тое. Каля школы у 
сем. 

— Мацвей, а ты ідзеш? — Спытаў Паша, падыходзячы бліжэй да яго. 

— Я? Ды іду, куды я падзенуся?! — хутка пратараторыў Крабаў, узмахнуўшы 
рукой. — Хоць магу не ісці, ужо там адзін раз быў. 
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— Так, што гэта ў вас тут за сход? — сказала Лізавета Міхайлаўна, заходзячы 
ў клас, — ідзіце паўтарайце параграф! Сёння тэст, рыхтуйцеся! 

Усе адразу рынуліся гартаць падручнікі і паўтараць мінулую тэму. Я зноў 
сядзела з Вікай, з нудой гартаючы кнігу. 

— О, якое шчасце! — Вадзім плюхнуўся на крэсла і павярнуўся да нас, — да 
выходных засталося няшмат! Цэлых два дні ў мяне не будзе прычын 
з'яўляцца ў гэтым раёне з магчымасцю ўлезці ў нейкую бойку... 

— Гэта так, небяспечна становіцца па вуліцах проста хадзіць... Але, акрамя 
гэтага, заўтра бацькоўскі збор і мне хана, — задушана сказала Насця, 
уцягнуўшы шыю і хваравіта ўсміхнуўшыся, — так, што ў выходныя будуць 
папраўчыя працы па хаце. 

— Не пашанцавала, — Віка чытала параграф, — мне нічога не будзе, 
напэўна. Дарэчы, ты вучыла? 

— Не, а ты? — спытала я, люта гартаючы падручнік , разумеючы, што не 
ведаю нічога. 

— Таксама, старонка 123, калі што, — вымавіла Громава. Я адкрыла 
патрэбную старонку, але празвінеў званок. 

— Як своечасова, — прабубнела я, устаючы і далей гартаючы кнігу, — усё 
знайшла ... 

Нам раздалі лісткі з тэстам. Я паглядзела на яго і канчаткова зразумела, што 
нічога не ведаю па гэтай тэме. Я паклала падручнік на калені, пад парту. 
Небяспечна! Вельмі небяспечна спісваць на другой парце. 

— Які ўмее спісваць, вучыць не будзе, — ціха вымавіла я, Віка глядзела на 
лісцік з тэстам гэтак жа, як і я. Вось толькі я сядзела на другім варыянце і 
мяне прыкрывала галава Вадзіма, а Віку нічога. 

— Божачкі-кошачкі! Оля, што ў нас у першым заданні? — Спытала яна, 
спрабуючы адкрыць канспект, але ў наш бок паглядзела біялагіца. 

— Калі б я ведала — то не глядзела б у кніжцы, — вымавіла я, асцярожна 
перагортваючы старонку параграфа. Кніга ляжала занадта блізка да парты, 
і старонкі, чапляючыся за яе, шамацелі. А калі паглядзець, што ў класе было 
ціха, то яны шамацелі вельмі гучна. 
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— Хачу нагадаць, што ў вас ёсць усяго пятнаццаць хвілін, — вымавіла 
Лізавета Міхайлаўна, гледзячы на свой гадзіннік, — потым мы будзем 
разглядаць новы параграф. 

Я паклала кнігу на крэсла паміж мной і Вікай. Ну хоць на першыя два пытанні 
я адказала. Лізавета Міхайлаўна стала хадзіць паміж партамі, але пакуль 
што яна была далёка ад нас. 

— Зачыняць рана, хто не рызыкуе — той не п'е "баржомі", — чаму да мяне 
на розум прыходзіць усё акрамя біялогіі? Настаўніца была амаль побач, я 
закрыла кнігу і заціснула яе паміж каленяў. Тры заданні зроблены, 
засталося пяць. 

— Пранесла, — выдыхнула Віка, — адчыняй, старонка сто дваццаць чатыры. 

— Што вы там пад партай глядзіце! – раўнула біялогія, я ледзь не выпусціла 
кнігу на падлогу. Але гэта яна крычала не нам, а Аліне і Ваню. Мы з Вікай 
выдахнулі. 

Я ўсё напісала за трынаццаць хвілін, яшчэ паспела дапамагчы Насці зрабіць 
два першыя заданні. 

На ўроках ёсць такая выдатная ўласцівасць, як сканчацца. Вось і сёння на 
радасць усім вучням яны выканалі сваю ўласцівасць. Я ішла дадому, адна. 
Насця пайшла з Алінай і Юляй. Я падышла да Снягіра, без маскі ён выглядаў 
неяк нязвыкла, не так таямніча ці што. 

— Ну нарэшце, — сказаў ён, прыбіраючы гармонік у кішэню, — я ўжо думаў 
ніколі не даведаюся, што ў вас у школе робіцца. 

— Пайшлі! — усміхнулася я, — а то так і ніколі і не даведаешся. 

Мы рушылі, каб было цёпла, Снягір купіў нам гарбату ў шкляначках. 

— Чаму Чырвоны Снягір, калі Снягір і так чырвоны? — Спытала я, трымаючы 
шкляначку ў руках, каб сагрэць рукі, — Чаму не проста снег? 

— Пацярпі, засталося крыху і ты ўсё даведаешся, — вымавіў ён, адпіваючы 
гарбату і ставячы шкляначку на лаўку. 

— Як шмат пытанняў і як мала адказаў. Ну добра, падобна, давядзецца 
адказваць на твае пытанні. 

— Прыйдзецца, а то я ўжо сем дзён у няведанні хаджу. Давай, расказвай. 



70 

Прыйшлося пачаць усё з пятніцы. Больш за ўсё яго ўсхвалявала, што ў школу 
не ходзіць з—за траўмаў больш за сем чалавек. 

— Вось гэта горш, чым дымавая шашка будзе, — вымавіў ён, выкідваючы 
шкляначку ў смецце. 

— Так, дрэнна, а што нам далей рабіць? — Спытала я, адпіваючы яшчэ 
цёплы чай. 

— Вось тут я без паняцця. Угаварыць сямнаццатую школу супакоіцца. 
Пажадана ў нязмушанай абстаноўцы і з іх асноўнымі актывамі. 

— І як гэта, па—твойму, зрабіць? Сабраць усіх, ды і так, каб яны не 
перагрызлі адно аднаму горла? Ды і дзе? 

— Пачакай—гэта пытанне не на пяць хвілін. Вядома і не такія справы 
разбіраў, але ўсё роўна падумаць трэба, — Снягір пачухаў патыліцу, — на 
рахунак гэтага скажу заўтра. 

— Добра, толькі давай хутчэй. Пакуль хто-небудзь школу не спаліў. А то нас 
расфармуюць па іншых установах, і я больш не пачую жартаў ад нашых 
настаўнікаў, — я выкінула шклянку ў бліжэйшую сметнік. 

— М—так, вельмі вялікая страта ... — сказаў ён, купляючы яшчэ шклянку 
гарбаты, мы ўжо зрабілі трэці круг па праспекце. Ён даў мне шкляначку. 

— Не ўяўляеш якая! Калі ў нас будуць выкладаць усе звычайныя настаўнікі, 
дык я памру ад нуды. Як жа мае любімыя: тазікі, графы і ўрокі на тэму <<кім 
вы станеце ў жыцці? >>. 

— Як я бачу, у цябе ёсць падзелы настаўнікаў, звычайныя і …? 

— Ну, няхай будуць незвычайныя. Ёсць настаўнікі, якія расказваюць тэму і 
нічога больш, нават не зацікаўліваюць ні сваім характарам, ні сваім 
выкладаннем і яго самога проста не цікава слухаць. А ёсць тыя, хто акрамя 
тэмы будзе вучыць цябе жыццю і можа пафіласофстваваць, пажартаваць. 
Ды і ў настаўніку будзе нешта асаблівае. 

— Ну, у мяне таксама нешта падобна было. Ой, успомніў кнігу Якуба Коласа, 
першую частку яго трылогіі " На ростанях ", там галоўны герой таксама 
думаў, што настаўнік павінен не толькі навучаць, але і душу развіваць... Эх, 
любіў я гэтую кнігу ў школе. — ён пракашляўся і ўсміхнуўся, — нешта я 
захапіўся... Дык, значыць, вы сёння ў сем вечара каля вашай школы 
сустракаецеся? 
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— Так, хочаш прыйсці пакецікамі з брудам пакідацца? — я паморшчылася, 
неяк мінулы чай быў менш . 

— Мабыць не, думаю вы самі справіцеся, — сказаў ён, выкінуўшы 
шкляначку. 

— Як ты так хутка гарбату п'еш? — Сказала я, гледзячы, як ён выкідвае 
чарговы шкляначку, —Ён жа гарачы? А ты адным залпам яго выпіваеш. 

— Ды вось так, атрымліваецца, звычка, —Снягір усміхнуўся, — часу менш 
марнуецца. 

Частка 12 

Без пятнаццаці сем. Прыйшлося сказаць бацькам, што я пайшла на вуліцу. 
Надвор'е пахмурнае і сыраватае, ужо цямнела. Я стаяла каля школы, са 
мной было чалавек дзесяць і ўсё з дзявятага класа. З нашых прыйшлі толькі: 
Паша, Глеб, Мацвей. 

— Нешта нас зашмат... — вымавіў Роднікаў, паправіў акуляры,- шаснаццаць 
чалавек прыйшло, і гэта яшчэ не ўсё. 

— Чакаем яшчэ дзесяць хвілін і сыходзім! — сказаў Ягор Сломаў, — хто не 
паспеў, той спазніўся! 

— Мне здаецца, ці мы прыцягваем занадта шмат увагі? — Сказала я 

— Мне здаецца ў цябе параноя, — усміхнуўся Мацвей,  хістаючыся ўзад у 
перад, — калі не будзем шумець— то ўвагі не прыцягнем. 

Нам прыйшлося стаяць, бо ўсе месцы для сядзення былі занятыя 
дзевяцікласнікамі. Маўляў, што яны вельмі старыя і ім трэба сядзець, а мы 
можам і пастаяць. Неўзабаве дашлі Ліза з Юляй. 

— У нас усё, — далажыў Мацей, — колькі ў вас засталося? 

— Яшчэ два, — сказала Жэня Грэчкава, яна таксама прыйшла, — але хутчэй 
за ўсё яны не прыйдуць. 

— Можа пойдзем? — Спытаў Паша ў дзевятага класа, — засталося дзве 
хвіліны. 
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— Пашліце, — прапанаваў нейкі хлопец, — калі што, яны ведаюць дзе 
семнаццатая школа. 

Як і належыць па стандарце, усе былі ў цёмным спартыўным адзенні. 
Пакетыкі з брудам былі гатовы, за варотамі школы быў участак зямлі з сямю 
дрэвамі. Пасля зімы тут было шмат бруду і лужынаў. Вось адсюль мы і 
набралі гразі. 

Прыйшлося мне дома адкапаць у кладоўцы дзіцячую лапатку. У заплечніку 
ў мяне ляжала чатыры цэлафанавыя пакуначкі. 

— Накшталт ужо дарослыя людзі, а капаем бруд дзіцячымі лапаткамі, — 
вымавіла Юля Бродніч. 

Мы ішлі ў бок семнаццатай школы. Абышлі так, каб нас не заўважылі 
камеры. 

— Я думаў, што тут ужо міліцыю для аховы паставілі, — сказаў Глеб 
Ганчароў, — я б на іх месцы менавіта так зрабіў. 

На яго словы адрэагаваў толькі Мацвей і Паша Роднікаў. Я пахітала галавой. 

— Юля, а ты чаго вырашыла пайсці? — Спытала я ў Бродніч. 

— Ды проста да нас стрыечны брат прыязджае, — працягнула яна, — я не 
хачу з ім сядзець, ты ж ведаеш які ён псіх, вось я і сказала, што трэба схадзіць 
з класам на важнае мерапрыемствы. Калі што, ты прыкрыеш? 

— Добра, прыкрыю, — сказала я, — ты ў выпадку чаго таксама. 

Юля гукнула. Мы дайшлі да патрэбнага нам месца. Я дастала з заплечніка 
пакуначкі. 

— І так, — Ягор выйшаў наперад, — моцна не шумім, у вокны не цэлімся, 
пакідаем па адным пакуначку на пярэднюю частку школы! 

— А хто яго прызначыў галоўным? — Спытала я ў Юлі, нахіліўшыся да яе. 

— Без паняцця, але з ім прышпільней, Ягор мае вопыт у гэтакіх справах. 

Я недаверліва паглядзела на яе. Памяла пакуначак у руцэ. Якая гадасць, 
мокрая шрязь з маленькімі камянямі. Усе сталі ў шэраг, каб у выпадку чаго 
не кінуць мокры бруд чалавеку,які стаіць наперадзе, на галаву. Усе кінулі 
першыя пакеты. Яны са звонкім стукам упалі на асфальт. 
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Чатырнаццаць пакетаў з брудам  зараз ляжалі з аднаго боку школы. Я 
старалася кідаць не далёка, каб раніцай тэрыторыя школы выглядала менш 
бруднай, ды і пакуначкі ў мяне былі практычна пустымі.  

Ягор Сломаў даў каманду і мы перайшлі на заднюю частку школы. 

— У мяне тут ідэя з'явілася, — сказаў Ягор,правёўшы рукой па рудых 
валасах, — дайце сюды пакеты з брудам. Калі што, завяшчанне ў сістэмным 
блоку майго камп'ютара. 

Без якіх-небудзь пытанняў яму далі восем пакуначкаў. Ён пераскочыў цераз 
плот і пайшоў да пажарнай лесвіцы. 

— Ён глузду з’ехаў?! — Ускрыкнула дзяўчынка з дзевятага класа, — 
спадзяюся ён не збіраецца залазіць па ёй? А не, збіраецца… 

Сломаў, падскочыў і зачапіўся за першую перакладзіну. Хлопец падцягнуўся 
і стаў залазіць далей. Ён паклаў два пакеты на падаконнік. І так на кожным 
наступным паверсе. 

— Вось калі ён зараз сарвецца і ўпадзе — то ўсе даведаюцца, што тут была 
дзевятнаццатая школа, — усміхнуўся Глеб Ганчароў. 

— Калі ён сарвецца і ўпадзе—то цябе закапае Аліна, — вымавіла Ліза, 
удараючы яго локцем пад бок, — так як ты яго сурочыў , і яна табе гэтага не 
даруе, ён жа яе хлопец. 

— Яна тады нас усіх задушыць, бо не ўсачылі за яе залётнікам, — Бродніч 
пакратала пакет з брудам і зморшчылася. 

— Калі вы зараз не зачыніцеся — то нас закапае вартаўнік! — сказаў 
Крабаў,- а ў мяне дома запечаная бульба. 

— Каму што…— вымавіла я Мацвею, ён пакруціў галавой і ўсміхнуўся, 
падціснуўшы ніжнюю губу. 

Ягор спусціўся і паклаў два пакеты на вокны першага паверха. Сломаў, 
агледзеўся па баках і пайшоў да нас. 

— Ну і навошта гэтыя панты? — Спытала Жэня, скрыжаваўшы рукі на 
грудзях, некалькі дзяўчынак задалі тое ж пытанне. 
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— Што б вы спыталі, — усміхнуўся Ягор і атрос рукі, — трэба мне было так 
зрабіць. Пашліце на іншы бок школы, тут усё роўна стадыён і гэтае смецце 
ніхто не ўбачыць. 

Мы зноў абышлі школу. Хтосьці кінуў чатыры пакуначкі. Ягор расказваў пра 
тое якія там іржавыя лесвіцы і як там высока. 

— І так! — Вымавіў хлопец, які размаўляў са Сломава, — цяпер бяжым і 
кідаем, там камеры, проста стаяць не атрымаецца, вас запаляць. 

Усе хутка пабеглі. Тупат ног. Плясканні пакетаў аб зямлю, і мы стаім з боку 
школы. 

— Ух, — Арцём стаяў, спрабуючы адсапціся, — трэба часцей бегаць… 

— Мы прабеглі ўсяго—то дваццаць метраў, а ты тут ужо паміраеш, — 
сказала Жэня, паляпаў яго па спіне. 

— Вядома, ты ж у басейн пяць гадоў хадзіла, табе прасцей, — прабубніў 
Арцём. 

— Накшталт вартаўніка няма, — сказаў Паша, разглядаючы апошні пакет, — 
пойдзем да  парадных дзвярэй?? 

Ягор стаяў і дыхаў, потым паглядзеў на Роднікава, затым у бок галоўнай 
дзверы. Глыбока ўздыхнуў. 

— Хм, можна, можна, — вымавіў ён, моршчачыся і размінаючы нагу, — там 
усе жывыя? 

— Так. Усё нармальна. Жывыя, — загаманілі ўсе ў адзін голас. Многія 
пастараліся сцерці кавалкі наліплага бруду на чаравіках аб леташнюю траву, 
але гэта не дапамагло. 

— Ну вось і выдатна, прыйдзецца вам яшчэ ледзь—ледзь пабегаць. Колькі 
пакетаў засталося? 

Рукі падняло сем чалавек. У кагосьці было нават тры пакеты. Людзі 
падрыхтаваліся. 

— Каб загадзіць тэрыторыю, хопіць, — Глеб Ганчароў трымаў у руцэ тры 
пакеты. 
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— Ну тады тыя, у каго скончыліся, могуць ісці дадому? — спытала 
дзевяцікласніца, трымаючы рукі ў кішэні, бо пальчатак у яе не было, — а то, 
неяк халаднавата. 

— Так, вядома, ідзіце дадому, — дазволіў хлопец у капюшоне і без шапкі, 
— менш людзей камера заўважыць. 

Пяць чалавек, абмінаючы школу, пайшлі дадому. Я трымала апошні пакет, 
ён быў мокры і халодны. Спадзяюся, ён не працякае, інакш майму 
заплечніку канец і мне ад бацькоў таксама. 

— Усё, пойдзем, а то і ў праўду холадна, — Ліза цёрла далоні адзін аб 
аднаго. 

—Дурачка татаму што: шапку насіць трэба! — сказаў Мацей, — можа тады і 
ацэнкі нармальныя былі б. 

Ліза размахнулася і кінула пакет у бок Крабава. Пакет парваўся і бруд пацёк 
па штанамі хлопца. Ён стаў абціраць вопратку. 

— Так, гэта быў мой апошні пакет, я дадому, — і Ліза хутка пайшла ў бок 
дома, пакуль Мацвей выціраў бруд і не мог ёй нічога зрабіць. Бродніч 
сфоткала Мацвея. Жэня засмяялася. 

— Скінеш потым мне фотку, — сказала яна Юлі, — шкада толькі, што яна 
цёмная атрымалася. 

— Архідэя недаробленая, Бродніч, тэлефон прыбяры! — крыкнуў Крабаў, — 
накшталт усё, чаму гэты бруд так смярдзіць? Скажу маме, што мне 
падножку паставілі і я зваліўся. 

— Добра, пойдзем, — вымавіў хлопец з дзевятага класа, — а то мы тут ужо 
паўгадзіны важдаемся. 

— Ооо, як хутка ляціць час! — сказала я, ідучы ўслед за ўсімі, — а такое 
адчуванне, як быццам пятнаццаць хвілін прайшло. 

— Ну так, толькі ўсё роўна трэба вярнуцца дадому крыху раней, — вымавіла 
Жэня і потым, як і ўсё рванула з месца і пабегла. 

Я за ёй, мой пакуначак упаў прама перад дзвярыма школы. Рэзка дзверы 
адчыніліся і выйшаў ахоўнік з ліхтаром. Ён пасвяціў проста на мяне, зрабіў 
крок наперад і наступіў у пакет з брудам. 
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— Як вы надакучылі! Яшчэ раз тут убачу прыб'ю! Я вас запомніў! Камеры ўсё 
запісалі!Усё! 

— Хопіць гарлапаніць! — раўнуў мужчынскі голас з акна, — вечар ужо як бы. 

Мы ўцяклі далей, завярнулі за дом і спыніліся. Я засмяялася. У кагосьці яшчэ 
прарваўся смяшок. 

— Экстрым! — усміхнулася Жэня, — адрэналін зашкальвае! 

— Уцякаць ад дзеда — гэта, па—твойму, экстрым? — з'едліва сказаў Ягор, 
— ад дзеда, пры тым з ліхтарыкам. 

— Сломаў, зачыніся! — Грэчкава хацела даць яму патыліцу, але 
прамахнулася, Сломаў засмяяўся, — чорт ты гэтакі, жартаў не разумееш? 

У іх пачалася невялікая сварка. Сломаў вельмі жвава ўхіляўся ад Жаненых 
штурхялёў у бок. 

— Оля, ён на цябе свяціў? – вымавіў хлопец у капюшоне. Ого, я не чакала, 
што ён ведае маё імя. Я яго, напрыклад, не ведала. 

— Я табе больш скажу, ён не толькі свяціў, але яшчэ і ў мой пакет наступіў, - 
на хвіліну мяне нават гонар узял, за тое, што я зрабіла. 

— Хох, вось як? — Вымавіў Арцём, — ну ты шчасліўчык. Прама каля дзвярэй 
атрымліваецца патрапіла? — я кіўнула, шырока ўлыбнуўшысь. 

— Добра, пайдзёмце, — вымавіў Паша Роднікаў, — усё роўна яны па 
камерах нічога не разгледзяць, а вартаўнік нас астатніх наўрад ці ўбачыў. 

— А калі ён мянтоў выкліча? – спытаў Ганчароў, азіраючыся па баках, – яны 
нас хутка знойдуць, мы тут усе ў спорціўках, і занадта заўважныя. 

— Ну тады нам трэба яшчэ хутчэй спяшацца, — сказаў Ягор, — усё, хлопцы, 
я дадому, пакуль! 

Назад мы ішлі ў шасціром: з Юляй, Пашам, Мацвеем, Жэнькай і Арцёмам. 
Жартавалі пра тое, як заўтра яны знойдуць кучу пакетаў і якую помсту нам 
зробяць. Добра, як бы не было гэта нізка, але гэта было весела. Было 
меркаванне, што яны проста зробяць нам тое ж самае. Ну добра, заўтра 
даведаемся. 
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Частка 13 

Пятніца. Фізкультура перадапошні ўрок. У мяне хварэў жывот, таму фізрук 
дазволіў мне проста пасядзець цэлы ўрок.  

На лаўцы сядзела чалавек шэсць, адны двоечнікі, якія ніколі на фізру не 
ходзяць, іншыя хварэлі і ў іх вызваленне, а ў трэціх таксама, нешта баліць. 
Усе сядзелі, сумавалі. 

— А ніхто не хоча ў мафію згуляць? — Спытала я, — карты ў мяне ёсць. 

Усе пагадзіліся. Я збягала ў жаночую раздзявалку за картамі. У мафію 
сабраліся гуляць: Юля, Аліна, Ліза, Насця, Паша і Глеб. 

— Адзін шэрыф, адна мафія, астатнія мірныя жыхары, — вымавіла я, 
тасуючы шэсць карт, — я вядучая. 

Бродніч палезла ў скрынку разглядаць іншыя карты. Я забрала іх у яе, 
пакуль яна нешта страціла. Карты былі раздадзены. Па першай ночы 
аказалася, што мафія Паша, а шэрыф Юля. Вось толькі гуляць на лаўцы не 
вельмі зручна. 

— Прыбярыце карты! — сказаў Віталь Валер'евіч, пакуль астатні клас 
размінаўся. 

— Так, гэта ж мафія! — Вымавіла Аліна, паказваючы яму карты. 

— Ну добра, — супакоіўся ён і пачаў запаўняць часопіс. Па выніках першай 
гульні мірныя перамаглі. Потым мафія — Аліна вельмі добра блефавала. 

Тут рэзка падсеў Мацей. Практычна ўпаўшы на гэтую лаўку, ён зірнуў у 
карты  Юлі. 

— Бродніч мафія, — не чакаючы заканчэння гульні вымавіў ён. Усе аддалі 
карты мне назад. Юля пайшла на іншую лаўку. Мацвей правёў яе позіркам, 
а потым зноў паглядзеў на нас. 

— Мацвей, навошта так рабіць? — Наехала няго я, — мог бы і пачакаць. 

— Мне трэба кое-што  важнае сказаць, ваша гульня пачакае, — адмахнуўся 
ён, — Мне ўдалося дамовіцца з вучнямі з сямнаццатай школы, — вымавіў 
ён нам. 
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— Ды ты ў нас дыпламат, не хацеў бы ты замест лекара пайсці ў 
дыпламатыю? — Спытала я з усмешкай. Мацвей фыркнуў. 

— Оля, я сур'ёзна, — ён церабіў свой чуб, — мне ўдалося з імі дамовіцца, 
толькі не вельмі мірным шляхам… 

— Опа чырык! — вымавіў Глеб Ганчароў, — у нас тут стрэлка намячаецца. 

— М—так, каб яны адсталі ад нас мы павінны з імі пабіцца, — сказаў Крабаў 
падціснуўшы губу, — сёння ў 16.00 у парку. Там наўрад ці хто будзе тым 
часам з дарослых. 

— Добра Мацвей, а калі мы прайграем — то яны ж ад нас не адстануць і 
будуць далей нам гадзіць, — вымавіла я, гледзячы на ??яго ўважліва, было 
відаць, што ён і сам гэта выдатна ведае. 

— Я ведаю... Не прайграем! Мы, гэтым прайграем?! — яго настрой рэзка 
памянялася, але ён хутка астыў і зноў стаў вясёлым, -. Хто пойдзе сёння на 
стрэлку? 

— А як ты з імі дамовіўся? – спытала Аліна. Мацвей з дакорам на яе 
паглядзеў. 

— Напісаў у кантакце гэтаму... белабрысаму… а, Дзянісу, ва. Прапанаваў 
вырашыць усё па— мірнаму. Ён адмовіўся. Тады прапанаваў здзелку. Калі 
мы выйграем яны — адстаюць, калі яны — то ўсё працягваецца далей. Хаця 
я так і не разумею, чаго яны ад нас хочуць, нешта іх помста зацягнулася, 
відаць, гэта ўжо проста справа гонару… Карацей, сёння ўсё скончыцца, я ў 
гэтым упэўнены. 

— А, ну ясна ... — Вымавіла Аліна і пайшла да Юлі. 

— Дык хто ідзе? Чым больш, тым лепш. 

— Мацвей ты ж ведаеш, што я за любы кіпіць, — Роднікаў падняў руку, — 
хто яшчэ пойдзе? 

— Ягор Сломаў, Крук, Бліноў, Жукаў, карацей шмат, — Мацвей, ужо 
збіраючыся сыходзіць назад да класа, — Як я, разумею, дзяўчынкі не ідуць? 

— Мацвей, Стой! — Сказала я, спыняючы яго за плячо, — я іду з вамі. А дзе 
менавіта ў парку? 
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— Ого! — Вымавіў Глеб, зрабіўшы твар «сякерай», — Оля, я, вядома, не 
сумняваюся, што ты хутка бегаеш і ўсё астатняе, але там трэба біцца. БІЦЦА! 
— падкрэсліў ён. 

Я паглядзела, што можна ў яго кінуць, але нічога акрамя каробкі з картамі 
не было, а іх кідаць шкада. 

— Я не глухая! — І спытала яшчэ раз, — Так, дзе менавіта ў парку стрэлка? 

— Каля старой касы летняга амфітэатра, у парку, — вымавіў ён і пайшоў 
назад да класа, тыя ўжо збіраліся гуляць у футбол. 

— Оля, ты ўпэўнена, што хочаш пайсці з намі? — Спытаў Паша, тасуючы 
калоду карт, так як ён быў вядучым. 

Не, я была не ўпэўнена, што мне варта туды ісці. Біцца я не ўмею, а крывёю 
з носа тут справа не абыдзецца. 

— Ды ўпэўнена, — я ўзяла картку. У мяне была мафія. Цяпер галоўнае 
паводзіць сябе як звычайна, каб не здагадаліся. Я перамагла, мірныя забілі 
шэрыфа, якім аказаўся Глеб, ну а далей метадам пераканання перакладала 
ўсе стрэлкі на іншых і ў выніку перамагла. 

Урок скончыўся, і Віталь Валер'евіч адправіў усіх пераапранацца. За ўвесь 
урок мы сыгралі разоў дваццаць. Пасля фізры да мяне падышоў Мацвей. 

— Раз ты ідзеш з намі — то сустракаемся каля ўваходу ў парк, — вымавіў ён 
і пайшоў далей. 

Я падышла да раскладу. У нас фізіка. Да мяне падбегла Жэня. У яе хутка 
ўвойдзе ў звычку мяне палохаць. 

— Прывітанне дробязь! — сказала яна, трымаючы мяне за плечы, — ідзеш 
сёння на бітву стагоддзя? 

— Вядома, і гэта — хопіць мяне палохаць, падыходзячы ззаду! — Жэня 
ўсміхнулася і адпусціла мае плечы, — А ты ідзеш? 

— Так, хаця не ведаю навошта я там... Ты што будзеш з сабой браць? 

— Газавы балончык, — усміхнулася я, — ну ўсё ж лепш, чым нічога. А ты? 

У мяне дома сур'ёзна быў газавы балончык. Ну, вядома, я таксама 
пацярплю: калі пырсну, то з—за ветра і на мяне газ патрапіць. Ну, наогул, я 
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проста магу сказаць Снягіру, што бойка будзе ў парку. Але ўсё ж трэба ўсё 
пракантраляваць. 

— Я? Вазьму з сабой аўтамат з дроцікамі са снатворным і з дапамогай яго 
мы вельмі хутка пераможам, — яна шырока ўсміхнулася. 

— Глядзі не забудзься, — сказала я, — А калі сур'ёзна? 

— Не ведаю, потым што-небудзь прыдумаю. Добра, пакуль дробная! А то 
мінулым разам я спазнілася на ўрок. 

Частка 14 

Давід адседжваўся ў туалеце, пакуль у яго класа ішоў урок матэматыкі. Ён 
мімаходам пазіраў на экран тэлефона. Віця стаяў каля люстэрка, 
стараючыся адмыць надпіс, намаляваны чорным маркерам. Дзяніс 
праходжваўся ў туалеце ўзад-наперад, пераадычна пазіраючы на 
размаляваныя дзверцы. 

—Вось што за сволачы?! — Каторы раз лаяўся Дзяніс, бесперапынку 
прыбіраючы светлыя валасы з вачэй, - але яны за ўсё папляцяцца, за ўсё! 

Давід мелькам зірнуў на Дзяніса. Пра сябе адзначыўшы, што яму ўжо 
перастала падабаецца вар'яцтва сябра на гэтай тэме. Хлопец яшчэ раз 
зірнуў на экран тэлефона і цяжка ўздыхнуўшы сунуў яго ў кішэню. 

—Але сёння яны за ўсё адкажуць! Мы ім так накастыляем, што век памятаць 
будуць, - працягваў сваю прамову хлопец, стукнуўшы кулаком у далонь. 

Віця сеў на падаконнік і адкрыў пачак мюслі, уважліва глядзеў Дзяніса. Той, 
не пачуўшы ад сяброў ніякай рэакцыі ў адказ на яго словы, спыніўся, і 
ўважліва на іх паглядзеў. На секунду ў позірку Давіда ён убачыў не ўхвалу і 
не ўпэўненасць, што было ў першыя. Хлопец нахмурыўся і, падышоўшы да 
сябра, перакіну яму руку праз плячо, стаўшы побач. 

—Давід, дружа, чаго ты такі пахмурны? Не рады ці таму, што мы дамагліся? 
Іх школа, па нашых разліках, патраціла на выплату штрафаў больш, чым на 
рамонт кабінета! Цяпер засталося паставіць на месца тых дурняў і лічы 
справу зроблена! Гонар школы мы адсаялі. 
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— Слухай, —павольна пачаў Давід, разумеючы, што магчыма гэта апошняя 
спроба спыніць будучую бойню —а ці ёсць наогул ва ўсім гэтым сэнс? Раз 
мы ўсё роўна зрабілі тое, што хацелі, навошта яшчэ і бойку ладзіць? 

Віця ад смеху ледзь не падавіўся мюслі. 

—Ад каго я гэта чую? Ад Давіда, які ўсё дзяцінства ў вулічных бойках 
удзельнічаў, — праз кашаль вымавіў ён. 

Дзяніс уважліва зірнуў у вочы сябру, злёгку ад яго адхіліўшыся. 

—Сур'ёзна, што з табой? Ты апошнім часам неяк размяк. 

Давiд крыху збянтэжана паглядзеў убок, слаба ўсмiхнуўшыся. 

—Стаміўся я ад усяго гэтага, няма ніякай радасці ад усіх гэтых разборак... — 
схлусіў ён. 

Дзяніс стаў змрочным, ён пачаў хуткімі крокамі хадзіць па прыбіральні, 
сціснуўшы рукі ў кулак, пераадычна кідаючы хмурны погляд на Давіда. 

На секунду ён спыніўся і твар яго стаў спакойным, ён які раз правёў рукой 
па валасах і падышоў да сябра. 

—Слухай, гэта твой выбар, далей можаш рабіць, што хочаш. Хоць у царкву 
ідзі, святоша ты гэтакі. Але зараз, будзь добры, ідзем з намі ў парк 
адстойваць гонар школы. Гэта не звычайная бойка, зразумей гэта! — Дзяніс 
трасянуў яго за плечы, гледзячы Давіду ў вочы, - Гонар школы! Зразумеў? 

—Зразумеў, зразумеў, —Давід кіўнуў галавой і канапаты твар яго 
расцягнуўся ў слабой усмешцы. 

—Вось і выдатна! — Ужо весялей вымавіў Дзяніс, твар яго стаў дабрэй, —Ты 
ж паглядзі на сябе, які ты кабанчык! — Хлопец весяла паляпаў яго па плячах, 
—Як жа мы без цябе? 

Дзяніс з азартам зірнуў на побач стаялага шчуплага, бледнага Віцю. 

—Хто ж акрамя цябе нашага разумнага Віцька з заварухі ратаваць будзе? Ён 
жа мозг усёй кампаніі! 

На калідоры раздаўся званок — канец апошняга ўрока. 

—Добра, добра, добра, пераканаў, — Давід падняўся з месца, заадно 
натапырыў Віцю валасы. 
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—Тады пойдзем, пара збіраць і ўсіх астатніх, —Дзяніс закінуў сабе заплечнік 
на плячо і пайшоў у бок выхаду. 

—Хоць бы яе там не было, — ціха вымавіў Давід, ідучы за ім. 

Частка 15 

Снегіра каля школы сёння не было. Тэлефон ён таксама не паднімаў. І дзе 
ж яго абяцанае «звані ў любы час, абавязкова дапамагу»? Неба пахмурнае, 
але на вуліцы цёпла. Але ўсё ж бруд падсохнуць не паспела. 

Балончык я ўсё ж узяла. Спартыўны касцюм надзела і на ўсялякі выпадак 
узяла рукзак. Можа ён дапаможа, калі будуць у спіну біць. 

Парк меў два ўваходы, але як я і думала нашыя стаялі каля галоўнага. Раней 
у гэтым парку было шмат атракцыёнаў. Амфітэатр згарэў, атракцыёны 
разабралі і зараз гэты парк павольна разбураўся. 

На здзіўленне, акрамя мяне і Жэні там былі і іншыя дзяўчынкі. Усяго нас 
было 20 чалавек. Шэсць нашых. Шэсць з паралелі. Пяцёра з дзевятага класа 
і трое з дзясятага. 

Усе пайшлі ў парк. Я размаўляла з Жекой. 

— Што ў Ягора ў сумцы, — спытала я. Ягор нёс спартовую торбу. 

— У яго там накшталт каляровыя дымавыя шашкі, ну я па размове чула, — 
сказала Жэня. 

— Ого, а ты аўтамат са снатворным брала? — Жартам спытала я, калі мы 
амаль падышлі да старой касы. 

— Не, але я ведаю, што Пышкоў Улад з дзясятага класа ўзяў сігнальную 
ракетніцу, — вымавіла Жэня. 

— Нешта мне страшна. Агнястрэльная прылада — гэта ўжо неяк занадта. 

— Спакойна, я таксама баюся, ён сказаў, што будзе проста ў паветра 
страляць, — сказала Грэчкава. 

Мы падышлі да касы. Сямнаццатая школа была ўжо тут. Па маіх падліках іх 
было каля васямнаццаці. Сярод іх быў і бялявы Дзяніс і Давід, і бледнатвары 
Жэня, наш бледнавухі падпальшчык. Мы з Давідам прасвідроўвалі адзін 
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аднаго позіркам, злёгку прыжмурыўшыся. Твар яго стаў крыху 
неспакойным, і ён паглядзеў па баках. З выгляду яны былі мацнейшыя. 
Дзяўчынак было дзве, але яны выглядалі як два танкі. Мы з Жэняй 
пераглянуліся. Так, які робіцца грознае выразы асобы і падыходзім. 

— Як вас шмат, — вымавіў бялявы, — а хоць, з такой компашкой мы хутка 
разбярэмся. Тут колькасць не важна. 

Наперад выйшаў Ягор і стаў ушчыльную да белабрысы. Сломаў быў крыху 
ніжэй, але ўсё ж гэта ўплывала на стаўленне да яго. Усе падышлі бліжэй, я 
скрыжавала рукі на грудзях. Нагадвала ўсё гэта сходку каўбояў на дзікім 
захадзе. 

— Я гляджу вы харты. Хаця хутчэй за ўсё толькі гэта ў вас і ёсць. А такія як 
ты, нічога, акрамя як казаць не ўмеюць, — Ягор сціснуў кулакі, ганарліва 
гледзячы ў вочы Дзянісу. 

— Праверым? — Ён паглядзеў з ухмылкай на сваіх. 

— Праверым! — спакойна сказаў Ягор і рэзка ўдарыў Дзяніса галавой у 
грудзі. Дзяніс войкнуў, вось тут і пачалася бойка. Хлопцы, якія стаялі, 
рынуліся наперад на Ягора... 

Ззаду мяне раздаўся бавоўна, а потым невялікі выбух. Улад стрэльнуў уверх 
сігнальнай ракетніцай. Усе на секунду спыніліся і паглядзелі на неба. Так як 
нашы ведалі, што гэта, то яны выйгралі некалькі секунд, пакуль ворагі былі 
ў замяшанні. Мы з Жэняй білі нейкага хлопца пустымі рукзакамі. Ён моцна 
не супраціўляўся, а потым проста ўпаў на зямлю ніцма. 

— Якія ж мы трусы, — звярнулася да яго Жэня, гледзячы як ён ляжыць 
абаранкам. 

— Я джэнтльмен, дзяўчынак не б'ю, — вымавіў хлопец з зямлі. Жэня 
штурхнула яго нагой у бок. Хлопец ікнуў. 

На мяне ззаду наскочыла адна з дзяўчынак — танкаў. Ад такога скачка я 
зрабіла два крокі наперад, спрабуючы не ўпасці на зямлю. Я разгарнулася і 
паваліла нас абодвух. Яна ўпала на зямлю, а я на яе, магчыма, заплечнік 
таксама нечым дапамог. Яна адпусціла маю шыю, і я ўстала. Жэня біліся з 
аблавухім. Я пайшла да яе на дапамогу. Вакол было занадта шмат крыкаў і 
шуму. І яшчэ больш бруду. 
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Ягор адбіўся ад белабрысы і падцягнуўся да сваіх дымавых шашак. Але 
Дзяніс, які валяўся на зямлі, пацягнуў Ягора за нагу і той упаў. Торба з 
шашкамі валялася за метр ад яго. Арцём падбег да сумкі, але на яго 
накінуўся хлопец, якой быў джэнтльменам і дзяўчынак не біў. Цяпер Арцём 
валяўся на зямлі, адбіваючыся ад яго. Я паспрабавала яшчэ раз набраць 
Снегіра. 

— Трэба было прыдушыць гэтага джэнтльмена, — вымавіла Жэня, гледзячы 
на Арцёма. Я падбегла да сумкі. Чым больш увагі мы прыцягнем, тым хутчэй 
прыедзе паліцыя, а значыць, да цяжкіх наступстваў гэтая бойка не дойдзе. 

— Ягор, дзе запальнічка? — Спытала я, дастаўшы адну дымавуху. На Ягоры 
сядзеў Белабрысы. Сломаў даў яму ў зубы і кінуў мне запальніцу. Я 
падпаліла кнот. 

— Кінь куды-небудзь! — Ускрыкнуў ён, скідаючы з сябе хлопца. Дзяніс 
трымаўся за нос, па яго руцэ цякла кроў. Я кінула трубку з кнотам у бок якія 
б'юцца. З трубкі пайшоў густы сіні дым. 

— Ну можна і так, — вымавіў Ягор, атрасаючы і падыходзячы да мяне, я 
аддала яму запальніцу, — ага, дзякуй. 

Сломаў штурхнуў белабрысы ў бок і пабег дапамагаць астатнім. З—за дыму 
не было відаць якія б'юцца. Я патэлефанавала Снягіру, ён скінуў. 

Мацвей каля мяне біўся з бледнатварым Віцем. Хлопец быў вышэйшы за 
Крабава амаль на галаву, але Мацвей быў хутчэйшы і больш выкрутлівы. Ён 
некалькі разоў даў Віцю ў жывот і ў сонечнае спляценне. Хлопец сагнуўся, 
трымаючыся за грудзі і стаў цяжка ўздыхаць. Мацвей даў яму каленкай у 
зубы. Віця ўпаў, Мацвей пайшоў далей. 

Вадзім праз плячо перакінуў хлопца ў чырвонай спартовай форме. Хлопец 
грукнуўся на спіну. Непрыемна, мусіць, усё ж Жукаў хадзіў на дзюдо. 
Ганчароў біўся з кімсьці на зямлі і яго білі часцей за яго. Паша з Блінавым 
біліся супраць высокага хлопца прыблізна з дзясятага класа. 

Раздаўся яшчэ адзін бавоўна і ў небе ўспыхнула чырвоная ўспышка. Ягор 
кінуў яшчэ адну дымавуху, на гэты раз чырвонага колеру. 

З—за дыму я не ўбачыла хто мяне ўдарыў у нос. Накшталт — гэта быў 
хлопец. Я ўдарыла на угад. Па адчуваннях патрапіла ў вока. Я дастала 
балончык і пырснула на нападаючага, ён стаў кашляць і яму ўжо відавочна 
было не да мяне. Я адбеглася далей ад чырвонага дыму. 
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— Чорт! Толькі крыві мне тут не хапала. 

Ззаду я пачула надыходзячыя да мяне крокі. Я павярнулася і ўбачыла, што 
хлопца, які хацеў на мяне пошасць паваліў на зямлю Давід і зацягнуў яго ў 
дымнае воблака. 

Так як рабілася поўная мітусні, то маё адсутнасць ніхто не заўважыць. Я 
забегла за старую касу. Кроў стала ісці мацней, я яшчэ раз набрала Снегіра. 

— Ну падымі ж ты! — У вачах стала злёгку цямнець, кроў ужо капала, я 
заціснула нос рукой. 

Частка 16 

Чырвоны Снягір ішоў па калідорах школы. Як ён ведаў, прайшло каля васьмі 
ўрокаў. Ён накіроўваўся на трэці паверх у кабінет гісторыі. Міма яго прабеглі 
чацвёртакласнікі, у іх адзіных была другая змена. Ён зайшоў у 306 кабінет 
са скураным партфелем. У кабінеце сядзела Людміла Сяргееўна. Яму 
павезла, што больш нікога не было, а то прыйшлося б тлумачыцца. 

— Ого, якія людзі прыйшлі, — вымавіла гісторыца, яна сядзела за сталом, 
— як гэта цябе прапусцілі? 

— Шакаладку даў і прапусцілі, — усміхнуўся Снягір, яму зазваніў тэлефон, 
ён адключыў гук, — можа раскажаш мне, што ў вас у школе робіцца? Дзеці 
з—за боек з пераломамі і вывіхамі ляжаць дома, а вы нічога не можаце 
зрабіць. Як так атрымоўваецца? 

— Не ты першы хто задаецца гэтым пытаннем, — сказала Людміла 
Сяргееўна, паднімаючыся з—за стала, — як куча дарослых адукаваных 
людзей не могуць супакоіць вучняў? 

Яна падышла да яго ён паціснуў яе руку, зняўшы пальчатку. Мужчыну зноў 
патэлефанавалі, ён яго скінуў. 

— Дарэчы, хто табе пра ўсё расказаў? — Вымавіла яна, уважліва 
паглядзеўшы на яго тэлефон, — ёсць сувязі з вучнямі? 

— З вучнем, адным. Але яе імя, мабыць, казаць не буду. Дык чаму вы не 
можаце паўплываць на вучняў? 
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— Ну добра, ці бачыш, і нашы і вучні сямнаццатай школы нарабілі занадта 
шмат гадасцей кожнай са школ. Доказаў супраць іх у нас няма. Хто, што 
робіць з нашых, мы таксама ня ведаем. 

— Значыць вы проста вырашылі чакаць, пакуль яно само ўстаканіцца? Не 
самая лепшая ідэя, — мужчына паморшчыўся. 

— Я ўважліва цябе слухаю. — Яна скрыжавала рукі на грудзях 

— Вось не трэба перада мной уключаць рэжым настаўніка, — усміхнуўся 
Снягір. Гісторыца з'едліва зморшчылася і апусціла рукі па швах, — Проста іх 
мірым. Для гэтага трэба знайсці галоўных завадатараў. 

— Як усё проста ... І як ты іх знойдзеш? — Спытала яна. У Снегіра завібраваў 
тэлефон. На гэты раз ён раздражнёна падняў слухаўку. 

— Так, алё ... — рэзка сказаў ён. 

— Кажаш, адразу падымеш трубку калі што здарыцца? — Вымавіла, амаль 
крычучы Оля, на заднім плане было чутныя крыкі, Снягір адвёў ад сябе 
тэлефон і паглядзеў на нумар якая тэлефануе, — трэці раз тэлефаную, дзе 
твая абяцаная дапамога. 

— Прабач, што ў вас там адбываецца? — Снягір занепакоена паглядзеў на 
Людмілу Сяргееўну. З тэлефона было чуваць, што казала Оля. 

— Бойка! У нашым парку, каля старой касы амфітэатра. Хутчэй пакуль яны 
не пазабіваліся! 

— Пайшлі! — сказала Людміла Сяргееўна, схапіўшы куртку з крэсла і 
выходзячы з кабінета. 

— Вось і твае актыўныя ўдзельнікі зараз будуць, — вымавіў Снягір, 
набіраючы міліцыю, пакуль Людміла Сяргееўна замыкала кабінет, — а то ты 
тут засядзелася дарагая. 

— Міліцыя табе навошта? — Спытала яна, апранаючыся на хаду. Як добра, 
што зараз былі ўрокі і настаўнікі сядзелі па кабінетах і не бачылі, як яны 
бягуць па калідоры. 

— Потым усё растлумачу. Галоўнае прыбегчы раней за іх. Калі што, ты 
гатовая пасядзець за кратамі гадзінку? 
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—У малпе? Як я разумею, у мяне ўжо няма выбару. Спадзяюся, у цябе ўсё 
прадумана. Хапала толькі, каб настаўнік сядзеў за кратамі, мяне ж 
звольняць. 

— Ну ты ўжо сядзела адзін раз у дзяцінстве са мной за кампанію, табе не 
прывыкаць, — усміхнуўся Снягір, выбягаючы са школы, але потым убачыў 
незадаволены погляд настаўніцы, — ксм, даруй. 

Частка 17 

Снягір ужо ідзе — гэта добра. Кроў нібы спынілася. Я зноў вярнулася на 
месца бою. Хлопцы з паралелі дапамагалі нашым. Целаў на зямлі накшталт 
няма, хто ўжо моцна пабіты сядзеў збоку. 

— Хто атрымлівае большасць? — Спытала я ў Жэні, якая стаяла ў баку ад 
усяго гэтага. 

— Без паняцця, у гэтай мітусні не зразумееш, — Жэня паглядзела на мяне, 
у яе накшталт пашкоджанняў не было, — у цябе кроў ішла? 

— Так, нейкі "кактус' стукнуў у нос, — сказала я, спрабуючы выцерці 
засохлую кроў, — я яму балончыкам у твар пырснула .. . — я паглядзела на 
Жэню, — Жах , у цябе спіна ўся ў гразі. 

— М—так, — Грэчкава павярнула галаву назад і паглядзела на спіну, — была 
справа, прыйшлося з—за адной клушы на спіне ў гразі пакачацца… 

— Што будзем рабіць? — Спытала я, гледзячы як Ягор падпальвае яшчэ 
адну дымавуху. Пышкоў зноў стрэльнуў з ракетніцы. 

— Не ведаю, думаю біцца хопіць, — сказала яна, — гэта яшчэ хто? 

Да нас беглі два чалавекі. Хаця тым часам у парку ніхто не гуляе. З выгляду 
— гэта быў Снягір і... 

— Людміла Сяргееўна?! — Вымавілі мы з Жэняй. Я надзела капюшон і 
адвярнулася. Жэня зрабіла тое ж самае. 

— Што яна тут робіць? — спытала Грэчкава, — і Снягір? 

— Можа атрымаецца ўцячы? — Сказала я, вось не хочацца трапляцца ёй на 
вочы. Жэня пагадзілася са мной, і мы пабеглі праз натоўп. 
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— Вы куды? — спытаў Мацвей, падымаючы галаву, але потым убачыў 
Снегіра і гісторыцу. Ён злез з хлопца, на якім сядзеў, — Валім! 

Цяпер іх убачылі ўсе. Музыка і настаўніца ўжо разнімалі некалькі вучняў. 
Большая частка пабегла ў іншы бок ад іх. Але з іншага боку парка выехалі 
міліцэйскія машыны. 

— Чорт, — сказала Жэня, паварочваючы назад, — як ён і так хутка прыехалі? 

Адтуль вылезлі міліцэйскія. І заштурхалі найбліжэйшых да іх хлопцаў у 
машыны. 

Туды трапілі мы з Грэчкавай. Астатніх міліцыя пабегла даганяць. Праз дзве 
хвіліны ўсе забіякі былі ў машынах. З намі апынуліся Мацвей, Паша, Дзіма, 
Вадзім, Снягір і Людміла Сяргееўна. У хлопцаў выгляд быў не вельмі: 
пабітыя насы, фінгалы, усё ў гразі, але ў мяне выгляд быў таксама не вельмі: 
твар у крыві, рука ў крыві, і сама брудная, як чорцік. 

— І як гэта называецца? – спытала гісторыца ў нас, усе маўчалі і апусцілі 
галовы, – добра, усякае бывае… 

— Людміла Сяргееўна, а як вы даведаліся, што мы тут? – няўпэўнена спытаў 
Мацвей. Я падняла вочы і з надзеяй паглядзела на яе і Снягіра. Яны 
мімаходам зірнулі на мяне. 

— Усё роўна, — вымавіла настаўніца, спадзяюся яны не прасачылі за іх 
поглядамі. У машыне моцна трэсла. 

— Хто хоць выйграў у бойцы? — Спытаў Снягір, аўтамабіль падскочыла, і ён 
як самы высокі стукнуўся галавой аб дах. 

— Ды мы накшталт, — вымавіў Роднікаў, — у каго-небудзь ёсць вільготная 
сурвэтка? 

Я пашукала ў заплечніку. Атрымалася знайсці невялікі пачак сурвэтак. Я 
раздала тым, каму трэба. Сама выцерла твар ад крыві. 

— Ну, хоць нешта добрае, — сказаў Снягір, паціраючы патыліцу, — там усіх 
злавілі? 

Ніхто не ведаў, бо ў гэтую машыну нас запхнулі самых першых. Я паціснула 
плячыма. Мужчына залез у свой партфель, дастаў нейкія паперы і паклаў іх 
сабе за пазуху. На гэта ніхто ўвагі не звярнуў. Хлопцы перыядычна глядзелі 
на Снегіра з нейкім недаверам. 
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— А чаго вас пасадзілі, вы ж не ўдзельнічалі ў бойцы? — Жэня мяла 
сурвэтку. 

— Ну палічылі, што мы таксама ўдзельнікі, — Снягір паглядзеў на дах 
машыны, — чаго гэтыя дахі такія цвёрдыя? 

Ну, хоць нехта тут спрабуе жартаваць і разрадзіць абстаноўку. Хаця гэта 
даволі дзіўна, для такой сітуацыі. 

— Таму што жалезныя, — сказаў міліцыянер з пярэдняга сядзення праз 
краты, — канчайце балбатаць! 

Усе замоўклі. Хлопцы глядзелі пад ногі. Я рылася ў заплечніку. Акрамя 
сурвэтак, бутэлькі вады і пярцовага балончыка, там больш нічога не было. 

— Ну вы, вядома, малайцы, — вымавіла Людміла Сяргееўна, — каля 
прыватных дамоў, сігнальныя ракеты, дымавыя шашкі пускаеце, дарэчы, 
дзе вы іх узялі? 

— Я адмаўляюся размаўляць без адваката, — вымавіў Вадзім, Снягір 
усміхнуўся. 

— Дык тут ёсць адвакат — гэта я, — вымавіў Снягір, усміхаючыся, — так што, 
можаш спакойна гаварыць. 

— Самаробныя яны, Ягор сам рабіў, — сказаў Мацей, — а ракетніцу Улад у 
дзеда ўзяў, ён вартаўніком працуе і ім такія выдаюць. 

— Вы не пачулі! — Яшчэ раз вымавіў міліцыянер і ўдарыў па перагародцы, 
— Замоўклі там! 

Частка 18 

Нас завезлі ў пастарунак. Забралі ўсе заплечнікі і тэлефоны. Папыталіся 
імёны, прозвішчы, адрас і нумар школы. Падзялілі на дзве камеры ў адну 
ўсіх нашых, у другую ўсіх з сямнаццатай школы. Усе былі на месцы: нас 
дваццаць плюс Снягір і Людміла Сяргееўна, і ў сямнаццатай школе 
васямнаццаць. Мы сядзелі на лаўцы за кратамі. Акрамя нас тут нікога не 
было, надта ціхім быў наш горад. Хаця па нядаўніх падзеях, так не скажаш. 

— О, добры дзень Людміла Сяргееўна, а вы тут якімі лёсамі? — Спытаў Улад. 
Яго ўся школа ведала, бо ён быў вельмі вясёлы і заўсёды прыцягваў да сябе 
ўвагі. 
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— Ды вось Улад, за бойку пасадзілі, — вымавіла яна, косячыся на Снегіра, 
той сядзеў як у нічым не бывала і толькі часам пазіраў на гадзіннік. 

Сямнаццатая школа таксама пачала размаўляць. У іх выгляд быў горшым 
чым у нашых. Белабрысы быў наогул увесь у сіняках і з крывацечным носам. 
Цікава, як мы ўсё будзем бацькам тлумачыцца? Ну, хоць у мяне акрамя носа 
ніякіх пашкоджанняў няма. 

Снягір падняўся, усе замоўклі і паглядзелі на яго. Ён прайшоўся туды—
сюды, потым спыніўся і стаў так, каб усіх было відаць. 

— Як я бачу, у вас праблема, — вымавіў ён, абводзячы ўсіх поглядам. 

— Вам якая справа? – спытаў хлопец з сямнаццатай школы. У яго ў носе 
было дзве ваткі, і ён гундасіў. 

— Ну наогул гэта мая справа, — сказаў Снягір, паглядзеўшы на хлопца, — я 
адвакат, і менавіта я разбіраю такія справы. 

Усе загаманілі. Снягір паляпаў у далоні. Міліцыянт падышоў і даў бітай па 
кратах. Усе сціхлі. 

— Добра, і чым жа вы нам зможаш дапамагчы? — спытаў Мацвей. Некалькі 
чалавек падтакнулі. 

— Вы падпішыце мірны дагавор, — спакойна вымавіў Чырвоны, дастаючы 
тры лісты і ручку, — усе трыццаць восем чалавек. 

— Мы з імі?! — закрычаў Ягор, — ды ніколі ў жыцці! 

Зноў пачаўся балаган. Мы з Жэняй маўчалі. Хлопцы перакрыкваліся 
лаянкамі ў адрас адзін аднаго. Міліцыянт зноў устаў з—за стала. 

— Маўчаць! — крыкнула Людміла Сяргееўна, усе сціхлі, міліцыянер 
паважліва на яе паглядзеў і сеў на месца, — заткнуліся і даслухалі. Вам жа 
лепей будзе. 

Чырвоны Снягір ухвальна махнуў галавой. І зноў абвёў усіх позіркам. 
Настаўніца сяла на месца. 

— Такім чынам, вы ўдзельнічалі ў сённяшняй бойцы, — вымавіў Снягір, — 
бойка з выкарыстаннем агнястрэльнай зброі, дымавых шашак, а гэта ўжо 
артыкул 339 крымінальнага кодэкса за хуліганства. Караюцца грамадскімі 
працамі, або штрафам, або пазбаўленнем волі на тэрмін да трох гадоў . У 
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дадатак цялесныя пашкоджанні, артыкул 149. А яшчэ апаганенне 
збудаванняў і псута маёмасці, артыкул 341 ... Вы можаце атрымаць як 
мінімум па адной з гэтых артыкулаў. Вам яно трэба?! 

— Калі мы падпішам дамову, то вы зніміце з нас усе абвінавачванні? — 
Спытаў, прыжмурыўшы вочы Дзяніс. 

— Так, але будзе лепш, калі вы спачатку пагаворыце, а ўжо потым 
падпішыце, — мужчына стукаў скручаныя паперамі аб далонь. 

Запанавала поўнае маўчанне. Бліноў цёр красоўкам падлогу. Я глядзела на 
сядзеў змрочнага за кратамі Давіда. Нос у яго быў у крыві, пад вачыма ранкі, 
каля валасоў таксама была відаць падпёклая кроў. Ён зірнуў на мяне і 
вінавата ўсміхнуўся. 

— Я да дыялогу гатова, — пачала я, паглядзеўшы на маўчалага Ягора. Той 
глядзеў кудысьці ў падлогу, — пара ўжо скончыць гэтую міжусобіцу. 

— Я таксама згодзен на дыялог, — сказаў Давід, падняўшы галаву. Дзяніс, 
які сядзеў побач з ім, здзіўлена паглядзеў на яго, а потым крыва 
ўхмыльнуўшыся паківаў галавой. Валасы цяпер у яго былі не белымі, а 
брудна—карычневымі. 

— А можна дагавор пачытаць? — Спытала Жэня, Снягір працягнуў ёй 
паперы і ручку. Я таксама стала глядзець, бо сядзела з ёй побач. У дамову 
гэтак жа глядзеў Паша Роднікаў. Нібыта нічога небяспечнага ў іх няма. Мы 
пакінулі свае подпісы на трох лістах і аддала паперы назад адвакату, — я 
згодна на перамір'е: занадта далёка гэта зайшло. 

— Сутнасць дамовы ў тым, што калі адзін з падпісваючых бакоў раптам зноў 
пачне агрэсіўна ставіцца да другога боку, то бок, які абараняецца, можа 
спакойна пайсці ў міліцыю і агрэсараў пасадзяць за гэтую бойку, — 
тлумачыў Снягір сутнасць папер. 

— Мы ж і ў праўду вінаватыя, — сказала адна з дзяўчынак сямнаццатай 
школы. Дзяніс паморшчыўся, але ўбачыўшы, што Давід і гэтая дзяўчынка 
падпісваюць гэтыя паперы твар яго памякчэў. Ён узяў ручку і пакінуў там 
свае подпісы. Давід і Віця папляскалі яго па плячы. 

— У наступны раз будзем лепш трымаць сябе ў руках, — ціха сказаў Дзяніс 
паднімаючыся. Свае подпісы пакінуў амаль уся сямнаццатая школа. Ягор 
ускінуў галаву і паглядзеў на іх. Твар яго стаў цёплы. Ён цяжка ўздыхнуў і, 
згубіўшы шыю, падняўся. 
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— Прабачыце за леташні футбол, згодзен, гэта было не сумленна, — ён 
падышоў да рашоткі, за якой сядзела семнаццатая школа. Дзяніс гэтак жа 
падняўся. 

— Прабач, што назваў твайго бацьку свіннёй на тым матчы, — Дзяніс 
працягнуў Ягору руку, хлопец праз пруты кратаў моцна яе сціснуў. Я 
ўсміхнулася: можна лічыць гэта легендарным момантам! Дзяніс перадаў 
Ягору тры лісты дамовы, падпісанай усімі ўдзельнікамі сямнаццатай школы. 
Цяпер прыйшла чарга падпісваць нам, усім тым, хто яшчэ не распісаўся. 
Скончылі на Мацвеі Крабаве. Ён перадаў усе тры лісты Снегіру. Той падлічыў 
подпісы на трох лістах. 

— Усё правільна, трыццаць восем подпісаў, — вымавіў ён , паставіўшы тры 
подпісы ў якасці сведкі, прыбіраючы ручку за пазуху, — не чакаў я вядома, 
што вас так шмат будзе. Я аддам па адной дамове кожнай школе, трэці 
будзе ў мяне. 

Мужчына аддаў адну Дзянісу, іншую — Ягору, трэцюю — прыбраў за пазуху. 

— Што ж, можаце павесіць гэты лісцік у рамачку і потым расказваць сваім 
унукам пра вясёлае дзяцінства, — Снягір усміхнуўся, ля яго вачэй з'явіліся 
маршчынкі. 

— А, што, калі астатнія вучні не будуць нас слухаць і ўсё роўна будуць 
хадзіць у іншую школу? — спытаў «джэнтльмен». 

— Думаю, дваццаць чалавек неяк змогуць угаварыць іншых не лезці, — 
вымавіў Снягір, павярнуўшыся да міліцыянера, — ды і тут сабраліся самыя 
актыўныя ўдзельнікі ўсёй гэтай «вайны». 

— Вы ўсе? — спытаўся міліцыянт. — «Вайна школ» скончана? 

— Так, мы ўсё, — Снягір падышоў да кратаў. Міліцыянт дастаў ключ і ўставіў 
яго ў замочную шчыліну. 

— Такім чынам, каб больш такіх боек не было! — вымавіў супрацоўнік, 
адчыняючы дзверы, — усё вольныя, дзякуем вось гэтага чалавека ў 
бардовым паліто! 

— гэта значыць, мы вольныя? — спытаў Паша Роднікаў, выходзячы з 
камеры, — і з намі нічога рабіць не будуць? 

— Не, не будуць, я загадзя пра ўсё дамовіўся, я ж вам паабяцаў, — вымавіў 
Снягір, беручы сваю скураную сумку і закідваючы яе на плячо, — вось вам і 
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жыццёвы ўрок, што не ўсё вырашаецца кулакамі: аб ні могуць прывесці да 
такіх наступстваў, што наступным разам так проста вы ад сюды не 
выберацеся... Дыялог, самае... 

— Спыняй дзецям маралі чытаць, я думаю, што яны і самі ўсё зразумелі, — 
абарвала яго Людміла Сяргееўна. Снягір слаба ўсміхнуўся. 

Усе ўхваляльна загаласілі. Я забрала тэлефон і брудны рукзак. Жэнячы 
тэлефон. 

— А дзе ракетніца? — Спытаў Улад, перабіраючы кучу рэчаў, — адчуваю ад 
дзеда мне канец ... 

— Мы забралі тваю ракетніцу і дымавыя шашкі таго хлопца, — вымавіў 
міліцыянер, махнуўшы галавой у бок Ягора, — рана вам яшчэ такімі рэчамі 
карыстацца, тым больш што дымавухі былі самаробныя. 

Да мяне падышоў Снягір, пакуль я чакала рабят. 

— Заўтра ў дзесяць каля школы, — хутка сказаў ён, — я табе ўсё раскажу, як 
і абяцаў. 

Ён хутка сышоў з участку на вуліцу з Людмілай Сяргееўнай. Я чакала сваіх 
аднакласнікаў і Жэню. Сямнаццатая школа пайшла сваёй дарогай, а мы 
сваёй. Некаторыя памахалі нам напрыканцы рукой. 

— Як мне ў вочы Людміле Сяргееўне глядзець? — Вымавіў Паша Роднікаў 
трымаючыся за галаву, ён увесь час жмурыўся: акуляры ў яго былі разбітыя. 

— Хутчэй, як ёй нам у вочы глядзець? — Вымавіў Бліноў усміхнуўшыся, але 
тут жа зморшчыўшыся, у яго была разбіта губа, — усё ж з намі за кратамі 
сядзела ... 

— Ну так, о Божечкі ... — Жэня паглядзела на экран тэлефона і ўбачыла там 
сваё адлюстравання: бруднае л твар, некалькі пасадзіць, зблытаныя 
валасы. У тэлефон на сябе таксама зірнуў Мацвей. 

— Як мне бацькам растлумачыць адкуль у мяне гэтыя сінякі? — спытаў 
Мацвей, пакратаючы скуру каля вачэй. 

— Ну скажы, што гуляў з намі, да мяне з Жэняй сталі прыставаць і ты нас 
абараніў, — сказала я, выходзячы на вуліцу, — а што, нядрэнная ідэя. Мы з 
Жэняй дакажам. Так, Жэня? 
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— Ідэя нядрэнная, можна паспрабаваць, — сказаў Вадзім, скажам, што ўсёй 
кампаніяй вас абаранялі, — дарэчы, у якой частцы горада мы знаходзімся? 

Мы былі далёка ад нашага раёна. З выгляду — гэта быў цэнтр. Брудныя і 
пабітыя пасярод горада ў такі час, калі куча народа едзе з працы. Выдатна. 

— Мы каля рынку, — сказаў Бліноў, гледзячы па баках, — як я разумею, 
грошай у нас няма, і мы ідзем пешшу? 

— Так, толькі для пачатку стаяла б дзе—то памыцца, гэтыя сурвэткі толькі 
бруд па твары расцёрлі, — Жэня пакруціла галавой у паясках якой— 
небудзь калонкі зблізку, дзе — небудзь у дварах яны яшчэ да гэтага часу 
стаялі, — ці нас зноў забярэ міліцыя... 

Частка 19 

Бацькі нічога ад мяне не пазналі. Сінякоў у мяне не было, адзенне я закінула 
ў пралку. Маёй маме ніхто з мам хлопчыкаў не тэлефанаваў. Мусіць, 
паверылі на слова. Лера зноў пробубнела, што закон подласці яе вельмі 
моцна любіць і паспагадала мне наконт майго носа. 

У суботу я стаяла каля школы. На вуліцы як звычайна было пахмурна і волка. 
Але ў пухавіку было нармальна. Я стаяла, сумавала, лаўка і арэлі былі 
мокрыя. Мне на плячо нехта паклаў руку. Ад нечаканасці я тузанулася. Гэта 
быў Снягір. Цікава, у яго з Жэняй хобі падыходзіць ззаду і палохаць? 

— Ну, што ж, пайшлі, раскажу табе ўсё пра сваё жыццё, — сказаў ён, 
праходзячы наперад мяне. 

— І чаго ты сёння вырашыў расказаць? — я падышла да яго, — накшталт з 
нашай мінулай гутаркі прайшло два дні. 

— Чаго сёння? Проста я заўтра еду адсюль, і мы ўжо наўрад ці калі-небудзь 
убачымся. Шкада, вядома, мне з вамі было весела, паўдзельнічаць ва ўсёй 
гэтай дзіцячай калатнечы. 

Дзіўна ад яго чуць такія песімістычныя словы. Свет цесны, як вушка іголкі, 
думаю, гэта не апошняя сустрэча… 

— Не вельмі добрая вестка. — Прыгнечана сказала я, — Куды ж ты 
збіраешся? — Мы падышлі да ларка, дзе прадавалі гарачыя напоі. 
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— У сталіцу, у Мінск. Але наогул я нарадзіўся тут, у Глюкава, але працую там, 
— удакладніў Снягір, — Усё ж правінцыя—правінцыяй, а ў вялікіх гарадах 
таксама ёсць карысць. Дык вось, гарбата, кава? Я частаваю. 

— Чай, мабыць, — сказала я, — зялёны без цукру. 

Я дачакалася сваю шкляначку, каля каханага намі ларка. Снягір узяў каву. Ну 
хоць на гэты раз чай не кіслы. 

— Дык што ж ты хочаш даведацца? — вымавіў ён, зрабіўшы глыток са 
шклянкі. 

— Ну, спачатку было б добра пазнаць тваё імя, а то называць цябе па 
мянушцы ўжо надакучыла. Дарэчы, адкуль узялася гэтая мянушка? 

— Мянушка з'явілася яшчэ ў дзяцінстве, твар часта чырванеў, вось так і 
назвалі. А яшчэ я абараняў аднаго добрага чалавека і мяне пабілі, грудзі ўся 
ў сіняках, ды і яшчэ ў малпнік пасадзілі… Але і снегіры мне падабаюцца. У іх 
і значэнняў шмат добрых ёсць. Снягір сімвал прыязнасці, спакою, у іх у 
зграях ніколі не бывае боек, у адрозненні ад вераб'ёў! — Ён ганарліва з 
усмешкай ускінуў галаву, —А вось наконт імя ... Я спачатку хачу паслухаць 
твае здагадкі пра мяне. 

Мы падышлі да парку. Адтуль дзьмуў вецер. Спартсмены ўжо бегалі па 
разбітых дарожках. 

— Ну, на выгляд табе каля трыццаці, — пачала я, кінуўшы на яго ўважлівы 
погляд, — Паліто новае, ну не больш за два месяцы. Пад паліто пінжак і 
дарэчы заўсёды, значыць часта дзелавыя сустрэчы. Як я ведаю, ты адвакат. 
Усё правільна я сказала? 

— Так, усё так. Клічуць Рыгор Мёдаў, ну ці Грыша. Мне дваццаць пяць, 
няўжо я так стара выглядаю? Нарадзіўся тут, вучыўся ў вашай дзявятай 
школе. Таму і дапамагаў, усё ж калі на тваю, няхай былую, школу 
наязджаюць, у табе прачынаецца патрыёт, асабліва калі ўспаміны добрыя. 

— Ага, з гэтым зразумела, — вымавіла я, дапіваючы чай, сметнікі ў парку ці 
былі паламаныя, ці ўвогуле не было, таму прыйшлося трымаць яго ў руцэ, 
— адкуль ты ведаеш Людмілу Сяргееўну? І што яна ўчора ў парку з табой 
рабіла? 

— Сябры дзяцінства былі. Дарэчы, менавіта яна гэты добры чалавек, — 
Грыша ўздыхнуў неяк сумна, — але потым раз'ехаліся вучыцца хто куды і 
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перасталі размаўляць. А ўчора прыйшоў яе прысароміць, што яны нічога з 
вамі зрабіць не могуць, а тут ты звоніш. Вось і прыбеглі разам. 

— Дарэчы, наконт учорашняга, ты ўсё загадзя спланаваў? — Спытала я, 
кінуўшы шкляначку ў смецце, якая была абсалютна пустая. 

— Наогул з міліцыяй я з самага пачатку дамовіўся. Але пасля размовы ў 
чацвер, зразумеў, што гэта, мабыць, адзінае месца, дзе вы абуджаеце 
разам і ў спакойнай абстаноўцы. 

— Ясна, вось толькі калі б ты тэлефон яшчэ своечасова браў, было б яшчэ 
лепш, — я з прыжмурам на яго зірнула, калі мы праходзілі міма ўчорашняга 
месца бітвы. 

— Прабач, не глядзеў на нумар, — вінавата вымавіў Снягір, штурхнуўшы 
камень нагой, — так бы раней прыйшлі, менш бы вас пакалечылі ... Яшчэ 
раз прашу прабачэння, мая памылка. 

—Добра, добра, а дзе ты на губным гармоніку навучыўся гуляць? — Сказала 
я, праводзячы поглядам які прабягае міма спартсмена, — і абраў чаму гэты 
інструмент? Усё ж, гэта неяк дзіўна ў наш час, звычайна хлопцы на гітары 
граюць. 

— Ну, у той час у двары мы гралі толькі на губным гармоніку. Гуляць сябры 
навучылі, ды і гармонік сам па сабе вельмі зручная, можаш у кішэню 
пакласці і заўсёды з табой. Гуляй дзе хочаш. 

Грыша кінуў шкляначку ў зламаную смецце. Потым спыніўся, павярнуўся да 
мяне і пільна паглядзеў на мяне. Залез у кішэню і дастаў адтуль музычны 
інструмент . 

— Ледзь не забыўся, — вымавіў ён, працягваючы мне гэтыя рэчы, — гэта 
табе на памяць, я бачыў, як ты глядзіш, калі я гуляю ..., спадзяюся, 
навучышся гуляць, усе хто яе браў навучыліся. 

— Дзякуй, — радасна вымавіла я, — не варта было. Можа, напрыканцы 
згуляеш? 

— Добра, песня "Апошняя паэма" з фільма "Вам і не снілася"! —Грыгорый 
узяў гармонік і пачаў гуляць вясёлую мелодыю. Добрая мелодыя, джазавая, 
для такога надвор'я самае тое. 
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Частка 20 

Ягор зрабіў раздрукоўкі дамовы і расклеіў іх на дзверы кожнага паверха. 
Навіна разляцелася імгненна. Кожны падыходзіў і чытаў іх. Людміла 
Сяргееўна паводзіла сябе як звычайна, не сказаўшы нам ні слова пра 
пятніцу. 

— Мір! — крычаў пяцікласнік, — вайна скончылася! Мы выжылі! 

— Чаму ўсе паводзяць сябе так, як быццам мы ўвесь свет вызвалілі ад 
монстраў, а не проста памірыліся з суседняй школай, — незадаволена 
казала Цемнева, навошта з гэтага рабіць столькі пафасу? 

— Я вось таксама не разумею, падумаеш, перасталі адзін аднаму насы 
ламаць, вось свет так свет! — адказала ёй Кудрэнава, і яны далей сталі 
абурацца наконт абсурднасці ўсёй гэтай сітуацыі. 

Тое, што вайна скончылася наш клас абмеркаваў у гутарцы яшчэ ў суботу. 
Коля, Данік і Кірыл нарэшце прыйшлі ў школу. Бяляеў кульгаў і злаваўся 
наконт таго, што ў футбол у бліжэйшы час гуляць не зможа. Калі ім сказалі, 
што біцца з вучнямі з сямнаццатай школы нельга яны на здзіўленне 
ўспрынялі гэта дастаткова спакойна і пагадзіліся з умовамі дамовы. 

Яшчэ паміж дырэктарамі дзвюх школ было прынята рашэнне, не 
рамантаваць клас, а акультурыць парк, які быў недалёка ад дзвюх школ, у 
які я са Снегяром хадзілі піць чай і дзе адбываліся бойкі. 

— Значыць усё скончана? — сумна спытала Авечкіна, якая сёння прыйшла ў 
школу, — вось варта было толькі выйсці з бальнічнага, як усё стала на свае 
месцы. Вам хоць будзе пра што расказаць дзецям пра школьнае жыццё… 

— Ну, а што ты хацела Лера? — спытаў Мацвей, які сядзеў каля нас, сінякі 
амаль прайшлі, — у вайне ўдзельнічаюць моцныя, здаровыя. А ты балела, 
значыць не здаровая і табе там рабіць не было чаго. 

— Ты тут занадта разумным стаў, пакуль мяне не было? — Сказала Лера, 
штурхнуўшы яго ручкай у бок, Крабаў піскнуў, — цяпер ты тут хворым 
станеш! 

— Ааа, забіваюць! Я і так пабіты! — Мацвей піскнуў і захіхікаў. Лера зноў 
павярнулася да мяне. 
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— Значыць, Грыша з'ехаў і зараз ніхто не будзе гуляць на губным гармоніку? 
— Спытала Лера, я ёй пераказала ёй усю нашу размову з ім . Вадзім 
павярнуўся да нас і пачаў слухаць размову. Я круціла ў руках чорна—
чырвоны губны гармонік. 

— Снягір з'ехаў? — Спытаў Жукаў, разглядаючы ў руках гармонік, ён дунуў 
у яе з, раздаўся агідны высокі гук, усе за сталом зморшчыліся . Вадзім 
вінавата ўсміхнуўся, — хто ж мне будзе цяпер мелодыі з баевікоў гуляць? 
Дык хоць на прыпынку нянудна стаяць было. 

— Ды ён з'ехаў, — песна вымавіла я, забіраючы ў Вадзіма гармонік і 
паклаўшы яе ў партфель . 

— Атрымліваецца, — працягнуў Роднікаў, які таксама нас слухаў, вось толькі 
ён стаяў, бо сядзячых месцаў ужо не было, — менавіта ты патэлефанавала 
Чырвонаму, і ён прыйшоў, у дабавак выклікаўшы міліцыю? 

— Км, так, я. Інакш бы вы пазабівалі адзін аднаго. А міліцыю і так бы 
выклікалі, нам жа Людміла Сяргееўна расказала, пра тое, што мы выбралі 
дрэннае месца для бойкі. Але ад таго, што я патэлефанавала, табе ж горш 
не стала? 

— Не, проста, Снягіру трэба было ад усяго класа сказаць дзякуй, — вымавіў 
Паша, — дарэчы Мацвей, ты меў рацыю, наконт таго, што ў пятніцу ўсё 
скончыцца. 

— Я заўсёды мае рацыю, — Крабаў усміхнуўся і пайшоў на месца, бо 
празвінеў званок.  

Лера хітра, з прыжмурваннем на мяне паглядзела. Мне гэты погляд не 
спадабаўся, таму я злёгку адсунула крэсла ад яе. 

— А нехта сёння ідзе на спатканне, — яна штурхнула мяне ў бок. 

— Ніякае гэта не спатканне, — прабубнела я, адчуваючы, што чырванею, — 
проста сходзім у парк пагуляем з Давідам. 

— Балбачы больш, — Лера ўсміхнулася, паківаўшы галавой. Я адмахнулася 
ад яе, адчуваючы, што не магу не перастаць усміхаючыся. Што б не 
выдаваць гэтую ўсмешку я падсунула кнігу, апусціўшы галаву ўніз. Які там 
апошні параграф?
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