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«НЕ АРОЛ...»
І НЕ КА ПІ ТАН!
...У род ны Ві цебск мы 

(ма ма, я і ма лод шы бра цік) 

вяр ну лі ся з так зва ных бе-

жан цаў ад ра зу пас ля вы-

зва лен ня ад фа шысц кай 

на ва лы. Гэ та бы ло ле там 

1944-га, а ўво сень я ўжо 

ста ла пер ша клас ні цай і 

на ват не без го на ру за ўва-

жы ла, што ры жык Жэнь ка з 

пар ты на пе ра дзе на ўро ках 

час та кру ціц ца — про сіць 

у мя не то ало вак, то сцір-

ку. На пе ра пын ках так са ма 

чап ля ец ца, ця гае за ко сы.

Не ма гу ска заць, што 

мне гэ та бы ло не пры ем на.

Зу сім ін шая гіс то рыя 

з даж джа вы мі чар вя ка-

мі. У клас іх не як пры нёс 

адзін з на шых хлоп чы каў, 

і дзяў чын кі як не зай шлі ся 

ад стра ху... А вось Жэнь ка 

ска заў, што з дзе дам ха дзіў 

на ры бу і што кля ва ла яна 

як раз на чар вя коў, якіх на-

са джва лі на кру чок — ру-

ка мі.

Жэнь ка па ка заў як. 

Хлоп чы кі па спра ба ва лі і 

ста лі рас кід ваць гэ тых чар-

вя коў на дзяў чы нак.

Я вель мі спу жа ла ся 

(уя ві ла, што мне мо гуць тра-

піць у твар), ад нак ві ду не 

па да ла, а на ват на ад ва-

рот — гуч на за яві ла:

— Па ду ма еш, чар вя кі! 

Бы ло б тут ча го ба яц ца!

Ска за ла так, з фор сам 

за дра ла га ла ву і пай шла ў 

ка лі дор.

На маё шчас це, у ім тут 

жа за зві неў зва нок: пе ра-

пы нак скон чыў ся, скон чы-

ла ся і вак ха на лія з чар вя ка-

мі, пас ля якой я зра бі ла для 

ся бе вы сно ву, што страх 

лепш ні ко му не па каз ваць, 

тры маць пры са бе...

Ін шыя па чуц ці, да рэ чы, 

так са ма?

З ча сам я, на прык лад, 

ста ла за ўва жаць, што мне 

ў ра дасць ба чыц ца з Жэнь-

кам, по бач з ім, пля чо ў пля-

чо, іс ці ў шко лу, раз маў ляць 

пра ад зна кі, ад на клас ні каў, 

на стаў ні каў, гуль ні, кніж кі... 

Раз мо вам, як мне зда ва ла-

ся, не бу дзе кан ца, але ж...

Вар та бы ло нам па ды-

сці, на блі зіц ца да шко лы ці 

ін шых дзя цей, як мой спа-

да рож нік тут жа змаў каў: 

ра біў ся хму ры, сур' ёз ны, 

чу жы. Не як пы таю:

— Ты што — ва ды ў рот 

на браў?

— Якой ва ды? — сур' ёз-

на здзі віў ся Жэнь ка.

— Звы чай най. Як ад на 

ца ры ца... Яна так ра бі ла, 

каб не па сва рыц ца, а ты 

ча го?

Ка ра цей, у мя не да гэ та-

га хлоп чы ка ўзнік ла шмат 

пы тан няў. Я час ад ча су, 

му сіць, на за ля ла яму, а 

ўрэш це на ка ва лач ку па пе-

ры на пі са ла: «Жэ ня, я ця бе 

луб лю», алоў кам тык ну ла 

Жэнь ку ў спі ну, каб за браў 

цы дул ку, і тут жа па чу ла 

гроз нае:

— Дай сю ды за піс ку!

На да мной ста я ла на-

стаў ні ца:

— Гэ та не за піс ка, — па-

чыр ва не ла я. — Гэ та... гэ-

та...

Я спе хам, на дроб ныя 

ка ва лач кі, рва ла ліс ток, 

каб яго ні хто не пра чы таў. 

А тым больш — пе рад кла-

сам, уго лас...

Мя не па ста ві лі ў кут.

...Праз шмат га доў, ка лі 

са ма пра ца ва ла на стаў ні-

цай, ні ко лі не за бі ра ла вуч-

нёў скіх за пі сак. Дзе ці на ват 

пы та лі: ча му?

Згад ваць ды рас каз ваць, 

як не ка лі пі са ла са ма, вя до-

ма ж, не вы па да ла. Так што 

да во дзі ла ся вы стаў ляць ін-

шыя пры чы ны. І най пер шая 

з іх — нель га чы таць чу жыя 

ліс ты і за піс кі.

...Не вар та, як па ка за-

ла жыц цё, і спя шац ца пі-

саць — асаб лі ва шчы рае 

«...Луб лю». Гэ та я зра зу-

ме ла яшчэ па гіс то рыі з 

Жэнь кам.

Як гэ та ад бы ло ся? Рас-

ка жу.

На стаў ні ца, якой я та ды 

не ад да ла сваё пры знан не, 

за бра ла і ўся му кла су па ка-

за ла мой вар ты жа лю бук-

вар. Спра ва ў тым, што не 

толь кі я з ім кла ла ся спаць і 

ўста ва ла... У го ра дзе не бы-

ло ні я кіх дзі ця чых сад коў, і 

ма лод шы бра цік, ка лі я сы-

хо дзі ла ў шко лу, з пла чам 

бег за мной.

Су сед ка Які маў на ла ві-

ла яго, як маг ла су ця ша ла 

і нес ла да моў, дзе я «за-

бы ва ла» свой бук вар. З ім 

ма ло му хоць тро хі ды бы ло 

ве ся лей. У пяць га доў ён 

ужо на ву чыў ся чы таць, а 

як ма ля ваў!..

За па крэм за ныя ста рон-

кі мне та ды пад га ра чую ру-

ку «ўля це ла» ад ма мы, на 

мя не, ледзь не зла чын цу і 

не ахай ні цу — ко са па зі ра-

лі ад на клас ні кі. Але са мае 

крыўд нае — ад вяр нуў ся 

Жэнь ка.

Я вель мі пе ра жы ва ла 

з-за гэ та га, аж па куль не 

на тра пі ла на «Двух ка пі та-

наў» Ка ве ры на. Гэ тая кні га 

ста ла для мя не ад крыц-

цём — і све ту, і ча ла ве чых 

ад но сін. Да чы таў шы яе, я 

пом ню, вы ра шы ла, што ў 

ма ім жыц ці ўсё бу дзе так, 

як у Ка сі (ге ра і ні кні гі).

А Жэнь ка? Не, на ка пі-

та на ён ні як «не цяг нуў», 

та му і га ра ваць аб ім зу сім 

не вар та бы ло.

Зоя На ва ен ка,

г. п. Пад свіл ле,

Глы боц кі ра ён.

ШУ КАЙ ВЕТ РУ 
Ў ПО ЛІ.

А ЗАЙ ЦА...
На чар го вым пры пын ку 

ў аў то бус зай шоў кант ра-

лёр (асоб ныя па са жы ры тут 

жа вый шлі), па пра сіў прад'-

явіць бі ле ты.

— У мя не пра яз ны, — за-

явіў ста ла га ве ку муж чы на і 

вы цяг нуў з кі шэ ні бі лет.

— Але ж ён за мі ну лы 

ме сяц, — кі нуў шы во кам 

на «прад' яву», пры знаў 

пра вя раль шчык. — А сён-

ня па чаў ся но вы. Так што 

пла ці це штраф.

— За што? — не ра зу меў 

«за яц». — Ка лі ўчо ра бы ло 

трыц ца тае, то сён ня ж — 

трыц цаць пер шае?

— У мі ну лым ме ся цы 

(на ват дзе ці ве да юць) толь-

кі трыц цаць дзён, — рас тлу-

ма чыў кант ра лёр.

— А ча му гэ та, ка лі ў боль-

шас ці — трыц цаць адзін?.. 

Вы з гэ ты мі трыц цац цю толь-

кі блы та ні ну ўно сі це.

— Гэ та не я, брат, а ка-

лян дар, — уз дых нуў кант-

ра лёр. — І не мой, а гры га-

ры ян скі, скла дзе ны яшчэ ў 

1582 го дзе.

— Гэ та ча ты рыс та з га-

кам га доў та му?! — ура-

зіў ся «за яц». — І што — з 

тых ча соў яго не мя ня лі?! 

Якое ўпу шчэн не! Які не да-

гляд! Столь кі аду ка ва ных 

лю дзей на во кал... Ну хоць 

бы і вы (па са жыр звяр нуў ся 

да кант ра лё ра): па ўсім ві-

даць — ча ла век аду ка ва ны. 

Дык ча му б вам не ўзяць і 

не ства рыць но вы тал ко вы 

ка лян дар?! Яго б ва шым 

проз ві шчам на зва лі... Уяў-

ля е це?! Ды і за пла ці лі б...

— А коль кі? — за ці ка віў-

ся кант ра лёр.

— Ну, кан крэт ную ліч бу 

я не на за ву, — за ва гаў ся 

па са жыр. — Да та го ж і пла-

ціць бу дуць роз най ва лю-

тай: кож ная дзяр жа ва, якая 

збя рэц ца ўво дзіць ваш ка-

лян дар, — сва ёй.

— Дык што — вар та па-

спра ба ваць? — па чу хаў па-

ты лі цу кант ра лёр.

— Ну вя до ма ж. А для 

па чат ку хоць за яў ку па даць 

у бю ро вы на ход ніц тваў, — 

пад ка заў па са жыр і, за ўва-

жыў шы, што ў аў то бус за-

хо дзяць но выя кант ра лё ры, 

кі нуў ся да дзвя рэй.

— Ку ды вы? Па стой-

це! — за не па ко іў ся кант ра-

лёр «ста ры». — Ска жы це, 

як афарм ляць за яў ку...

— Заўт ра.

— А дзе вас шу каць?

— У аў то бу се.

«За яц» вы ска чыў з са ло-

на. Аў то бус па ехаў да лей і 

ра зам з па са жы ра мі па вёз 

над зею на тое, што не той 

«кант ра лёр» дык гэ ты, але 

пры ду мае но вы больш дас-

ка на лы ка лян дар і за жы вём 

мы па ім не як па-но ва му.

Воль га Фя дзя шы на,

г. Слуцк.

«ЖЫ ВІ ЦЕ, 
ПА КУЛЬ 

ЖЫ ВЕЦ ЦА...»
Не ка лі, да раз ва лу Са-

ю за, на слы ху бы ла фра за 

«ма ра паэ та». І пра што ён, 

бед ны, та ды не ма рыў!..

Ці не най перш — пра 

мод нае пры го жае адзен не, 

яко га бы ло не да стаць (то-

бок не ку піць... І не толь кі 

паэ там) яшчэ і з-за цэн.

Дык вось да мя не ў той 

час ра зоў коль кі ды пры ля-

та ла птуш ка шчас ця «ко-

ле ру ўльтра ма рын». Не як, 

на прык лад, це шча бе рэт 

па да ры ла — чор ны, з бу-

рач ко вай пад клад кай, на 

якой па-чу жын ску, але зо-

ла там бы лі вы шы ты ней кія 

сло вы.

Лю ба-до ра га па гля дзець 

бы ло на гэ ту афі ген ную 

пры га жосць, а ка лі і на-

дзець... Ды з но вым пла-

шчом (бал гар скім, свет ла-

бэ жа вым, з па гон чы ка мі)... 

Ален Дэ лон — ад па чы вае! 

Дзяў ча ты — ва чэй не зво-

дзяць, а ка ля жан ка ад на 

дык на ват ска за ла, што я 

вы лі ты... (Іс пан скі мас так. 

Проз ві шча не за пом ніў, бо ў 

тую хві лі ну ду жа шка да ваў, 

што гэ ты хі по вы бе рэт мне 

па да ры ла це шча.)

Што бы ло по тым? Той 

па да ру нак не як хут ка зна-

сіў ся, плашч пе ра стаў быць 

мод ным, і я вы ра шыў на-

сіць яго по тым, ка лі пай ду 

на пен сію...

Да рэм на так ду маў — 

гла ба лі за цыя, Кі тай, курт-

кі... Ад та го Дэ ло на — ад ны 

ўспа мі ны і плашч, што ві-

сіць са бе ў ша фе (доб ры... 

Шка да вы кі даць.)

...А ўзяць ра ці на вае па лі-

то. Яно ж ад на знач на бы ло 

та ды ма рай, свед чан нем 

та го, што ты ўжо не голь 

пе ра кат ная, а ча ла век: як 

мі ні мум — на гро шы ўзбіў ся 

ці ў лю дзі вы біў ся (у «ра ці-

не» ўсё на чаль ства ха дзі-

ла). Шы коў ная тка ні на бы-

ла: на воб ма цак — цёп лая, 

лас ка вая, у ка сы руб чык, а 

ўжо кі шэ ні ў тым па лі то...

Ад куль я ве даю? Ды не-

як па шчас ці ла: у ста ліч ным 

ЦУ Ме зар пла ту «аб мя няў» 

на гэ тую рэч. Пры браў ся, 

пом ню, і пай шоў на ра бо-

ту, а па да ро зе ад туль — у 

кні гар ню на Пар ка вай (по-

тым — пра спект Ма шэ ра ва, 

ця пер Пе ра мож цаў).

Трэ ба ска заць, што кні гі 

пры кан цы 80-х ні бы якую 

пла ці ну пра рва лі! На па лі-

цах бы ло та кое...

За ха піў ся, ка ра цей, 

пра гля дам на ві нак. Не за-

ўва жыў, што по бач — пры-

га жэн ная дзяў чы на і што 

гля дзіць яна не на кні гі, а 

на мя не — ча кае ма ёй ува гі. 

А по тым так мі ла «чы ры кае», 

што жы ве па блі зу, што за-

пра шае, што ка вы зва рыць 

і па трэб ныя кні гі да ста не...

Слу хаю, а ў га ла ве так 

і зві ніць: «Не ві на ва ты я... 

Яна са ма...»

Дзяў чы на ча ка ла і...

Не, не на та го на рва ла-

ся: я з ёй не пай шоў, але ж 

зра зу меў, што адзен не мо-

жа мно гае. Тым больш што 

хут ка мы з жон кай на вя-

сел ле па еха лі. Тро хі спаз ні-

лі ся — гос ці ўжо за ста ла мі 

бы лі і, мож на ска заць, чар кі 

з ві дэль ца мі па кі да лі: моўч-

кі гля дзе лі, як да нас спя ша-

ец ца та ма да, як да па ма гае 

рас шпі ліц ца-рас пра нуц ца, 

як пра во дзіць ледзь не на 

по куць...

По тым да тум ка лі — нас 

не за тых пры ня лі. Ну як 

жа — на мне та кое да ра гое 

па лі то! На жон цы — фут-

ра (праў да, штуч нае — але 

по бач з ма ім ра ці нам «па-

цяг ну ла», ня бось, на ка ра-

куль)...

Ад куль вы сно ва: адзен-

не, воп рат ка не толь кі ўпры-

гож ва юць лю дзей, але і са-

цы яль ны ста тус мя ня юць!

...Зра зу меў шы гэ та, я, 

пом ню, цвёр да вы ра шыў, 

што та кую каш тоў ную, рэд-

кую рэч, як ра ці на вае па лі-

то, трэ ба бе раг чы.

І та му на со ней ку пра су-

шыў і па ве сіў яго ў ша фу.

Ад па чы ва ла яно да во-

се ні, па куль я не за ха цеў 

да стаць ды пры ме раць — 

на строй са бе пры ўзняць.

Ага, як той ка заў, за раз! 

«Пры ўзняў» — да ўзроў-

ню... га рад ской ка на лі за-

цыі.

Моль доб ра па жы ла за 

мой кошт! А не ўза ба ве і 

Са юз раз ва ліў ся: сыш лі ў 

мі нуў шчы ну лю дзі ў ра ці-

не. Прый шлі — у ма лі на вых 

пін жа ках. 

Ад куль вы сно ва: жы ві це, 

па куль жы вец ца, лю бі це, 

па куль лю біц ца, ну і на сі-

це, па куль но сіц ца, — не 

ад клад вай це на по тым, бо 

бу дзе як у мя не.

Іван Га раль чук,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

РЫФ МУ ЕЦ ЦА 
З «БЯ ДА»...
Ча му на ват улас ны до свед не ра туе нас 
ад тра ге дый

У дзя цін стве я ледзь не ўта пі ла ся трой чы. Пер шы раз, 

яшчэ да шко лы, мы з су се дам Віць кам, па куль баць кі 

бы лі на ра бо це, а баб ка не чым за ня ла ся, на кі ра ва лі ся на рэч ку 

ла віць «ра ку шак». Скід ва ю чы кал гот кі на кру тым бе ра зе на-

шай не вя лі кай рэч кі, я па хіс ну ла ся і ку лём па ка ці ла ся ў ва ду. 

Бы ло мне га доў пяць, але і сён ня па мя таю тую жоў та-зя лё ную 

ка ла муць, якая мі ту сі ла ся пе рад ва чы ма, і гул у ву шах. Ней кім 

цу дам Віць ка — мы з ім ра вес ні кі — мя не з той рэч кі вы цяг нуў 

яшчэ да та го, як па спе ла на глы тац ца ва ды. Па мя таю, як іш ла 

да до му ў цяж кай мок рай су кен цы, як сту ка лі ад хо ла ду зу бы, 

як па па ла ве ча рам і мне, і су се ду ад баць коў, каб больш не 

ма ні ла ся тая рэч ка без да рос лых...

Вы ду ма е це, нас на доў га ха пі ла? Роў на да та го мо ман ту,

па куль не з'я віў ся Ля гу шат нік. У вы пра ца ва ным пяс ча ным кар' е -

ры за вёс кай рап там за бі лі кры ні цы, і ён хут ка на поў ніў ся 

ва дой. Кры ні цы біць пе ра ста лі гэ так са ма рап тоў на, ва да хут ка 

на грэ ла ся, і ў гэ тай цёп лай вя лі кай лу жы не, за хі ну тай ад вет ру 

аб ры са мі кар' е ра, над звы чай доб ра па чу ва лі ся бе і жа бы (та кой 

коль кас ці апа ло ні каў, як там, я не ба чы ла больш ні ко лі ў жыц ці), 

і дзе ці роз ных уз рос таў, якія з за да валь нен нем плю ха лі ся там 

цэ лы мі дня мі, што тыя зем на вод ныя. Да рос лыя ад пус ка лі ку пац-

ца ў Ля гу шат ні ку нас, ся мі-вась мі га до вых, ад ных — на са мым 

глы бо кім мес цы там бы ло са мае боль шае вя лі ка му ча ла ве ку 

па по яс. Пры нам сі, так ду ма лі. Але ўсе за бы лі ся пра кры ні цы 

і пра зыб кі пя сок на дне. І ад ной чы я, сту піў шы да ле ка ва та ад 

бе ра га там, дзе па він на бы ло быць ад сі лы па гру дзі, зноў зу сім 

не ча ка на для ся бе ўба чы ла тую са мую ка ла муць — толь кі ўжо

жоў та-ру дую — і па чу ла той са мы гул у ву шах. Якое там клі каць 

на да па мо гу — я на ват вой кнуць не па спе ла. Прос та зра бі ла 

крок і знік ла пад ва дой. І не пі са ла б сён ня гэ тых рад коў, ка лі б 

дзядзь ка Пе ця, які ся дзеў на бе ра зе, ся род су цэль на га дзі ця -

ча га гар мі да ру і пыр скаў ней кім цу дам не ўба чыў, як я сту пі ла і 

пра па ла пад ва дой. Па мя таю яго моц ныя ру кі, якія цяг ну лі мя не 

з жоў та-ка рыч не ва га каш ма ру. Ён у ва дзе ста яў, праў да, да хо-

дзі ла яна яму, ча ла ве ку вы со ка му, да шыі. Мне ж, ся мі га до вай, 

бы ло вы шэй за ма каў ку сан ты мет раў на трыц цаць. Пас ля гэ та га 

вы пад ку да рос лыя аб сле да ва лі дно бяс печ най, як зда ва ла ся, 

лу жы ны і вы свет лі лі, што кры ні цы па вы мы ва лі ямы не ў ад ным 

мес цы, у не ка то рых на ват да рос ла му ча ла ве ку бы ло да лё ка з 

га ла вой. Ля гу шат нік для нас ад бя ды па да лей за кры лі. З ця гам 

ча су ва да пра па ла, а кар' ер за сы па лі. Ён, дзя куй бо гу, так і не 

за браў ні вод най ах вя ры, хоць мог бы.

Але тут з'я ві ла ся во зе ра. Яго зра бі лі, пе ра га ра дзіў шы дам бай 

тую са мую на шу рэч ку. Не ста ла кру тых бе ра гоў, за тое з'я ві ла ся 

не бяс пе ка сха ва ная — бе тон ныя плі ты, у якія «апра ну лі» бе ра гі. 

Плі ты за хо дзі лі ў ва ду, і на іх бы ло мел ка, а по тым, мет ры праз 

два-тры, за кан чва лі ся — і ад ра зу па чы на ла ся вя лі кая глы бі ня. 

Праз коль кі ча су бе тон за плыў на не се ным звер ху, з но вай да ро-

гі, пяс ком, і атры ма ла ся гэт кая ілю зія мел ка вод дзя з пя соч кам 

на дне, дзе да зва ля ла ся ку пац ца на ват ма лым, якія яшчэ не

ўме юць пла ваць. На гэ тым са мым мел ка вод дзі ваша па кор ная 

слу га ўспер ла ся на вя ліз на га на дзі ма на га кра ка дзі ла. Ад плы ла 

лі та раль на на паў мет ра, кра ка дзіл куль нуў ся, а я, апы нуў шы ся ў 

ва дзе, па ча ла шу каць на га мі дно, бо ін шым дзе цям, якія плю ха-

лі ся зу сім по бач, бы ло па по яс. Дно ча мусь ці не знай шло ся (там 

ужо скон чы ла ся бе тон ная плі та), а пе рад ва чы ма за кру ці ла ся 

ўжо зна ё мая бруд ная ка ла муць. Зноў я та ну ла моўч кі. Гэ тым 

ра зам мя не цяг нуў з ва ды брат — і ён, і баць кі бы лі зу сім по бач. 

Што, ад нак, не пе ра шко дзі ла сер ба нуць ва ды (па мя таю, яна 

пах ла ба ло там і сы рой ры бай) і, ка неш не, спа ло хац ца... Праз 

па ру га доў на тым жа во зе ры нас са стры еч най сяст рой да рос-

лыя паў ле та і вель мі сур' ёз на ву чы лі пла ваць. Пла ваю я да во лі 

ня дрэн на, а вось ны раць вель мі не люб лю — пэў на, ус плы ва юць 

у пад свя до мас ці мо ман ты, ка лі ледзь не за гі ну ла...

Я ве даю, што ба чы лі пе рад ва чы ма, што ад чу ва лі і пра 

што ду ма лі тыя чац вё ра школь ні каў, якіх толь кі за 

пер шы ты дзень гэ тых лет ніх ка ні ку лаў кра і на стра ці ла ў ва дзе 

на заў сё ды, і пя ты, які, маг чы ма, за ста нец ца ін ва лі дам на ўсё 

жыц цё. Шас нац ца ці га до вая дзяў чын ка ў Хо цім скім ра ё не, якая, 

зне се ная ця чэн нем Бе се дзі, не змаг ла ўха піц ца за пал ку, што 

пра цяг ва лі ёй сяб ры, спра бу ю чы вы ра та ваць. Пят нац ца ці га-

до вы хлоп чык з Го мель ска га ра ё на, які на ва чах у та ва ры шаў 

ад плыў на во зе ры да лё ка ад бе ра га і прос та знік пад ва дой. 

Дзе ся ці га до вая дзяў чын ка са Смар го ні, што кі ну ла ся ра та ваць 

стры еч ную сяст ру, якая ўпа ла ў ва ду, не ўме ю чы пла ваць. Сяст-

ру яна су ме ла вы штурх нуць на бе раг, а са ма на глы та ла ся ва ды 

і вы плыць не змаг ла. Тры нац ца ці га до вы хло пец з Грод на, які на 

ра цэ пад плыў за над та бліз ка да ва да па да. Ча тыр нац ца ці га до-

вы пад ле так з Хой ніц ка га ра ё на, які на ва чах у ма ці ныр нуў у 

кар' ер і, уда рыў шы ся аб дно, зла маў шый ныя па зван кі...

ШТО ці ка ва (а ка лі дак лад ней, дык — жу дас на) — ве даю 

тое не толь кі я, але і боль шасць да рос ла га на сель ніц тва. 

У на шай кра і не со цень азёр і ты сяч рэк хоць раз та нуў у дзя цін-

стве, на пэў на, кож ны трэ ці, ка лі не больш. Па ка пай це ся ў сва іх 

ус па мі нах, рас пы тай це ста рэй шых — у ва шай бія гра фіі так са ма 

мо жа знай сці ся па доб ны «мок ры» эпі зод. Пры чым ад бы ва лі ся 

яны ўсе — я ўпэў не на — у ад сут насць ці па не да гля дзе да рос лых. 

Не чу жых — на шых, род ных, хто па ві нен гля дзець і кла па ціц ца. 

Ча му ж сён ня мы з гэ тай на шай па мяц цю і ве дан нем ад пус ка ем 

на рэч ку ці во зе ра сва іх дзя цей (пля мен ні каў, уну каў) ад ных, 

жар таў лі ва кі да ю чы ўслед: «Уто піш ся — да до му не пры ходзь!»? 

Спа дзя ём ся, што ім, як ка лісь ці нам, па шан цуе?

ЯНЫ і не прый шлі гэ тым ле там да до му —- ужо чац вё ра. 

«Гэ та вель мі шмат для та кой кра і ны, як на ша», — скруш-

на ска жа ра та валь нік, гле дзя чы ў ка ме ру. Ці не гэ та ста тыс-

ты ка, ці не гэ тыя сло вы — знак усім нам? Ву чыц ца ка лі не на 

чу жых па мыл ках, дык на сва іх. Пра ма тут і пра ма за раз. «Ні ко лі 

не поз на» тут зу сім не да рэ чы.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
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