
26 красавіка 2019 г. ЖЫЦЦЯПІС 5

ДОБ РАЯ ЖОН КА 
І ДО МА РАЙ,
А БЛА ГАЯ — 
ХОЦЬ ЦЯ ГУ ДАЙ

Мая сяст ра жы ве ў су сед няй воб-

лас ці. Не як тэ ле фа ную ёй, пы та ю ся, 

чым зай ма ец ца? «Ай, — ка жа, — 

ад бі ла ся ад ра бо ты, як Ан то сі ха ад 

крос наў». І да лей ідуць пад ра бяз-

нас ці: маў ляў у ней ка га там Ан то ся 

ці ка вая жон ка бы ла: крос ны (ткац кі 

ста нок і, да рэ чы, до сыць гру васт-

кі...) у ха це па ста ві ла, а за ткац тва 

так і не се ла — ру кі не дай шлі. Вось 

ад туль і па га лос ка: пра ча ла ве ка, які 

штось ці рас па чаў ды не скон чыў, у 

тых мяс ці нах да сён ня ка жуць, што 

ад ра бо ты ад біў ся...

З крос на мі ды на шым лё нам та-

кія ну ма ры вель мі рэд ка пра хо дзі лі. 

Кап рыз ная гэ та куль ту ра: вы ма га-

ла пра цы ды кло па ту, пры чым не 

столь кі ў вы рошч ван ні...

Са рва ны да аб ма ло ча ны, лён 

зво зі лі са сце лі шчаў, дзе ён мок у 

ра се і даж джах, грэў ся пад со ней-

кам, по тым су шы лі ды мя лі (па жа-

да на за дзень, па куль сцяб лін кі су хія 

і цёп лыя), по тым цэ лы ме сяц (не-

здар ма яго пра зва лі каст рыч ні кам) 

тра па лі (ачы шча лі ад каст ры) і ча са-

лі — ад лу ча лі доў гае і тон кае ва лак-

но (ку жаль) ад ка рот ка га (зрэб'я).

За тым на сту паў час пра сці — 

ніт кі ра біць з то га ку жа лю, зрэб'я, 

воў ны. Ды пры лям пе, газ ні цы, лу-

чы не...

І толь кі на рэш це, ка лі дзень ужо 

доб ра боль шаў, у па ко ях ста ві лі 

крос ны, каб на ткаць руч ні коў, аб-

ру саў, сук на, па лат на да Вя лі ка дня, 

каб пе рад свя там ачыс ціць ха ту.

А хто не па спеў гэ та зра біць, — 

той са праў ды спаз ніў ся, бо па свя це 

па чы на лі ся ра бо ты на га ро дзе ды ў 

по лі, і та ды ўжо не да ткац тва бы ло: 

крос ны ўсё ле та маг лі ў ха це пра ста-

яць па та ро чай-за мі ні шчам.

...Дык вось. Жы ла ў ад ной вёс-

цы ці ка вая ся мей ка. Гас па дар там 

быў здоль ны му зы ка, скры пач: до-

ма не сты каў ся, мож на ска заць, бо 

ўся акру га за пра ша ла яго іг раць на 

роз ных бя се дах. А вось гас па ды ня 

бы ла ня дбай ні ца, пус ці-па ва лю ся, як 

той ка заў. Ёй абы дзень да ве ча ра: 

лён ва ўся кім ра зе аж да Ка ляд пад 

сця ной не змя ты ля жаў.

А тут і свя та на дыш ло — ба га тая 

куц ця, Ва дох ры шча. Мо ладзь (а яе 

та ды ў вёс ках ба га та бы ло) ва ра-

жыць ста ла ды роз ныя шту кі вы кід-

ваць: то ўсе брам кі ў лю дзей па зды-

мае, у агуль ную ку чу па зно сіць, то 

вёд ры-ка ро мыс лы з два ра ў двор 

па пе ра кід вае, то дзве ры па за вяз-

вае, то на ко мі ны шкла па ло жыць 

(не ба ві даць, як быц цам, а дым на 

ха ту ідзе), то...

За ві та лі гэ тыя га рэ зы і ў двор да 

скры па ча, пад сця ною лён агле дзе-

лі. А да лей...

Гас па дар — яны гэ та доб ра ве да-

лі — на чар го вае іг ры шча пай шоў, 

гас па ды ня спіць як пша ні цу пра даў-

шы. Так што сме ла яны па да гна лі 

ка ня, на са ні па гру зі лі лён ды і па-

вез лі ў ін шую вёс ку.

Ра ні цай скры пач, вя до ма ж, 

згле дзеў пра па жу, без са ба кі «ўзяў 

след» ка ня, прай шоў па ім і ўба чыў, 

што лён апы нуў ся пад вок на мі ў ма-

ла дой уда ві цы Арын кі. Гас па дар яе 

за гі нуў, у ха це чац вё ра дзя цей... Усё, 

ка ра цей, як у пры маў цы: го ра пла ча, 

го ра ска ча, го ра пе сень кі пяе...

Так што скры пач, мо жа, ка лі і 

«па ды граў» яму — па гля дзеў на 

Арын ку-га рот ні цу, мо жа, усмі хаў ся 

ка лі, каб нос не ве ша ла... Ад вёс кі 

ж ні чо га не сха ва еш: хлоп цы ве да лі, 

ку ды лён за вез ці.

...Ка за лі, Скрып-

чы ха пас ля гэ та га 

як быц цам кры ху 

сха мя ну ла ся — па-

ба я ла ся стра ціць 

му жа — узя ла ся за 

ра бо ту, за гас па-

дар ку. Але з ча сам 

па гля дзе ла, што 

той з сям'і не сы хо дзіць (та ды не як 

мо ды не бы ло, каб жо нак мя няць), 

ды і су па ко і ла ся.

Так што ля нок яе, з'ез дзіў шы ў 

гос ці і пры ехаў шы на зад, па-ра ней-

ша му ля жаў пад сця ной.

Ле а нар да Аля шэ віч,

г. Смар гонь.

МАЁ ЛЕ БЯ ДЗІ НАЕ... 
ВО ЗЕ РА

Не ка лі ў вель мі ўжо да лё кай ма-

ла до сці я зай ма ла ся страл ко вым 

спор там, вы сту па ла ў збор най го-

ра да, і вось не як раз на шу ка ман ду 

(пяць хлоп цаў і я, за га лоў на га Ва-

ло дзя Даб ра воль скі) на кі ра ва лі на 

спа бор ніц твы ў Мінск. Мы па еха лі на 

гру за вой ма шы не, пад тэн там.

Ка ля пе ра ез да, як за раз пом ню, 

гру за вік спы ніў ся (шлаг ба ум быў 

за кры ты), і да нас па ды шоў ней кі 

дзядзь ка. Па гля дзеў у ку заў (мы 

са стрэль ба мі, у ва тоў ках, у та кіх 

жа пад шы ва ных цёп лых порт ках) 

ды пы та ец ца, хто ж мы бу дзем ды 

ку ды кі ру ем ся? Я, не па ду маў шы, 

ад каз ваю:

— Даб ра воль цы... А едзем — у 

В'ет нам!

Дзядзь ка ў ад каз:

— А дзе тач кі, вы ж та кія ма ла-

дзень кія!.. На ха ле ру вам тая вай-

на?

На гэ тым і рас ста лі ся: дзядзь-

ка — за кла по ча ны — у адзін бок 

пай шоў, мы — з ро га там — па еха лі 

ў дру гі.

Блі жэй да ве ча ра апы ну лі ся ў 

ста лоў цы Су во раў ска га ву чы лі шча. 

Там усіх па кар мі лі і на ча ваць па кі ну-

лі ў ней кім мар скім клу бе. Я на ват 

па ду ма ла, што ка лі клуб ёсць, дык, 

мо жа, і мо ра бліз ка?

А назаўтра ўжо было — стрэль-

бі шча і са мі спа бор ніц твы. Спа чат-

ку — ся род дзяў чат. Я па спя хо ва 

ад стра ля ла ся — Ва ло дзя да ру чэн не 

дае: па куль хлоп цы вы сту пяць, зга-

няць у парк Гор ка га, доўг ад даць.

Мне што — я гэ та ху цень ка. 

На дзе ла су кен ку (бра ла з са бой) 

і па вез ла. Па да ро зе ба чу — афі-

ша: ве ча рам у тэ ат ры мой лю бі мы 

ба лет «Ле бя дзі нае во зе ра». Па-

зайздрос ці ла мін ча нам: яны мо гуць 

сха дзіць... А пад ве чар да зна ла ся, 

што мы яшчэ ноч у Мін ску на чу ем, 

што ма шы на пры е дзе па нас толь кі 

ра ні цай.

— Хлоп цы, — пра шу, — ха дзем 

са мной на ба лет?

Яны ў ад каз:

— Ага, та бе доб ра... На ват у опе-

ру, бо ў ця бе су кен ка ёсць, а нас у 

ва тоў ках хто ту ды пус ціць?

— Дык мы, — ка жу, — на бал-

кон па про сім ся... Ка лі свят ло па ту-

шаць.

Уга ва ры ла, ка ра цей, ка ман ду.

На бал ко не, апроч нас, і праў да 

ні ко га не бы ло. Мы се лі на са мы пер-

шы рад, зай гра ла му зы ка, пад ня лі 

за сло ну і... На сцэ не па чаў ся ну гэт кі 

цуд, ну гэт кае ха раст во! Я ва ўсе во-

чы гля дзе ла, на ват не мір га ю чы!..

А хлоп цы — я вы пад ко ва за ўва-

жы ла — друж на па сну лі. Ве да ма, 

пе ра езд, хва ля ван ні, спа бор ніц твы... 

Ды і на груз ка: 20 стрэ лаў ле жа чы, 

20 — з ка ле на, 20 сто я чы... У пля чо 

ад да ча моц ная. Вось яны і ста мі лі-

ся — пра спа лі ўсё «Ле бя дзі нае во-

зе ра»! Я ім по тым ка жу:

— Ну што ж вы так? У тэ атр сха-

дзі лі... А што ўба чы лі-па чу лі, што до-

ма рас ка жа це ды са мі ўспом ні це?

— Ну як жа што? — яны мне ад-

каз ва юць, — што ў Чай коў ска га 

му зы ка ха ро шая: бач, за ка лы ха ла 

нас...

Ра ні цай па на шу ка ман ду прый-

шла ма шы на, мы па еха лі да моў. 

Хлоп цы — спа кой на, мож на ска заць, 

без ні я кіх пры год-пе ра мог, а я — з 

пер шым мес цам, з гра ма тай, але ж 

га лоў нае — з не за быў ным ура жан-

нем ад «Ле бя дзі на га во зе ра».

М. Лю бас кі на,

г. Баб руйск.

ГОР КА!..
Га доў шэсць дзя сят та му на ма ёй 

ма лой ра дзі ме, на Кры чаў шчы не, 

вя сел ляў амаль не спраў ля лі: ма ла-

дыя рас пі шуц ца па ці ху ды ўсё. Ве-

да ма, раз ру ха, пас ля ва ен ная бед на-

та — не да гу ляў бы ло... Ка лі ж нех та 

з лю дзей та кі ад важ ваў ся, збі раў на 

вя сел ле гас цей, то ста ра ўся, каб яно 

і праў да бы ло вя сё лае, каб бя сед-

ні кі не ўбо ра мі сва і мі хва лі лі ся і не 

па да рун ка мі, а гас па да ры — зу сім 

не ба га ты мі ста ла мі. На баль за-

пра шаў ся доб ры гар ма ніст (у бу бен 

мог па сту каць і нех та з гас цей), а 

ў «да па мо гу» яму — са мыя га ла-

сіс тыя пя ю хі, са мыя здат ныя тан-

цо ры (на ват ка лі ні я кай рад нёй не 

бы лі). І ўжо тыя, пас ля па час тун каў, 

па чы на лі свае вы ступ лен ні: гос ці з 

бо ку ня вес ты — лі та раль на страч-

ва лі га ла сы, ад ры ва лі па дэ швы на 

бя се дзе ў жа ні ха і на ад ва рот — гос ці 

жа ні ха з най леп ша га бо ку ста ра лі-

ся па казаць ся бе ў до ме ня вес ты. 

Ка ра цей, ура жан няў ды раз моў на 

паў го да по тым бы ло!

Але ж ад но вя сел ле ў гіс то рыю 

ўвай шло зу сім не ве ся лос цю...

Тыя ма ла дыя до сыць ад мет ныя 

бы лі: жа ніх — май страм пра ца ваў 

на цэ мент ным за вод зе і, рас каз ва-

лі, май страм лі чыў ся — на тое, каб 

маз гі дзеў кам пуд рыць, каб лю боў 

кру ціць. А што — хло пец від ны...

І ня вес та яму да па ры — на стаў ні-

ца, пры га жу ня, з пры стой най сям'і.

Вя сел ле баць кі ім ба га тае зла-

дзі лі. І па куль гу ля лі ў ха це ма-

ла дой, усё не як па-люд ску іш ло, 

бо сям'ю гэ ту ў вёс цы па ва жа лі, 

дзяў чы ну лю бі лі, ра да ва лі ся, што 

та кі пры го жы хло пец за муж бя рэ. 

А вось у ма ла до га ўсё на пе ра кос 

пай шло, пры чым ад са ма га па чат-

ку. Гос ці толь кі са бра лі ся, толь кі 

па се лі за ста лы, толь кі вы пі лі па 

чар цы-дру гой ды не ча га па каш та-

ва лі, як рап там ста лі... ху цень ка 

па ды мац ца, вы ла зіць з-за ста лоў 

ды вы скок ваць за дзве ры — па ад-

ным, па два...

Што ці ка ва, на зад ні хто з іх не 

вяр таў ся — пус це ла ха та. Ні я кай 

там га мон кі, пе сень ды тан цаў... 

Гор ка, у поў ным сэн се гэ та га сло-

ва, ма ла дым, гор ка гас па да рам, а 

ўжо гас цям... Тыя, бед ныя, не ве-

да лі, ку ды бег чы, што ра біць і як ім 

ра та вац ца?!

...Не ў па мя ці ўжо, ці пры яз джа ла 

та ды «хут кая», ці за бі ра ла ка го ў 

баль ні цу? Па да мах — дык дак лад-

на раз во зі лі... Пры чым, рас каз ва лі, 

што ша фёр (ён жа адзін з гас цей) за 

ру лём у жон чы най спад ні цы ся дзеў. 

І ўвесь час спы няў ся, каб аль бо са-

мо му да вет ру ад ско чыць, аль бо па-

са жы раў вы пус ціць.

Нех та га ва рыў, што ў гэ тым ві на-

ва та бы ло на двор'е: дні ста я лі вель-

мі га ра чыя, а ха ла дзіль ні кі ма ла хто 

меў. Нех та ўспа мі наў, з які мі дзеў ка-

мі жа ніх ра ма ны кру ціў — ка то рая з 

іх маг ла вось гэ так ад помс ціць?

...А ў го ра дзе з тых ча соў лю дзі 

за пра ві ла ўзя лі: да кух ні, да пра дук-

таў, рых ту ю чы бя се ду, ні ко га чу жо га 

і бліз ка не пад пус каць. То-бок ву-

чыў ся на род аку рат нас ці, гля дзеў, 

каб не паў та ры ла ся, крый бог, тое 

вя сел ле.

А мо жа і хло пец які за ду маў ся?

Л. Мі ха ле віч,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж чар го вае і шчы рае: 

«Пі шы це», бо ўсе «вя сё лыя і праў-

дзі выя гіс то рыі з жыц ця чы та чоў» 

на ста рон ках «Звяз ды» не прос та 

дру ку юц ца, — яны ўдзель ні ча юць у 

кон кур се на най леп шую. Вы ні кі яго 

бу дуць пад ве дзе ны на па чат ку на-

ступ на га го да.

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

Ад ной чы 
праз двац цаць га доў
Што змя ні ла ся з ха лод най вяс ны 1999-га, 
а што за ста ло ся ра ней шым

В
ЯС НА двац цаць га доў та му бы ла на дзі ва ха лод ная — буль бу 

на па чат ку мая са дзі лі ў ва тоў ках і гу мо вых бо тах. Кож ную ноч 

бы лі за ма раз кі, і гас па ды ні, якія па спя ша лі ся вы са дзіць у пар ні кі па-

мі до ры ды пер цы, па ве ча рах на сі лі ту ды та зы ды каст ру лі з га ра чым 

ву гол лем, у квіт не ю чых са дах на змяр кан ні па лі лі вог ні шчы, а пас ля 

за кід ва лі сы рой тра вой — каб шчыль ны дым ба ра ніў квет кі яб лынь, 

ві шань ды груш ад па гі бе лі. Лю дзі, ча ка ю чы цяп ла, як мы сё ле та ча-

ка ем даж джу, кі да лі на сен не ў зям лю і спа дзя ва лі ся на леп шае...

Ад куль я ве даю та кія сі нап тыч ныя пад ра бяз нас ці двац ца ці га-

до вай даў ні ны? Прос та ад ной чы праз двац цаць га доў, на вод зя чы 

па ра дак да Вя лі ка дня ўсю ды, у тым лі ку і ў «ар хі вах», знай шла па-

жаў це лую ўжо ад ча су га зет ную вы раз ку, да та ва ную 11 мая 1999 

го да. «Ха лод ны тра вень 99-га» на зы ваў ся той ма тэ ры ял. Дзіў на 

бы ло пе ра чыт ваць яго, вяр та ю чы ся дум ка мі ў мі ну лае ты ся ча год-

дзе — гэт кая свое асаб лі вая ста рон ка з не на пі са на га дзён ні ка. За 

двац цаць га доў шмат ча го ад бы ло ся ў жыц ці, на ват вяс на ста ла 

больш ран няй і цёп лай. Лю дзі, іх по быт у мно гім змя ні лі ся... Зрэш-

ты, ці ў мно гім?

В
ОСЬ я пі са ла, на прык лад, та ды пра дач ні каў. «Шчас ліў чы кі 

аб жы лі ся, па бу да ваў шы не вя лі кія ха ты-«шпа коў ні». Не ка му 

ўда ло ся тан на ку піць у на ва кол лі ста рую ха ту ці хлеў і пе ра вез ці на 

ўчас так. Хтось ці пры ва лок ад не куль ста ры бу даў ні чы ва гон чык. Але 

ня ма ла ўчаст каў, на якіх, акра мя пры бі раль ні (яе, ка лі да ле ка ва та лес, 

бу ду юць у пер шую чар гу), гра дак ды кус тоў і дрэў цаў, ні чо га ня ма... 

Доб ра, ка лі ва ўла даль ні каў та кіх участ каў ёсць «за па ро жац» ці «аў дзі» 

74-га го да вы пус ку.... Але ба га тых, на ват на ўзроў ні та кой «рас ко шы», 

як да бі ты аў та ма біль, у нас ня мно га. Та му з па чат кам дач на га се зо на 

па чы на ец ца се зон ба та лій у пры га рад ным транс пар це»...

Не ве рыц ца на ват, што так бы ло, праў да? Ця пер, як толь кі рас-

пач нец ца се зон, у су бо ту з ра ні цы не вы ехаць з го ра да, у ня дзе лю 

ўве ча ры — не ўе хаць у го рад, столь кі «дач ных» ма шын. Пры стой-

на га вы гля ду ін ша мар кі (мець ма шы ну, ста рэй шую за пят нац цаць 

га доў, сён ня лі чыц ца дрэн ным то нам) ці зу сім но вень кія «джы лі» 

ім чаць сва іх гас па да роў і іх хат ніх га да ван цаў да да гле джа ных до-

мі каў (і ма ла ў якіх ця пер ня ма дру го га па вер ха). У пры га рад ных 

аў то бу сах ез дзяць толь кі ба бу лі, ка лі дзе цям або ўну кам ня ма ча су 

пад вез ці на ма шы не, ды мо ладзь, што свай го аў та ма бі ля яшчэ не 

на бы ла...

Але ня змен ны мі за ста юц ца ка лі вы па мі до раў і пер цаў, што па-

гой два юц ца ў са ло не аў то по бач з га ло ва мі па са жы раў, ма ла дыя 

дрэў цы, што вы тыр ка юцца з пры ад чы не ных ба гаж ні каў, вір лі выя 

на тоў пы ў ад дзе лах ма га зі наў, дзе пра да ец ца «ўсё для да чы». Зда ва-

ла ся б, вунь коль кі са да ві ны-га род ні ны ў кра мах і на рын ках. Круг лы 

год, і све жай, і кан сер ва ва най. Ка лі па лі чыць, куп лё нае і абы дзец ца 

тан ней (ва ша па кор ная слу га на ад но толь кі на сен не сё ле та больш 

за со рак руб лёў ад да ла, а на пад корм ку, укрыц цё, са до вы рыштунак 

яшчэ коль кі па тра ціш). Але ж не, бо сваё — гэ та сваё! (Жа лез ная 

ло гі ка). І гэ та ад чу ван не, хай са бе і ім гнен нае, не звы чай най уз нёс-

лас ці, ка лі вось жа кі ну тая та бой у зям лю су хая дро бач ка з'яў ля ец ца 

спа чат ку не вя лі кай зя лё най дзюб кай, а по тым кво лым па раст кам, які 

пад тва ім кло па там мац нее і мац нее на ва чах... Ах, ка му я ўсё гэ та 

рас каз ваю, ні бы та вы не ве да е це!

Я
ШЧЭ я пі са ла пра вяс но выя па жа ры: «Іш ла стра шэн ная 

вогнен ная ла ві на, ад кож на га па ры ву вет ру злі ва ю чы ся з 

не бам. Бы ло па чуц цё стра ху і без вы ход нас ці, як у дзя цін стве, ка лі 

час та сні ла ся вай на... Лю дзі ве да лі, што пож ня за га рэ ла ся не ад 

вы пад ко вай за пал кі: так у нас рых ту юць по ле пад во ры ва»...

За двац цаць га доў вы ра та валь ні кі і эко ла гі па пра ца ва лі доб ра: па-

лет кі ўвес ну ў сель гас прад пры ем ствах ця пер ні хто так не «рых туе». 

А вось у прос тых гра ма дзян ні эка ла гіч най свя до мас ці, ні, вы ба чай це, 

ро зу му, бо лей не ста ла. Па ляць і, на пэў на, яшчэ не раз па двац цаць 

га доў бу дуць па ліць, ня гле дзя чы на па пя рэ джан ні, на штра фы, на жу-

дас ную ста тыс ты ку. Сё ле та, на прык лад, на вяс но вых вы паль ван нях 

за гі ну лі шэсць ча ла век (час цей гэ та тыя, хто і пад паль ваў). Сён ня 

ра ні цай на за ха дзе Мін ска не бы ло чым ды хаць ад ды му. Толь кі за 

ад ны су ткі па кра і не па ту шы лі амаль дзе вя нос та ўзга ран няў. У ра-

та валь ні каў з'я ві ла ся су час ная тэх ні ка для ба раць бы са сты хі яй, але 

яны па-ра ней ша му бяс сіль ныя су праць дур няў з за пал ка мі...

«В
ЯС КОЎ ЦЫ, якія атрым лі ва юць менш за га ра джан, куп ля-

юць са мы да ра гі і са мы ня смач ны хлеб. Вы ба ру ня ма: адзін 

сорт — чор ная «цаг лі на» вы твор час ці мяс цо ва га хле ба за во да»...

Ця пер праб лем з асар ты мен там ня ма. Хлеб мож на ку піць і мін скі, 

і ба ры саў скі, і на ват га ра дзей скі. А мяс цо выя ба то ны ды ўздзен скае 

аў ся нае пя чэн не га ра джа не вя зуць з вёс кі ў ста лі цу, бо над та смач-

ныя. Ця пер ін шы дэ фі цыт — па куп ні коў. На зі му ў вёс цы за ста ец ца 

не больш за два дзя сят кі ча ла век. Ад па вед на, пры быт ку кра ме 

ні я ка га, і яна за чы ня ец ца, ез дзіць не каль кі ра зоў на ты дзень кра-

ма на ко лах. Але ж гэ та зу сім не тое. Та му пе рад дач ным се зо нам 

заўж ды хва лю ем ся: ці ад кры ец ца на ле та кра ма ста цы я нар ная (тут 

спра ва не ў бу дын ку або аб ста ля ван ні — усё гэ та ёсць, у вы дат ным 

ста не, а ў тым, ці зной дуц ца ах вот ныя ў ёй пра ца ваць). Сё ле та, дзя-

куй бо гу, пра да вач ку знай шлі. Кра ма з кра са ві ка пра цуе. Мож на 

ўздых нуць спа кой на і не пе ра бі раць у га ла ве ўсё, што трэ ба ку піць 

у вёс ку, — ад алею да за па лак.

«...ЯНЫ, ка неш не, вы рошч ва юць на баць коў скім ага ро дзе 

буль бу і да буль бы на зі му. Але га лоў нае, для іх, ба-

дай, не гэ та. Га лоў нае для іх — ці хі над вя чо рак, ка лі мож на пры сес ці 

на лаў ку і не та роп ка па гу та рыць з су се дзя мі. Га лоў нае — брам ка 

на ста рым пло це, якая ры піць гэ так жа, як і двац цаць га доў та му, і 

з-за якой, зда ец ца, вось-вось вы гля не ня бож чы ца-ма ці. Гэ тыя лю дзі 

пры яз джа юць у вёс ку не па хар чы, яны пры яз джа юць у вёс ку са мі 

па сябе, ня рэд ка, праў да, гэ та га не ўсве дам ля ю чы...»

Не ра зум нае дзяў чо, ад куль у да лё кім 99-м я ве да ла, што праз 

двац цаць га доў бу дзе ме на ві та так?..

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


