
Дзень на ра джэн ня
На дзя і Ала (гэ та ця пер яны ўжо Ся-

мё наў на ды Іва наў на) сяб ра ва лі з са-

ма га ма лен ства, а по тым ужо і сем' я мі. 

Да па ма га лі ад на ад ной, ра зам неш та 

свят ка ва лі, ра зам га ра ва лі... Так ляг-

чэй, так зруч ней па жыц ці і на ват ве ся-

лей. Да та го ж ле ці шчы ў гэ тых ка бет 

ака за лі ся по бач.

...У той год і як раз там, на да чы, пад 

кві ту чы мі ру жа мі, Ся мё наў на за ха це ла 

ад свят ка ваць свой дзень на ра джэн ня. 

На яго — ну вя до ма ж — за пра сі ла і 

сяб роў ку з му жам, па абя ца ла, што па-

час туе ма ла дзень кай буль бай.

Ад яе — з кро пам, з га ра чай кат лет-

кай ды ў доб рай кам па ніі, пад кі лі шак 

ві на — не ад мо віў ся б, му сіць, ні хто. 

Вось і Іва наў на з ра дас цю пры ня ла за-

пра шэн не, муж яе пер шым ска заў, што 

ў гос ці трэ ба па ехаць за га дзя...

Жон ка з ім не спра ча ла ся, а та му 

Карп Мі кі та віч за вёў сваю «ка пей ку», 

па са дзіў по бач жон ку і па вёз, пры чым 

па ма лу, бо яны не спя ша лі ся ды і да-

ро га на па сёл ку дрэн ная; дзень буд ні, 

з лю дзей ні ко га і ні дзе...

Пад' яз джа юць та кім чы нам блі жэй 

да ся ліб — сва ёй і сяб роў скай — і ва-

чам не ве раць: нех та ў іх нім га ро дзе... 

Буль бу ка пае ці што?

— Ся мё наў на?!

— Да лі бог!

— Стой! Мы едзем на зад, — згле-

дзеў шы гэ та, ка ман дуе Іва наў на.

— Гэ та з ча го б? — не зра зу меў яе 

муж. — Там жа на ша буль ба!

— Ну і ха ле ра з ёй... Раз ва роч вай 

ма шы ну. Пры е дзем ве ча рам, як за пра-

ша лі, — ад ра зу да ста ла.

— Але ча му?

— А то не ра зу ме еш: у ча ла ве ка 

свя та — дзень на ро дзі наў, а мы яму 

«па да ру нак» зро бім — зло вім за коп-

кай буль бы. Та бе гэ та трэ ба?

Факт, што за свя точ ны стол пад 

чыр во ны мі ру жа мі гос ці па се лі ра зам з 

гас па да ра мі і блі жэй да ве ча ра. Вы пі лі 

за дзень на ра джэн ня Над зеі Ся мё наў-

ны, за тое, што яна — цу доў ная гас па-

ды ня: вы рас ці ла, бач, та кую смач ную 

раз ва рыс тую буль бу.

— Мо жа, і на ша не гор шай бу-

дзе? — на лі ва ю чы ў чар кі, пра мо віў 

Карп Мі кі та віч.

— Ну вя до ма, — зга дзі ла ся з ім 

імя нін ні ца. — Ага ро ды ж у нас по бач, 

зя мель ка ад на. Дык з ча го ва шай буль-

ба чцы гор шай быць?

По тым яны пра ін шае па га ма ні лі, 

па спя ва лі, на ват па тан ца ва лі. Доб рае 

бы ло свят ка ван не. Як і пра цяг сяб роў-

ства... Шчы ра га? Ці ўсё ж не вель мі?

Зоя На ва ен ка,

Глы боц кі ра ён.

Ня роў ны шлюб?
Не ве даю, як у ін шых, у мя не — год 

па чаў ся но вы, а вось сяб ры пры хо дзяць 

ста рыя: у паш то вай скрын цы зноў ку 

мая «Звяз да», па пят ні цах — на ват з 

«...На ро дам»! Шчы ры дзя куй га зе це за 

маг чы масць па дзя ліц ца пе ра жы тым-

не за бы тым, рас ка заць праў дзі выя гіс-

то рыі з жыц ця сва іх бліз кіх і род ных.

...На шу Зось ку — не вя ліч кую, 

спрыт ную, ры жа ва тую — мож на бы ло 

су стрэць ледзь не ўсю ды. Ма ла хто з 

яе ра вес ні каў мог столь кі пра ца ваць і 

столь кі... тан ца ваць, хоць жы ло ся дзеў-

цы і цяж ка: сям'я вя лі кая, бед ная...

Для та го, каб не як вы брац ца з га ле-

чы, каб да па маг чы сва ёй ма ці і ма лод-

шым бра там, Зо ся па да ла ся ў за роб кі, 

апы ну ла ся ў Лат віі, на ху та ры ў ад на го 

до сыць за мож на га гас па да ра. Зям лі той 

меў шмат, каб яе аб раб ляць, лю дзей не 

ха па ла (на ват пя ці да рос лых сы ноў) — 

да во дзі ла ся не ка га най маць.

Праў ду ка жуць: хлеб бат ра чы, што 

са ба чы: і сон ца ча сам па лі ла, і дождж 

па лі ваў, але ж спра ва ра бі ла ся, пра-

ца ва лі ра зам — і бат ра кі, і гас па да ры. 

Пры чым ста рэй шы з сы ноў — так ста-

ла ся — упа да баў на шу Зось ку, вы ра-

шыў жа ніц ца.

Уся рад ня та ды паў ста ла: як? Яна ж 

бат рач ка, чу жын ка?! Але Карл (так зва-

лі дзе цю ка) быў ча ла ве кам ра шу чым, 

ска заў:

— Ка лі не Соф'я (Зось ку ён так на зы-

ваў), то ні хто мне больш не па трэб ны.

А ў мес цах тых за вя дзён ка: па куль 

ста рэй шы сын не ажэ ніц ца, ма лод шыя 

так са ма пра ва не ма юць.

Так што змі ры лі ся баць кі, да лі ма ла-

дым ка ва лак зям лі, да па маг лі бу да вац-

ца. Але ж ня вест ку па-ра ней ша му не 

пры ма лі. Пры су стрэ чы, як той ка заў, 

кру ці лі на са мі ці на ват пе ра хо дзі лі на 

ін шы бок ву лі цы. У гэт кіх вы пад ках хто-

ні хто, ві даць, крыў да ваў бы. Зо ся — не 

(ці ві ду не па да ва ла?). Яна заў сё ды ўсім 

усмі ха ла ся, з лёг кім па кло нам ка за ла 

свой «Доб ры дзень!» і ву чы ла мо ву, 

тра ды цыі, звы чаі... З ча сам на ра дзі ла 

дзя цей, чым сця ну між рад нёй раз бу-

ры ла да рэш ты...

Карл быў на шмат ста рэй шы за 

Соф'ю, але на ху та ры не па да лёк ад 

Лі е паі яны ра зам пра жы лі доў гае і 

шчас лі вае жыц цё.

Што да па маг ло? Ду маю, Зось чы на 

муд расць. Да мно гіх яна пры хо дзіць з 

га да мі, з жыц цё вым во пы там, да не ка-

га — з рад ка мі паэ та (пом ні це: «Якім не 

бу дзеш ма лай цом, — / Ста рай ся не за-

быц ца, / Што ле пей пла каць з муд ра цом, 

/ Чым з дур нем ве ся ліц ца...»). А нех та, 

зда ра ец ца, пры мае з ма ла ком ма ці.

Та і са Не сця ро віч,

м. Клян нік, Сма ля віц кі ра ён.

Ві ват сяб роў ству!
Ле тась — і най больш, вя до ма, у ве-

рас ні — шмат ка за ла ся пра яд нан не 

ўсход ніх і за ход ніх бе ла ру саў. Вось і я 

пра яго, пра тое ж яд нан не, — на пры-

кла дзе двух хлап чу коў, якіх лёс раз вёў, 

а по тым узяў і звёў.

...Мой баць ка, на коль кі пом ню, увесь 

час пра ца ваў бры га дзі рам у кал га се і 

вель мі лю біў чы таць: як толь кі воль ная 

хві лі на, — ад ра зу ж за га зе ту, за кніж-

ку. З імі ча сам со лад ка за сы наў... Ды 

не аб тым раз мо ва.

Не дзе ў па чат ку 90-х ён атры маў 

ліст з Поль шчы. Хва ля ваў ся — чы таў, 

пе ра чыт ваў, пі саў і пе ра піс ваў ад каз. 

Не абы-ка му, — ге не ра лу Вой ска Поль-

ска га, з якім не ка лі, да 1939-га, пяць га-

доў ву чыў ся ў на шай вяс ко вай шко ле.

А вось да лей іх шля хі ра зы шлі ся: 

баць ка за стаў ся до ма, Кос цік — сын 

бы ло га асад ні ка — ра зам з сям' ёй з'е-

хаў на За хад. Але ж не за быў ся!

Праз паў ста год дзя за су ма ваў, на-

пі саў пісь мо. Што ці ка ва, ге не рал 

май му та ту — па-рус ку, а вось та та 

яму — па-поль ску. І тым са мым, ві даць, 

«пад штурх нуў» сяб ру ка ў да ро гу — на 

ма лую ра дзі му, у Бе ла русь.

...Трэ ба ска заць, што су стрэ ча з ёй 

бы ла до сыць ці ка вай. Так атры ма ла ся, 

што мы з дзець мі ўва лі лі ся да баць коў 

на па ру га дзін паз ней, і ма ма ад ра зу ж 

са сме хам ста ла рас каз ваць, як ві та ла 

гос ця-за меж ні ка, як шчы ра той це шыў-

ся, што вёс ка «ні дзе не дзе ла ся», што 

ха та яго сяб ру ка амаль на тым жа мес-

цы (хоць ужо і не тая...), што яго ны Янэк 

як жыў, так і жы ве!

— А дзе ж ён сам? — пы таў ся ге не-

рал у ма мы.

— Ра доў ку ад бы вае, ка роў па се.

Госць — як ма ма ка за ла — аж пры-

сеў ад не ча ка нас ці:

— Як гэ та — па се?.. Янэк, што, — 

па стух? Ён най пер шым вуч нем у шко ле 

быў... Я — дру гім і то, бач, ге не рал...

Прый шло ся па тлу ма чыць, што тут 

да ча го, а по тым госць ужо і сам пры-

пом ніў, што ра доў кі бы лі заўж ды.

...Мо жа, яму і яшчэ што на па мяць 

прый шло б, але тут за яві лі ся мы — двое 

да рос лых, двое дзя цей і Буш — кот 

па ро ды мэйн-кун. Мо жа, і мна га ва та 

гас цей, але ж ге не рал той, дзя ка ваць 

бо гу, ча ла ве кам быў прос тым, нос не 

за дзі раў: мы хут ка знай шлі агуль ную 

мо ву, а Бу ша ён на ват па лю біў. Два 

сяб ру кі і кот ча сам да поз няй но чы ся-

дзе лі ў два ры пад на ве сам, раз маў ля лі, 

смя я лі ся, ус па мі на лі бы лое. Кра ем ву ха 

я чуў — не толь кі пра пос пе хі ў ву чо бе, 

але і пра су мес ныя гуль ні-па хо ды, няў-

да лыя «на бе гі» на са ды па яб лы кі ды 

гру шы, свае сім па тыі да на стаў ні каў і 

дзяў чы нак...

Ка та, каб не да ку чаў, мы на нач 

спра ба ва лі за чы няць у хля ве, але ён 

ра біў пад ко пы і сы хо дзіў. Му сіць, аму ры 

кру ціў з мяс цо вы мі кош ка мі.

Яму, ка ра цей, у вёс цы доб ра бы-

ло, нам — так са ма: по бач з баць ка вай 

ха тай пра ца ваў та ды Дом куль ту ры, 

за 20 ка пе ек па каз ва лі ці ка вае кі но...

Да рэ чы, не як раз, вяр нуў шы ся з 

пра гля ду, у хат няй паў цем ры мы ўба-

чы лі... знак вік то рыі, пры чым — «з па-

да чы» ге не ра ла, які спаў (?!), «пя тую 

кроп ку» па кі нуў шы на пад ло зе, а га-

ла ву і но гі за драў шы ўверх. 

Як по тым зда га да лі ся, пад гос цем 

прос та «зла жы ла ся» рас кла душ ка (ад 

ка на пы госць вы са ка род на ад мо віў ся, 

ска заў, што яму, як са праўд на му вай-

скоў цу, на ка рысць бу дзе тро хі ня зруч-

нас цяў).

...Ка ра цей, у дзя цін стве ў на ша га 

баць кі быў са праўд ны ся бар, і мы з ім 

быц цам па рад ні лі ся.

Іван Га раль чук,

г. Мінск.

Хто шмат жа дае, 
той... ду лю мае?

...На ста дня мі рас ка за ла,

Як муж чы ну вы бі ра ла.

Быў вя сё лым той апо вед

І праў дзі вым...

Хоць у «...Про вад»!

Час ву чо бы ў дзеў кі зза ду,

Ёсць пра фе сія, па са да,

І ква тэ ра, і ма шы на,

Каб да іх яшчэ й муж чы на...

Яна чу ла: па пад бо ры

Ёсць у се ці ве кан то ры:

Як па сьянс, скла да юць па ры.

Без шу мі хі, без пі я ру...

Жаль — не тан ны «ўва ход» —

«Ад шпі лі» руб лёў... пяць сот.

Але ж по тым без ва ган няў

Мож на йсці на «па ля ван не»!

Перш за ўсё міль га юць тва ры:

І ма дэ ляў, і па чва раў...

Ва ры ян таў — праў да! — проць ма:

За ад ным — зда ец ца б, лёць ма,

За дру гім — не зва рух ну ся...

Дум кі ў рос кід, сэр ца ў скру се,

Бо ёй жыць бы — не ту жыць...

З дур нем ка шы не зва рыць.

Не бя рэ ў раз лік ста ро га —

З ім міт рэн гі бу дзе мно га:

То кап ры зы, то хва ро бы,

Без па ры ад' есць вант ро бы...

Браць п'ян то са? Не дай бог!

(Тут іх мно га ля да рог...)

Пры га жун да па ры бу дзе!

Добра вый сці з ім у лю дзі.

І фі гу ра — што ў ат ле та?

На ра джу зда ро вых дзе так.

От каб ён яшчэ й ба га ты —

З домам, 

фір май, «Воль вай», «яхтай»...

Каб умеў па жар та ваць

І аб няць-па ца ла ваць...

Каб сям'і сва ёй тры маў ся

Каб ра бо ты не ба яў ся...

Дзеў ка ў тран се, «вір ту а ле»,

Што ж ча кае ў «рэ але»?

Ба чыць ней ка га аб мыл ка,

Той з ла год наю ўхмыл кай,

Праў ду-мат ку вы дае:

«За ла тых — не іс нуе,

Мар на, пані, іх шу каць,

Хі ба ўзяць ды па ка хаць:

Раз лю бі мы — то й ха ро шы...»

— І за гэ та ўзя лі гро шы?!

У ва чах у дзеў кі — змрок:

Да ра гім ёй стаў урок:

Паў зар пла ты ад да ла —

За ста ла ся, з чым бы ла.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
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Пра ка хан-не
Вель мі ско ра пры хо дзіць вя лі кае Поз на...

ПЕ РА БІ РА ЛА ў мі ну лую су бо ту кніж кі ў ша фе, і рап там з то мі ка 

Даў ла та ва вы сліз нуў чыр во ны квад рат ны кан вер цік. Ва лян цін ка, 

пра якую зрэд ку — пад на строй — згад ва ла і ду ма ла, што яна згу бі-

ла ся за пе ра ез да мі-ра мон та мі... І вось зу сім не спа дзя ва на тры ма ла ў 

ру ках за гад ка вае па слан не з мі ну ла га ты ся ча год дзя — мі ні я цюр ную 

паш тоў ку-сэр цай ка, на якой дру ка ва ны мі лі та ра мі вы ве дзе ны тры 

сло вы: «Люб лю. Ка хаю. Спа дзя ю ся»... Яе мне ка лісь ці, га доў мо 

двац цаць на зад, у дзень Свя то га Ва лян ці на пад су ну лі пад дзве ры 

ка бі не та яшчэ да пры хо ду на пра цу. Я та ды лег ка дум на па кла ла яе 

да ас тат ніх «ва лян ці нак», якіх па ма ла до сці на 14 лю та га шмат пі са лі 

ад но ад на му з на го ды і без, — і за бы ла ся. Адзі нае, што та ды кры ху 

збян тэ жы ла, — ка лі аў та раў па доб ных, у боль шас ці сва ёй жар таў-

лі вых, па слан няў я вы зна чы ла дак лад на (а не ка то рыя дык у той жа 

дзень аб' яў ля лі ся са мі) — гэ та так і за ста ло ся ана нім ным. Спа чат ку 

бы ло на ват ці ка ва і інт ры гу ю ча — ка лі сур' ёз на не вя до мы пі саў, дык 

жа па ві нен не як аб' явіц ца. Пас ля на ват тро хі па зла ва ла ся на аў та ра: 

на што ты «спа дзя еш ся», ка лі маў чыш і ні як не па ка жаш ся? Праз не-

ка то ры час кан вер цік быў за су ну ты ў чы та ную-пе ра чы та ную кніж ку 

і ра зам з ёй на доў га за бы ты. Згад ваў ся га ды ў ра ды — пад на строй, 

ра зам з ін шы мі не па ра зу мен ня мі, якіх да во лі шмат бы ло ў аса біс тых 

ста сун ках (а ў ка го іх, не па ра зу мен няў, не бы вае?)...

АЛЕ па він на бы ло прай сці амаль двац цаць га доў, каб прый шоў той 

уз рост, у якім мае баб ка і ма ма бы лі, і ўжо не ад ной чы, ба бу ля мі, 

каб са мой са бе (не з жа лем пра ня спраў джа нае, а прос та кан ста-

ту ючы) ска заць: а мо жа, у тым, што гэ ты ча ла век так і не вы явіў, 

акра мя як на паш тоў цы, свае па чуц ці, ты ві на ва тая са ма? Бо гэ та ж 

бы ло кру та і смеш на: «аб лом ваць» тых, хто пра яў ляў ува гу, пры чым 

пуб ліч на, ча сам здзек лі ва. Прос та так, дзе ля за ба вы, дзе ля ад чу-

ван ня ўлас най пры від най ула ды. Ус па мі наць пра па доб ныя вы бры кі 

сён ня і со рам на, і прык ра, але што ж ты ўжо з гэ тым зро біш...

Пра гэ ты вы па дак і свае дум кі я раз га ва ры ла ся з даў ні мі 

прыяцель ка мі, з які мі на рэш це са бра лі ся аку рат на заўт ра, у ня дзе лю. 

У нас па-роз на му склаў ся лёс, але, як вы свет лі ла ся, у кож най ёсць 

свой «шкі лет у ша фе», які на гэ ты са мы лёс, на пэў на, здо ра ва 

паў плы ваў. Пры нам сі, так мож на мер ка ваць, але хто ве дае, як на-

са мрэч? Я пе ра дам іх нія тры ма на ло гі ад пер шай асо бы, так ляг чэй 

і пі саць, і чы таць. Ім ёны ўсё ж змя ню, ха ця на ўрад ці хто, акра мя іх 

са міх, ма іх дзяў чат па гэ тых гіс то ры ях па знае.

НА ТАЛ ЛЯ, 45 га доў, па спя хо вы жур на ліст, раз ве дзе ная, га дуе дач-

ку: «Ка лі на трэ цім кур се бы лі, пер ша курс нік да мя не за ля цаў ся, 

ха ро шань кі та кі, ры жань кі, Ся ро жам зва лі. Стат ны хло пец, вы со кі, 

спарт смен. Та кая моц, та кая на дзей насць ад яго зы хо дзі ла на ват 

у сям нац цаць га доў. За ка ха ны быў так, што аж ру кі дры жа лі, ка лі 

са мной га ва рыў. І ён мне па да баў ся вель мі. Ла ві ла ся бе на дум цы, 

што вось та ко га му жа са бе ха чу. Але дзе ж там — з пер ша курс ні кам 

звяз вац ца: за смя юць усе ў ін тэр на це. «Ад шы ва ла» яго, ка за ла: пад-

рас ці, маў ляў, тро хі. Ён на ват на лет ніх ка ні ку лах мне да до му зва ніў 

(дзе толь кі хат ні ну мар мой узяў?), пра сіў ся: мож на да ця бе пры еду. 

Я толь кі раз ра га та ла ся ў ад каз. А са ма ўжо ў жніў ні су ма ваць па ім 

па ча ла. Пла на ва ла: вось пач нуц ца за ня ткі — і ні ко му яго не ад дам. 

А 1 ве рас ня на агуль ным фа куль тэц кім схо дзе дэ кан, перш чым усіх 

він ша ваць, пра па на ваў хві лі най маў чан ня ўша на ваць сту дэн та, які 

за гі нуў. Ся ро жу. Ён дзесь ці до ма на аго ле ны вы са ка воль тны про вад 

у тра ве вы пад ко ва на сту піў. Як раз праз не каль кі дзён пас ля та го, як 

я яму пры яз джаць за ба ра ні ла... Я час та пра яго ду маю. Пра тое, як 

бы маг лі жыць доў га і шчас лі ва. Што не вы хо дзі ла б за муж у трыц-

цаць пяць толь кі дзе ля та го, каб дзі ця на ра дзіць. Што ўсё б у жыц ці 

маг ло па-ін ша му быць...»

ВОЛЬ ГА, 46 га доў, вя до мы ад ва кат, не за му жам, дзя цей ня ма: 

«З Ва ло дзем я па зна ё мі ла ся ў тра лей бу се. У той ве чар мой 

ка ха ны зноў пра сіў мя не па ча каць, ка заў, што не мо жа раз вес ці ся 

з жон кай, па куль ма лыя дзе ці. Еха ла са спат кан ня, ута ро піў шы ся ў 

шы бу, а слё зы за сці ла лі во чы. І тут гэ ты ма ла дзень кі лей тэ нант сеў 

по бач і рас каз вае неш та пра ка хан не з пер ша га по гля ду. Я толь кі 

па ду ма ла: што яны сён ня ўсе да мо ві лі ся мя не да пла чу да вес ці? 

А ён і не жар та ваў зу сім. Кож ны дзень су стра каў мя не на ма ім пры-

пын ку, ка лі вяр та ла ся з ра бо ты, і ўпрош ваў аб спат кан ні. А я ж та кая 

кру тая, да рос лая, і ка ха нак у мя не клас ны — толь кі па смей ва ла ся. 

Не ве даю, на коль кі б яго ха пі ла так ха дзіць, ка лі б ад ной чы мя не 

з тым, ін шым, не ўба чыў. Мы з тра лей бу са вы хо дзі лі, а ён ста яў на 

пры пын ку і гля дзеў. Больш я яго не ба чы ла... Мой жа да гэ туль з сям'і 

сыс ці не мо жа — ця пер ужо ўну каў яму шка да. Двац цаць тры га ды 

мі ну ла, а я Ва ло дзеў по зірк да гэ туль згад ваю...»

ІРЫ НА, 45 га доў, ды зай нер, у дэ крэ це з двух га до вым сы нам: «Ка лі 

мы з Анд рэ ем пяць га доў на зад па жа ні лі ся, усе за хоп ле на ка за лі: 

маў ляў, вось на рэш це сваё шчас це су стрэ лі. І ні хто не ве дае, што 

шчас це тое мы су стрэ лі, ка лі нам па сям нац цаць бы ло. Мы ж бы лі 

ад на курс ні ка мі, у ад ным ін тэр на це, на ад ным па вер се жы лі. Анд рэй 

ад ра зу да мя не сім па тыю пра яў ляў, але ж мне зда ва ла ся, што як 

мі ні мум прынц на бе лым мер се дэ се па ві нен за мной пры ехаць. Так і 

ад ву чы лі ся ўсе пяць гадоў: ён да мя не — я ад яго. По тым па роз ных 

га ра дах раз' еха лі ся, на ват не чу лі ад но пра ад на го, а шэсць га доў 

та му вы пад ко ва ў Мін ску су стрэ лі ся. У мя не аса біс тае не скла ла ся, 

а ён ска заў, што мя не ча каў. Я вось ця пер гля джу на на ша га ма ло га 

і ду маю: у чым гэ та дзі ця ві на ва та, што яго ма ці та кая дур ні ца бы ла? 

У нас жа, каб я не «вы дур ва ла ся», ужо б уну кі маг лі быць. А так... 

У Анд рэя два ін фарк ты бы ло, мя не зда роўе пад во дзіць. Як гэ та дзі ця 

на но гі па ста віць, каб яно хоць шко лу скон чы ла?..»

...ПРЫЙ ШОЎ ШЫ да до му, я зноў па лез ла ў кніж ную ша фу. Кар-

це ла неш та пе ра чы таць, не дзе я гэ та ба чы ла. Ну, вя до ма, 

Ка рат ке віч, «Лад дзя рос па чы»: «...су стрэ лі ся, але яна лег ка важ на 

ад ры ну ла ця бе, не ве да ю чы, што ско ра, вель мі ско ра пры хо дзіць 

вя лі кае Поз на»... «До ры це ім срэб ныя люс тэр кі. А я да ры ла б ім 

люс тэр кі бу ду ча га. Я да ры ла б ім за мест люс тэр ка — чэ рап. «На, 

дур ні ца, гля дзі. На, гля дзі, якая ты бу дзеш заўт ра. Не под лі чай. Ка-

хай, ка лі ка ха юць ця бе...»

Вы, на пэў на, зда га да лі ся, ка му з пер са на жаў на ле жаць гэ тыя 

сло вы. Якія вар та на га даць сён ня, у дзень свя то га Ва лян ці на, ка лі 

ўсё зда ец ца прос та, лёг ка і ча сам смеш на.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
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