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У ПОШУКАХ 
ШЧАСЦЯ

Па шка — адзін з тых 

ня мно гіх вы пуск ні коў, якія 

пас ля шко лы не мах ну лі за 

бліз кі свет шу каць свай го 

шчас ця, а за ста лі ся ў род-

най вёс цы. І, ві даць, не пра-

па лі б, ка лі б...

Не ка га з та кіх хлоп цаў 

пад вя ла так зва ная зла-

дзей ка з на клей кай, а вось 

Па шу — за ліш няя са рам лі-

васць. Па збя гаў ён, бед ны, 

дзяў чат і толь кі пас ля са-

ра ка, па ха ваў шы баць коў, 

узяў ся шу каць сваю па ла-

він ку. Дзе? Ну вя до ма ж, 

на сай тах зна ём стваў. На 

пры га жунь ды вя лі кіх ра-

зум ніц ён не за мах ваў ся: 

пад бі раў ма ла дзіц па са-

бе, сме ла вёў дыя ло гі. Да 

ад ной дык на ват пад' ехаць 

збі раў ся — пад Но вы год... 

(Не ма ла дзён, як быц цам, 

а ўсё ж спа дзя ваў ся на ка-

ляд ны цуд).

І, трэ ба ска заць, не да-

рэм на. Ад ной чы, поз на па вя-

чэ раў шы, ён ужо за бу рыў ся 

ў ло жак: уклю чыў тэ ле ві зар, 

па гла дзіў ка та, не спа дзеў кі 

за дра маў і та му аж пад ско-

чыў ад зван ка ма біль ні ка. 

«Па шач ка, — па чуў у труб-

цы гул лі вы го лас Ан жэ лы. — 

Я са ма да ця бе пры еха ла... 

Стаю на стан цыі, мерз ну. Ты 

за бя рэш?..»

Рас хва ля ва ны ха лас цяк 

у тру сах за бе гаў па ха це: 

за пра віў ло жак, пры браў з 

ва чэй бруд ны по суд, сха ваў 

пад мат рац ка лян дар з го-

лы мі дзеў ка мі, на сту піў на 

ла пу ка ту, які так са ма быў 

у шо ку, бо ні ко лі не ба чыў 

гас па да ра та кім уз ру ша-

ным і по тым з акна ва ўсе 

во чы гля дзеў, як Па шка на 

ста рэнь кім «Фоль ксва ге не» 

вы яз джае з два ра.

...Адзі но кая фі гур ка 

на стан цыі па да ла ся яму 

не та кой танк ля вай, як на 

фо та. Усё ас тат няе ён раз-

гле дзець не па спеў: Ан жэ-

ла аб ха пі ла яго за шыю і 

праг на па ца ла ва ла, ад ча го 

ў жа ні ха за кру жы ла ся га ла-

ва, за дры жэ лі ру кі і но гі.

На драў ля ных, мож на 

ска заць, ён вёў ма шы ну, 

пра пус каў Ан жэ лу ў ха ту. 

А рас пра нуў і раз гу біў ся: 

строй ны мі ў яго абран ні цы 

бы лі хі ба но гі. Усё ас тат-

няе пе ра вы ша ла ба ча нае 

ў кам п'ю та ры як мі ні мум 

удвая. Але ж...

Гос цю трэ бы ло час та-

ваць, а чым, — Па шка не 

ве даў. Стаў ка заць, што 

не ча каў, што тры ма ец ца 

пос ту, што ў ха ла дзіль ні ку 

«хі ба мыш ві сіць»...

— Ды не па рся ты! Ня сі 

днуш ку і нож, — су па ко і ла 

Ан жэ ла і з не вя ліч кай дам-

скай су мач кі да ста ла... бу-

тэль ку і ка ва лак са ла.

Гас па дар пры нёс та лер-

ку ква ша най ка пус ты, хлеб 

і сло ік кам по ту, на стол па-

ста віў по суд, па пя рэ дзіў, 

што амаль не п'е.

Ан жэ ла ўга вор ваць яго 

не ста ла: плюх ну ла ў чар-

ку га рэл кі, вы да ла ка рот кае 

«Ну, за нас!», чок ну ла ся з 

яго шклян кай з кам по там і 

па-за ліх вац ку вы пі ла.

Раз мо ва па цяк ла жы вей, 

блі засць жан чы ны, ня хай і 

не той, што ма ля ва ла ся ў 

дум ках, кру жы ла Па шка ву 

га ла ву. «Ка се ла» тым ча-

сам і да ма сэр ца: усё гуч-

ней смя я ла ся, нес ла ней кае 

глуп ства, на рэш це ўста ла, 

па мкну ла ся да Па шы з аб-

дым ка мі, але упа ла на ка-

на пу і... за сну ла. «Ні чо га, 

ста мі ла ся, на мерз ла ся, — 

апраўд ваў яе гас па дар, не 

за ўва жыў шы, што бу тэль ка 

амаль пус тая. — Да ра ні цы 

пра спіц ца».

З та кой ап ты міс тыч най 

дум кай ён за лез пад коў дру 

і як быц цам стаў за сы наць, 

але тут ка на па ска ла ну ла ся 

ад моц на га хра пу. Кот з пе-

ра пу ду сі га нуў з па коя і за-

шыў ся не дзе ў кух ні. Пашка 

на крыў га ла ву па душ кай, 

але гэ та не да па ма га ла. 

Прый шло ся ўстаць, па бу-

дзіць Ан жэ лу, пры му сіць 

па вяр нуц ца на адзін бок, 

по тым на дру гі...

Мар ны лёс, як той ка-

заў: храп гу чаў усё мац ней 

і мац ней.

Пад яго рас ка ты, ад га-

ра ваў шы амаль да ра ні цы, 

Пашка ўрэш це не вы тры-

маў — па бу дзіў «спя вач ку», 

ска заў, што яму тэр мі но ва 

трэ ба ехаць, бо за хва рэ ла 

цёт ка, што па да ро зе ён 

пад вя зе Ан жэ лу на цяг нік...

Сон ная гос ця спаў зла з 

ка на пы, уку лі ла ся ў ма шы-

ну і зноў ку гуч на за храп-

ла. Толь кі па са дзіў шы яе 

ў ва гон, Па шка з па лёг кай 

уз дых нуў, да ехаў да до ма 

і ўжо там «ада рваў ся» — 

со лад ка за снуў...

Пра чнуў ся зноў ад зван-

ка ма біль на га:

— Па шач ка, я даб ра ла-

ся, у мя не ўсё доб ра! — ла-

па та ла Ан жэ ла. — Ка лі мы 

яшчэ раз су стрэ нем ся?

— Не ве даю, Ан жэ ла... 

Дай мне ад гэ тай су стрэ-

чы ады сці, — без цы ры-

мо ній ад рэ заў ён. По тым 

на ра ней шае мес ца па ве-

сіў ка лян дар са строй ны мі 

дзеў ка мі і ска заў сам са бе: 

«Дрэн на без жон кі, але ж і 

з та кой...»

Кот толь кі згод на мурк-

нуў.

Але на Не сця ро нак,

г. Док шы цы.

ДУР НЫЯ ЖАР ТЫ 
ПЛА ЧУ ВАР ТЫ

З ма ёй но вай зна ё май 

ці ка ва і лёг ка. Яна не скар-

дзіц ца на зда роўе, на двор'е, 

цэ ны... У яе, ня гле дзя чы на 

ўзрост (80 з хвас том), за ха-

ва лі ся і яс ны ро зум, і гу мар. 

Ві даць, та му яе рас ка зы пра 

пе ра жы тае мож на слу хаць 

га дзі на мі. З ад ной жыц цё-

вай пры го ды мы ня даў на ад 

ду шы па смя я лі ся.

«Мне та ды 26 бы ло, — 

рас каз ва ла пры яцель ка. — 

Сы ноч ку — тры. Баць ка 

яго, а мой, зна чыць, муж, 

тра гіч на за гі нуў, і я, каб за-

няць свае дум кі, па збыц ца 

ту гі, па сту пі ла ў ін сты тут. 

За воч на ву чы ла ся ў Маск-

ве, а пра ца ва ла тут, у Мін-

ску, тэ ле фа ніст кай.

Ка лек тыў у нас быў жа-

но чы, толь кі на чаль нік — 

муж чы на, га доў пад пяць-

дзя сят. Та ды вось та кія 

па жы лыя да дзяў чат, ма ла-

дзей шых за сва іх дзя цей, 

не «кле і лі ся», не жа ні лі ся. 

А ка лі, мо жа, дзе і бы ло, 

то — дак лад на ка жу — не 

лез лі ў тэ ле ві зар, не вы хва-

ля лі ся тым на ўвесь бе лы 

свет... Хоць з ка ту шак ча-

сам і з'яз джа лі.

У нас вось на ра бо це 

быў па кой чык для ад па-

чын ку. Дзве ка нап кі ста я-

лі. У воль ны час там мож на 

бы ло па ся дзець, па гу та-

рыць, а як нам — дык ле пей 

па маў чаць.

То рас се лі ся мы не як з 

дзяў ча та мі, ад па чы ва ем, і 

рап там (што яму стрэ лі ла?) 

на мя не «ва ліц ца» Пят ро-

віч, на чаль нік наш. Га лоў-

нае, пры хі нуў ся, ру кі мае 

за спі ну за вёў, тры мае там 

ды пры га вор вае: «Вось і 

ўсё: не вы рвеш ся». Я ў ад-

каз: «Пус ці це!..» А ён, гад, 

не чуе... Я та ды яшчэ раз: 

«Пус ці це, бо дрэн на бу дзе!» 

«А што ты мне зро біш? — 

смя ец ца ён мне ў твар. — 

Ані чо га ж...»

Як раз бя рэ мя не злосць, 

як рва ну ся, як цап ну яго з 

усёй сі лы зу ба мі...

Ён аж пад ско чыў і ру кі 

мае ад пус ціў.

А тут як раз чу ем: «Вы-

клі ка ем Мінск», «Вы клі ка ем 

Мінск».

Мы з дзяў ча та мі бя гом 

на ра бо чыя мес цы (што там 

з на чаль ні кам — ужо не ў 

га ла ве)...

А на заўт ра ён з'яў ля ец ца 

на ра бо це і з па ро га кры-

чыць: «Дзе? Дзе гэ та ма-

лое (я і праў да рос там не 

вый шла)?! Яна мне за раз 

ад ка жа за гэ тую ноч!»

Аб сту пі лі яго дзяў ча ты, 

пы та юць, што зда ры ла ся? 

А ён і рас каз вае: маў ляў, до-

ма бы ло ўсё доб ра, па куль 

ён не раз дзеў ся, па куль 

жон ка не ўба чы ла кры ва-

вую «пя чат ку», пры чым — 

на сцяг не, вы шэй за ка ле-

на... Што та ды па ча ло ся!. 

Рэў насць, аб ра зы, крык... 

«Раз во дам ця пер па гра-

жае!» — ка жа на чаль нік.

Дзяў ча ты слу ха юць, пе-

ра жы ва юць ды гля дзяць на 

мя не. А я і на гад ваю, што 

па пя рэдж ва ла, ка за ла, што 

дрэн на бу дзе... А по тым да-

даю: «Вя дзі це сю ды сваю 

жон ку. Мы ёй рас ка жам, як 

што бы ло, а мо жа, і па ка-

жам». — «Ты што — хо чаш 

яшчэ раз мя не ўку сіць?» — 

уз віў ся на чаль нік і як уджа-

ле ны вы бег з апа рат най.

...Трэ ба ска заць, — за-

вяр шы ла рас каз пры яцель-

ка, — што з яго на га бо ку гэ-

та бы ла пер шая і апош няя 

воль насць, якую ён да зво-

ліў. Ча ла ве ка ж вель мі важ-

на свое ча со ва спы ніць».

Што праў да, тое праў да. 

Аб гэ тым і пры маў ка на ша 

га во рыць: хто гу ляе з аг-

нём, да гу ля ец ца да по пе лу. 

Ці не так?

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

А ПЕЎ НІК — 
НЯХАЙ СПЯ ВАЕ

Мя ня юц ца ча сы — мя-

ня юц ца і свя ты. У на шых 

прод каў бы лі спрад веч-

ныя — Ка ля ды, Ва дох ры-

шча, Вя лік дзень, Сё му ха, у 

нас — бо лей са вец кія.

У па мя ці, на прык лад, як 

свят ка ва лі га да ві ны ўтва-

рэн ня СССР. У шко ле з гэ-

тай на го ды ла дзі лі свай го 

ро ду па рад: кож ны клас 

прад стаў ляў пэў ную рэс-

пуб лі ку — ад ну з пят нац ца-

ці. А ма тэ ры я лаў жа ма ла 

бы ло: геа гра фіч ны ат лас, 

Вя лі кая са вец кая эн цык ла-

пе дыя, ча со піс «Ого нек» — 

вось і ўсё, ба дай... Але ж 

вуч ні ўсё роў на ста ра лі ся: 

ма ля ва лі сця гі ды гер бы, 

вы пус ка лі на сцен га зе ты, 

ву чы лі вер шы, тан цы, пес ні, 

з ба бу лі на га са ма тка на га 

па лат на шы лі спад ні цы ды 

блуз кі (то-бок на цы я наль-

ныя строі), за пра ша лі баць-

коў, вяс коў цаў. Для ўсіх бы-

ло свя та! І ўсім ці ка ва.

Не дзі ва, што гэ тая тра ды-

цыя жы ла і по тым, у час ма ёй 

да лей шай ву чо бы — у пед ву-

чы лі шчы, ва ўні вер сі тэ це.

Але ж вось ву чо ба скон-

ча на. Я са ма пры еха ла 

на стаў ні чаць у Го мель, у 

ся рэд нюю шко лу № 15, і 

пас ля асен ніх ка ні кул ужо 

ве да ла, што на па ра дзе 

мой 6 «Б» бу дзе прад стаў-

ляць Лат вію.

З да па мо гай баць коў мы 

зра бі лі фаб рыч ныя герб і 

сцяг, па шы лі, мож на ска-

заць, са праўд ныя на цы я-

наль ныя кас цю мы, вы пус ці-

лі пры го жую на сцен га зе ту, 

раз ву чы лі та нец, вер шы. 

Да та го ж сяб роў ка Тац ця-

на, з якой мы жы лі ў ад ным 

па коі ін тэр на та, вы рас ла ў 

Лі е паі і да па маг ла нам раз-

ву чыць пес ню. Яна бы ла 

вель мі зна ё май і прос тай: 

«Пе ту шок, пог ром че пой, 

разбуди ме ня с за рей...», 

але ж мае вуч ні спя ва лі яе 

па-ла тыш ску.

У вы ні ку наш клас пе ра-

мог — за няў пер шае мес ца, 

атры маў у па да ру нак вя лі кі 

торт...

Тым ча сам на ста лі ка ні-

ку лы, і вось не як раз у ня-

дзе лю (гу ляць дык гу ляць!) 

мы з той са май сяб роў кай з 

Лі е паі вы ра шы лі па абе даць 

у рэ ста ра не. Вы спа лі ся, хо-

ра ша пры бра лі ся, пры еха-

лі, а там, што на зы ва ец ца, 

вось та бе і га ца ца: шыль да 

на дзвя рах: «Аб слу гоў ва ец-

ца за меж ная дэ ле га цыя».

Ім, ка ра цей, доб ра, а нам 

што ра біць? Пры бра лі ся, як 

дур ні цы... Ес ці хо чац ца...

Ні бы ад чуў шы гэ та, 

дзве ры пе рад на мі рап там 

рас чы ня юц ца, на па ро зе 

з'яў ля ец ца ад мі ніст ра тар і 

за пра шае... за хо дзіць. «Не 

за тых нас, му сіць, пры-

мае, — ду маю я і, што на зы-

ва ец ца, тар ма жу». А вось 

Та ня мая ні аб чым не ду-

мае. Ка жа мне: «Кур ту тэ цы 

гай лі тэ ман» (Пе ту шок, пог-

ром че пой) і сме ла... кі руе 

да сто лі ка.

Што мне за ста ец ца? Ад-

каз ваю: «Но рі ты не агру ма» 

(Разбуди ме ня с за рей) ды 

кро чу за ёю сле дам.

У гар дэ ро бе мы па кі да-

ем сваю воп рат ку, зай ма-

ем сто лік, дзе ўжо ста яць 

за кус кі, са дзім ся, спра бу ем 

ес ці, хоць гэ та і цяж ка, бо 

смех раз бі рае ўсё больш і 

больш...

Ка ра цей, да бу лё ну з 

грэн ка мі мы з сяб роў кай 

так і не дай шлі: па кла лі на 

сто лік гро шы і з ро га там 

вы ска чы лі на ву лі цу, каб 

па смя яц ца яшчэ і там — 

та ды... Ды і за раз...

У сэр цы ма ім аж да сён-

ня жы ве лат вій ская на род-

ная пе сень ка пра пеў ні ка. 

Ён па-ра ней ша му ра на 

пра чы на ец ца і тым са мым 

бу дзіць мае са мыя свет лыя 

ўспа мі ны — пра ма ла дыя 

га ды... І пра свя та, яко га 

больш ня ма.

На тал ля Сі вак,

в. За пол ле, 

Чэр вень скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

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

ДА РО ГА 
ЖЫЦ ЦЯ? 
ЯК ПА ШАН ЦУЕ
Ча му ў кан тэкс це ДТЗ мы га во рым 
пра ах вяр і маў чым пра за бой цаў?
З той па мят най са ка віц кай ава рыі (я, зда ец ца, на ват ка-

лісь ці згад ва ла пра яе ў ней кім ма тэ ры я ле) мі ну ла роў-

на пят нац цаць га доў. Трэць пра жы та га ча су прай шла, а ўсё 

пом ніц ца, бы бы ло ўчо ра. На ват гу кі, па хі, улас нае ад чу ван не 

бя ды, якая толь кі цу дам пра ско чы ла мі ма, зу сім по бач, уся го 

за не каль кі мі лі мет раў, дых нуў шы ў твар та кой жу дас цю, якую 

і ў са мым каш мар ным сне ўя віць не мог. І — як кант раст — 

звон кая вяс но вая ра ні ца, вы со кае не ба, на бры ня лыя бя ро зы 

ля да ро гі, ня сме лы спеў жаў ру ка дзесь ці ў со неч ных пром нях. 

Су цэль нае па на ван не жыц ця і тут жа — страш нае і не зва-

рот нае «больш ня ма». Бо ма ла до га хлоп ца з ма шы ны, якая 

ўрэ за ла ся спа чат ку ў наш аў то бус, а по тым у пры да рож нае 

тоў стае дрэ ва, ужо не бы ло. Яго з лег ка ві ка, больш па доб на га 

на спляс ка ную бля шан ку, ра та валь ні кі вы ра за лі аў та ге нам. 

У яго быў акры ва ўле ны твар, а ру кі, якія бяз воль на звіс лі з 

на сі лак, бы лі праз рыс та-бе лыя, з тон кі мі сі ні мі жыл ка мі.

Яго па нес лі, а мы так і ста я лі ля свай го аў то бу са — го ра-

ту рыс ты, якія не да еха лі да Кра ка ва. Аў то бус быў раз бі ты 

ўшчэнт: ад уда ру ў ім вы сы па лі ся ўсе шы бы, лоп ну ла пя рэд-

няе ко ла, быў ску ро ча ны ўвесь пе рад. У глы бо кі кю вет мы 

не па ка ці лі ся толь кі цу дам — вы ра та ва ла тое са мае ко ла, 

што лоп ну ла: ма шы на тры ва ла «се ла» на ас фальт. Ка лі б 

не гэ та — спа ло хам, сі ня ка мі ды дра пі на мі на ўрад ці ўсё б 

абы шло ся. А так мы ста я лі пад са ка віц кім бла кіт ным не-

бам — пе ра пу жа ныя, у чу жой кра і не ся род чыс та га по ля, 

але — жы выя, а яго, на кры та га з га ла вой, нес лі ў ма шы ну 

«хут кай», і бе лыя без да па мож ныя ру кі хіс та лі ся ў такт ха ды 

са ні та раў...

ПАС ЛЯ шо ку прый шло ра зу мен не, ча го ўда ло ся па збег-

нуць, і ад гэ та га ста ла яшчэ горш. Праз ней кі час на хлы-

ну ла ад чу ван не па лёг кі і шчас ця, і мы ўсе, у ней кай не звы-

чай най эй фа рыі га ва ры лі-га ва ры лі, не мо гу чы спы ніц ца, не 

слу ха ю чы ад но ад на го. Пра дрэн ную да ро гу, пра тое, на чым 

ехаць да лей, пра лёс (дзя куй бо гу, яшчэ не су джа на бы ло). 

Пра хлоп ца, яко га гэ ты са мы лёс не па шка да ваў. (Знаў бы 

дзе па ва ліш ся, са лом кі б па да слаў. А яго, не ба ра ку, бач як 

на тра се за нес ла.) По тым, ка лі па лі цэй скія за ме ра лі тар маз-

ны шлях, яко га ў прын цы пе і не бы ло, ка лі да ста лі з раз бі тай 

ма шы ны спі до метр, стрэл ка яко га за сты ла на ад зна цы сто 

шэсць дзя сят, пра лёс ужо не га ва ры лі. Хму ра на зі ра лі за тым, 

як раз губ ле на ха дзі лі ля та го дрэ ва сяб ры «гон шчы ка», што 

пры еха лі праз га дзі ну пас ля зда рэн ня. (Пас ля мы да ве да лі ся, 

што за гі ну лы хло пец, аб' яз джа ю чы но вую ма шы ну, па біў ся 

з імі аб за клад, што вы ціс не мак сі маль ную хут касць.) А ка лі 

пры еха лі яго баць кі, і ма ці, за лом ва ю чы ру кі, за зі ра ла нам 

у во чы і рос пач на пы та ла ся: «Як то бы ло?», ад на жан чы на 

з на шых не вы тры ма ла: «Як то бы ло? Ваш сын ледзь ве не 

за біў усіх нас — вось як то бы ло!»...

З та го ча су, чы та ю чы звод кі аб да рож на-транс парт ных 

зда рэн нях, я ў агуль най фра зе пра коль касць ах вяр 

заўж ды ста ра юся раз дзя ліць іх на ўлас на ах вяр і на за бой цаў. 

Та му што вель мі, вель мі рэд ка ў ава рыі ві на ва тыя «не пе-

ра адоль ныя аб ста ві ны». Час цей за ўсё ві на ва тыя кан крэт-

ныя асоб на ўзя тыя лю дзі. І ня важ на, што ста ла пры чы най 

іх ві ны — вы пі тае спірт ное, жа дан не зла віць ад рэ на лін, вы-

ціс нуў шы пе даль га зу да мак сі му му, ня ўваж лі васць або са-

ма ўпэў не насць — ад ста ту су за бой цы гэ та іх, па сут нас ці, 

не вы зва ляе. На ват ка лі яны гі нуць толь кі са мі, бо яны ж не 

ду ма юць та кім чы нам скон чыць жыц цё са ма губ ствам, яны 

прос та ня ўцям на, зня нац ку за бі ва юць ча ла ве ка — са мо га 

ся бе. Час та ра зам з са бой яны цяг нуць на той свет сва іх 

род ных лю дзей, не на шмат ра дзей — лю дзей чу жых, аб са-

лют на не зна ё мых і ві на ва тых толь кі ў тым, што апы ну лі ся з 

«гон шчы кам» у ад ным мес цы ў адзін час...

Мы апош нім ча сам вель мі шмат га во рым пра тое, як па-

пя рэ дзіць ава рыі, як даць ра ды тым, хто п'я ным са дзіц ца за 

руль або пе ра вы шае хут касць. Пра штраф ныя ба лы, вя лі кія 

гра шо выя па ка ран ні, за бі ран не пра воў. А я б у да да так да 

ўсіх мер яшчэ і на леп ку на ла ба вое шкло па ру шаль ні кам на-

клей ва ла. З бач ны мі зда лёк лі та ра мі, пры кле е ную так, каб 

і зу ба мі не ада драць. І над піс на ёй які-не будзь страш ны (як 

на пач ках з цы га рэ та мі на ву чы лі ся ра біць) на кшталт «Сце-

ра жы це ся! Я ма гу вас за біць!». Ці сеў бы хто ў ма шы ну да 

та ко га? Ці за ха цеў бы сес ці ў яе ён сам?

А пра тую даў нюю ава рыю я вось ча му ўспом ні ла. Дня мі 

бы лі агу ча ны па пя рэд нія вы ні кі рас сле да ван ня ДТЗ, у 

якім за гі нуў ва ра тар фут боль на га клу ба «Ві цебск», яго жон ка 

і шас ці га до вы сын. Па вя чэр няй зі мо вай тра се ма шы на, у якой 

зна хо дзі ла ся двое ма лых дзя цей, ім ча ла з хут ка сцю 113 (!) 

кі ла мет раў у га дзі ну, у вы ні ку за но су вы еха ла на су стрэч-

ную па ла су і ўрэ за ла ся ў эва ку а тар. Пры гэ тым, як да лі кат на 

ад зна чае прад стаў нік след ства, за гі ну лы кі роў ца хут кас ны 

рэ жым не па ру шаў — ехаць па той тра се мож на аж на сем 

кі ла мет раў у га дзі ну больш... Толь кі на ўрад ці гэ ты факт ка лі-

не будзь ста не су ця шэн нем для трох га до ва га сы на фут ба ліс та, 

які цу дам за стаў ся жы вым у той смя рот най гон цы.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


