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I СМЕХ I ГРЭХ
Што праў да, тое праў-

да: у га ра дах ця пер шмат 

хто га да мi, а то i дзе ся цi-

год дзя мi, жы ве з людзь мi ў 

су сед стве i амаль нi ко га не 

ве дае — хi ба ў твар.

Нам у гэ тым сэн се «па-

шчас цi ла»: не па спе лi мэб-

лю ў кух нi раз ве сiць, як са 

сто лi ў ку це за ка па ла, а 

по тым яшчэ i па цяк ло: нас 

за та пi лi.

У та кiх вы пад ках хоць-

не хаць па зна ё мiш ся з су-

се дзя мi.

Та кiм чы нам, над на мi, на 

пя тым па вер се, жы ве сям'я 

ў скла дзе ба бу лi Цi ма фе еў-

ны (ёй ця пер, му сiць, доб ра 

за 80?), яе дач кi Зоi, зя ця 

Вiк та ра i ўнуч кi На та шы.

Як раз з ёй мы ня даў на 

ў гаст ра но ме су стрэ лi ся, у 

чар зе да ка сы ста я лi, га ва-

ры лi, як во дзiц ца, аб тым, 

што хва люе.

...На та ша па ча ла з та го, 

што ця пер яны ў ква тэ ры 

ўдзвюх з ба бу ляй за ста лi ся, 

што баць кi яшчэ ў са ка вi ку 

з'е ха лi на да чу, у так зва ную 

са ма iза ля цыю. (Ма цi, маў-

ляў, пры зна ла, што ка лi да 

яе iн фарк таў яшчэ i вi рус, 

то з ха ты са ма ўжо не вый-

дзе — вы но сiць да вя дзец-

ца...). А вось ба бу ля па куль 

што з iмi не па еха ла — за-

ста ла ся до ма.

...У тую ра нi цу яна яшчэ 

моц на спа ла. На та ша ўста-

ла пер шая, пай шла на кух-

ню, на бра ла з кра на ва ды i 

скры вi ла ся: пах быў, мяк ка

ка жу чы, не з пры ем ных. 

«I чым гэ та ба бу ля по суд па-

мы ла?» — па ду ма ла ўнуч-

ка i тут жа ста ла пе ра мы-

ваць — куб кi, та лер кi...

Ча су на гэ та ў яе бра ка-

ва ла (бо на ра бо ту ж трэ-

ба), а яшчэ ме ней... тол ку, 

бо пах ча мусь цi не сы хо дзiў, 

а на ад ва рот, уз мац няў ся: 

ней кай бры дой ста ла нес цi 

не толь кi ад по су ду, але i ад 

губ кi, якой яна ка рыс та ла ся, 

ад улас ных рук.

Да вя ло ся сха дзiць у ван-

ны па кой чык, узяць усё но-

вае, яшчэ раз «прай сцi ся» 

па та лер ках...

I зноў нi чо га не зра зу-

мець, бо пах не знi каў. «Зна-

чыць, спра ва не ў мый ных 

срод ках? Не ў губ цы i не ў 

ба бу лi? — ра бi ла вы сно вы 

ўнуч ка. — Та ды ў чым? Цi... 

у кiм?»

Ад зда гад кi На та ша аж 

се ла: «Што там пi са лi пра 

ка ра на вi рус? Ага, што ча-

ла век, за хва рэў шы на яго, 

не ад чу вае па ху?.. Ё-маё, — 

спу жа ла ся жан чын ка, — 

дык гэ та ж пра мя не, бо ад-

чу ваю толь кi адзiн... Ня ўжо 

пад ча пi ла?

Але ж дзе? Ад ка го за ра-

зi ла ся? З кiм ка лi су стра ка-

ла ся? Ка го маг ла за ра зiць 

са ма? I што бу дзе да лей? 

Хто пры гле дзiць за ба бу-

ляй? Хто бу дзе ез дзiць на 

да чу i ва зiць пра дук ты баць-

кам? Што ўрэш це ра бiць са-

мой — вось за раз?..»

Пад ця жа рам гэ тых зу-

сiм не ча ка ных праб лем у 

На та шы ўзмак рэ ла спi на. 

«Трэ ба, — па ду ма ла, — 

зме раць тэм пе ра ту ру». Да 

ўся го ёй ня сцерп на за ха це-

ла ся пiць...

I доб ра, што ба бу ля тры-

мае ў кух нi гра фiн...

На та ша на лi ла ў шклян-

ку ва ды, пад нес ла да вус-

наў i...

Ура: ва да ў ёй пах ла... 

ва дою! А да лей — «ме та-

дам спроб» — ду хi ду ха мi, 

ге рань — ге ран ню, шам-

пунь — кра пi вой! Зна чыць, 

не ўсё так дрэн на?!»

Шчас лi вая ад гэ тай дум-

кi, На та ша не як са бра ла ся 

на ра бо ту i вы бег ла з ква-

тэ ры...

Па лес вi цы, на су страч 

ёй, кро чыў су сед з дзвю ма 

бут ля мi ва ды з крамы.

— З кра наў неш та не-

зра зу ме лае сён ня ця чэ, — 

ска заў На та шы. — У сан-

стан цыю i «Во да ка нал» ужо 

мно гiя па зва нi лi. Там ска за-

лi, што бу дуць раз бi рац ца. 

А па куль во — з ма га зi на 

ня су».

Збе га ла ту ды i На та ша: 

ку пi ла ва ды (пад абед яе 

ў боч ках у двор пры вез лi), 

пры ка за ла ба бу лi, каб пад 

кра нам на ват ру кi не мы ла.

...Бы лi, ка ра цей, «пры го-

ды» з ва дою ў двух ра ё нах 

ста лi цы, у кан крэт ных да-

мах i ква тэ рах.

Су сед ка рас ка за ла мне 

пра свае, дзя куй бо гу — са 

сме хам.

А. Клiм ко вiч,

г. Мiнск.

ЯГО ЗВА ЛI МI ША
...З дзя цiн ства ма ры ла: 

вось вы рас ту, скон чу iн сты-

тут i та ды за жы ву ка ра леў-

най. Бу ду мець свой дом цi 

ква тэ ру (гэ та не вель мi важ-

на)... Важ на, што там бу дзе 

свая ба га тая бiб лi я тэ ка i, вя-

до ма ж, ка ха ны прынц...

Ён, як гэ та час та зда ра-

ец ца, не да ча каў ся, па куль 

я вы рас ту: з'я вiў ся ку ды ра-

ней.

Мне бы ло ўся го 14, i ў нас 

у Вi цеб ску афi цый на ад кры-

ва ўся парк. Пад рых тоў ка да 

гэ тай па дзеi па чы на ла ся за-

га дзя: са дзi лi ся дрэў цы на 

бе ра зе Дзвi ны, ства ра лi ся 

скульп ту ры жан чы ны з вяс-

лом i вя сё лых мядз ве дзi каў, 

бу да ва ла ся ло дач ная стан-

цыя, танц пля цоў ка...

А по бач з ёй на пя рэ дад нi 

з до шак ска ла цi лi сцэ ну, i 

ўжо ад туль на ўсю моц гры-

ме ла му зы ка, гу ча лi пес нi, 

бай кi, вер шы, па каз ва лi 

сваё май стэр ства тан цо ры 

i фо кус нi кi. Але ж са мае га-

лоў нае бы ло не гэ та: сто я чы 

ся род дзяў чат, я за ўва жы-

ла, што ў мой бок па зi рае ну 

та кi пры го жы хлап чук...

З гэт кай ра дас цi (i, вя-

до ма ж, каб «з усiх ба коў 

па ка зац ца»), я ста ла гуч-

ней смя яц ца, ра бiць ней кiя 

за ўва гi на конт ня ўда лых ну-

ма роў кан цэр та, ад бi ваць 

да лонь кi пас ля ўда лых... 

Сяб роў кi мя не з ах во тай 

пад тры ма лi, i...

Спра ва бы ла зроб ле на: 

той хлап чук па ды шоў да 

нас, мы ра зам ста лi гля-

дзець кан цэрт, пры чым ён 

так са ма час ад ча су ка заў, 

што гэ тую бай ку (та ды яны 

час та гу ча лi са сцэ ны) трэ ба 

чы таць iнакш...

Вось так мы су стрэ лi ся з 

Мi шам. Ён ву чыў ся ў iн шай 

шко ле, але гэ та нам нi коль кi 

не пе ра шка джа ла. Мы ста лi 

су стра кац ца, аб мяр коў ваць 

школь ныя спра вы, ад зна-

кi, кнi гi, ка тац ца на лод цы, 

ха дзiць у кi но (тэ ле вi за раў 

яшчэ не бы ло)... Мi ша мне 

вель мi па да баў ся, i я, што 

на зы ва ец ца, аж са ску ры 

лез ла — ста ра ла ся спа да-

бац ца яму — як Чэ хаў пi саў, 

i тва рам, i адзен нем, i ду-

шой, i дум ка мi.

А па лёт iх та ды быў вель-

мi вы со кi!

Я ў той час ха дзi ла ў гур-

ток мас тац ка га чы тан ня, са-

ма тро хi пi са ла вер шы i на 

кож най су стрэ чы чы та ла iх 

Мi шу. Да та го ж па ста ян на 

неш та рас каз ва ла, каб па-

ка заць, якая я — нi больш 

нi менш — най леп шая!

I чым бо лей я гэ та ра бi-

ла — вы сту па ла, уз вы ша ла 

ся бе — тым ней кiм «нi жэй-

шым» i цi шэй шым ра бiў ся 

Мi ша.

А ўрэш це ён ад ной чы 

мне вы даў: «Слу хай, ты 

та кая та ле на вi тая, та кая 

ра зум ная... А я? Я — нi хто 

ў па раў на ннi... Прос ты смя-

рот ны. Мы не па ра з та бой. 

Пра бач».

Ска заў шы так, Мi ша... 

пай шоў! I пай шоў... на заў-

сё ды.

Дур няў, ка жуць, i ў царк-

ве б'юць. Пра вiль на ро бяць! 

Абы па ра зум не лi.

...Праз га ды ўжо iн шы 

хло пец, якi вель мi ха цеў 

мне спа да бац ца, спы таў:

— Слу хай, я та бе столь кi 

пра ся бе рас ка заў. А ты ўсё 

маў чыш i маў чыш. Ча му ты 

та кая скрыт ная?..

Што мне бы ло ад ка заць? 

Што мне ўжо тро хi больш за 

14? Што я та кi пад рас ла i, вi-

даць, кры ху па ра зум не ла?

(Ну са праў ды: не рас каз-

ваць жа яму пра маё пер шае 

школь нае ка хан не? Пра тое, 

што яго зва лi Мi ша?)

З. М.,

Глы боц кi ра ён.

ПА СЛУХ МЯ НАЯ 
ДАЧ КА

Праў ду ка жуць: што нi 

ха та, то свой ко мiн (i ў пра-

цяг — што нi ша фа — свой 

шкi лет).

Я здаў на i вель мi доб ра 

ве да ла гэ тую сям'ю, шчы ра 

па ва жа ла гас па ды ню, абод-

 вух гас па да роў, дзя цей... 

I толь кi ця пер па чу ла, што не 

ўсё там бы ло так прос та.

Але ж па па рад ку.

У ад ным не вя лi кiм на-

шым га рад ку жы ла звы чай-

ная ма ла дая па ра, га да ва ла 

два iх дзя цей. А по тым скуль 

нi вазь мi ся хва ро ба... I га-

лоў нае, як яны з ёй нi зма га-

лi ся, ча го нi ра бi лi — а спра-

вiц ца не змаг лi: за ста ла ся 

жан чы на ўда вой.

Ёй, вя до ма ж, цяж ка бы-

ло, але рук не апус цi ла, хi ба 

што гру ба ва тая тро хi зра бi-

ла ся, не па га дах су ро вая... 

Што, як нi дзiў на, на ват бо-

 лей ва бi ла муж чын. Бо гэ та ж 

не ней кая там ша лах вост-

 ка цi «раз вя дзён ка», а сур'-

ёз ная жан чы на, уда ва — 

да гле дзе ла хво ра га му жа, 

ад на га дуе дзя цей...

Сло вам, за ка хаў ся ў яе 

адзiн ма ла ды, пра ца вi ты, 

пры го жы хло пец, на стой-

лi ва за ля цаў ся i праз ней-

кi час да мог ся свай го: стаў 

за кон ным му жам i баць кам 

для сi рот (на ват леп шым, 

лю дзi ка за лi, чым асоб ныя 

род ныя)... А ўжо як свая да-

чуш ка з'я вi ла ся — дык на 

сё мае не ба ўзля цеў!

Пес цiў ма лую — сваю 

кры вi нач ку, але i на «чу-

жых» нi го лас не па вы шаў, 

нi па пру гай не стра шыў — 

лi чыў, што пра ва не мае, 

ды i «што ж та ды лю дзi ска-

жуць?»...

А вось ма цi з дзець мi па-

ра ней ша му стро гай бы ла, 

усiх пры ву ча ла да пра цы i 

да па рад ку...

Хоць Аню, ста рэй шую, як 

быц цам i не трэ ба бы ло: яе 

змал ку ў прык лад ста вi лi i 

до ма, i ў шко ле, бо вы дат-

нi ца, аку ра тыст ка. I ва ўсiм 

па слу ха ец ца. I зро бiць што 

нi ска жы...

Так яно бы ло: ра вес нi цы 

ўжо пра свае «лю бо вi» рас-

каз ва юць, а яна толь кi воч-

ка мi лы пае. Яны ўсiм кла-

сам на дыс ка тэ кi бе га юць, а 

ёй нель га — не мо жа аслу-

хац ца баць коў, хоць у са мой 

аж пя ты га раць: му зы ка на 

ўвесь га ра док, вяс на... Ну як 

тут утры мац ца?

Ры зык ну ла раз (дзе 

адзiн, там i два... Там тры 

ды ча ты ры...): усе па лег лi 

спаць, а яна — у акно i на 

тан цы. Сяст рыч цы, каб не 

вы да ла (у iх лож кi по бач), 

па абя ца ла «чар гу ад быць»: 

за мест яе i по суд па мыць, 

i ў ква тэ ры пры браць... 

(Абедз вюм, вы хо дзiць, вы-

га да, баць кi ўжо i ма лую на-

хваль ва юць: бач, пад рас ла, 

уся му на ву чы ла ся...)

Вось так пра ля це лi вяс на 

ды ка рот кае ле та — па ча лi-

ся за ня ткi ў шко ле. Апош нi 

год, вы пуск ны... Тут ужо не 

да тан цаў.

...Ка ра цей, мо жа, баць кi 

i не ве да лi б, што яны, тыя 

тан цы, бы лi, ка лi б ма цi не 

«раз вя ла» чар го вае мыц цё 

ды пе рад iм не пра ве ры ла 

кi шэ нi ў Аню цi ных джын сах 

i не да ста ла ад туль па пер ку, 

якая ака за ла ся са праўд най 

«бом бай»: квi тан цы яй... з 

вы цвя рэз нi ка (?!) на 15 руб-

лёў... I на ёй — чор ным па 

бе лым — проз вi шча, iмя 

ды iмя па баць ку Анi (?!), яе 

хва лё най, яе па слух мя най 

дач кi.

У ма цi спа чат ку ней кi 

сту пар быў, ня вер'е, по-

тым — слё зы, крык ды са-

праўд ны до пыт. I не вя до ма 

яшчэ, чым бы ён скон чыў ся, 

ка лi б за дач ку не за сту пiў-

ся баць ка, ка лi б тая са ма 

ва ўсiм не пры зна ла ся, не 

рас ка за ла — шчы ра, як на 

ду ху — i пра вы лаз кi на дыс-

ка тэ кi, i пра тое, як у сяб роў-

кi на дзень на ро дзi наў яны 

вы пi лi тро хi вi на, ве ча рам 

вый шлi на ву лi цу, дзе iх, усю 

кам па нiю, «за мя лi» ў вы цвя-

рэз нiк... Ад туль i ў той са мы 

ве чар дзяў чат за бра ла ма цi 

iмя нiн нi цы, яна ж за пла цi ла 

штраф... А гро шы Аня ёй ад-

да ла — сва i мi, з тых, што 

за ра бi ла на яга дах.

...Доб ра ўсё, што доб ра 

кан ча ец ца: ма цi та ды ад па iлi 

ва ляр' ян кай (баць ка так са ма 

яе хле ба нуў), а дзе цi iх на 

свае во чы ўба чы лi, што ўсё 

та ем нае ста но вiц ца яў ным.

I ўсё дрэн нае так са ма, на 

жаль, нi дзе не знi кае — за-

ста ец ца ў па мя цi. Ча сам — 

на ўсё жыц цё.

Л. Чыг ры на ва,

г. Мiнск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

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

ЧАР НIЧ НАЕ 
ВА РЭН НЕ
Што мож на пры нес цi ў тор бе з Ка ма роў кi
НА Ка ма роў цы, на се зон ным рын ку, ягад гэ ты мi дня-

мi — проць ма. Ма лi ны, поз нiя блiс ку чыя клуб нi цы, 

вiш нi (бе ла рус кiя — па два з па ло вай руб лi за кi ла грам, 

мал даў скiя — па шэсць пяць дзя сят, па каш та ва ла i тыя, i 

тыя — роз нi цы анi я кай), бу я кi, чар нi цы. Ме на вi та па чар нi цы 

я i вы пра вi ла ся ў абед, бо на вы хад ныя ссо вац ца ў лес не 

вы па дае, а якая ж зi ма без чар нiч на га ва рэн ня? Яно, ка неш-

не, ка лi яга ды не сам збi ра еш, не та кое смач нае, але ўсё ж... 

Ку пi ла два кi ла гра мы ў за га рэ лай цёт кi з чор ны мi ад ягад 

ру ка мi, якая пры вез ла iх у Мiнск аж но з Дра гi чын ска га ра ё -

на. Га вар кая па ля шуч ка спрыт на на сы па ла яга ды ў па кет

прос та з пры лаў ка — яны там ля жа лi ве лi ка ва тай гор кай 

без нi я кай скрын кi, — на бi ра ю чы iх шы ро кiм шуф лi кам для 

смец ця. Яга ды бы лi не пе ра бра ныя, з лiс цi ка мi i хва ё вы мi 

iгол ка мi, да вя ло ся па ва зiц ца ўве ча ры, iх пе ра бi ра ю чы. Я на ў-

мыс на ку пi ла та кiя — не та му, што тан ней шыя, а каб хоць 

на паў га дзi ны вяр нуць iлю зiю, што гэ та я са ма пры нес ла iх 

з ле су i вось ця пер кор па ю ся, вы бi ра ю чы па ця ру ху. Ссы-

па ла iх у шы ро кую каст ру лю, за сы па ла цук рам, уклю чы ла 

плi ту... Праз коль кi хвi лiн па па ко ях раз лiў ся кiс ла ва ты во-

дар на грэ тых на сон цы лет нiх уз лес каў, i прый шло рап там 

па чуц цё дзi вос на га спа кою, якое так рэд ка мож на зла вiць 

у гэ тым ша лё ным жыц цi...

Да чар нiц у мя не аса бiс та пi е тэт з дзя цiн ства. Мо та му, 

што мяс цi ны ў нас не над та на гэ тыя яга ды ба га тыя — 

су глiн каў яны не лю бяць, i, каб на збi раць коль кi лiт раў, трэ ба 

iс цi за блiз кi свет. Ду маю, ме на вi та та му чар нi цы ў нас на зы-

ва юць па важ лi ва — Яга ды. Ма лi ны — гэ та ма лi ны, дур нi цы — 

дур нi цы, брус нi цы — брус нi цы, а чар нi цы — яга ды. Пай сцi ў 

яга ды — зна чы ла пад ацца ў да лё кi лес, «зу ба тыя» аб ры сы 

яко га ледзь вi даць на да ля гля дзе. За вец ца ён Тай га (у дзя-

цiн стве ду ма ла ся, што гэ та тай га i ёсць), i, акра мя ўся ля кiх 

ягад ды гры боў, шмат у iм уся ка га звяр'я, та му збi ра лi ся ту ды, 

як у не бяс печ ную экс пе ды цыю, цэ лы мi кам па нi я мi. Раз бры-

да лi ся па вя лiз ным ле се, усё ж азi ра ю чы ся, каб не згу бiц ца, 

каб ба чыць ка гось цi са спа да рож нi каў. Асаб лi ва ба яз лi выя 

цёт кi ўвесь час гу ка лi ад на ад ной, i вэрхал ста яў яшчэ той, 

зу сiм як у Ко ла са: «Ма ры ля, гу! гу-гу, Та ця на! // — Гу-гу, Маг-

ду ся! Гу, Мар' я на! // — Ан то ля! цёт ка Мi ха лi на! // — Але ся! 

Зо ся! Ка та ры на!»... Ка ра цей, ка лi i са праў ды ха дзiў там па-

блi зу якi воўк, як нас па ло ха лi да рос лыя, дык джгаў, на пэў на, 

у гу шчар з усiх ног ад гэ тай гар лас тай пе ра клiч кi.

Я ўвесь час здзiў ля ла ся (здзiў ля ю ся, згад ва ю чы i 

сён ня), як гэ тыя цёт кi маг лi так хут ка на збi раць 

поў ныя дзе ся цi-два нац ца цi лiт ро выя вёд ры дроб ных ягад.

Пры чым нi ко лi не ка рыс та лi ся нi я кi мi «кам бай на мi» — усё

ру ка мi. Я аса бiс та, на ват ужо да рос лая, на та кi подз вiг 

бы ла ня здат ная. Са мае вя лi кае да сяг нен не — бi тон чык на 

два з па ло вай лiт ры. Мы та ды вы пра вi лi ся ў лес, лi чы, усёй 

сям' ёй — брат з жон кай, сяст ра з му жам, i я са сва iм не ад-

чэп ным хаў рус нi кам ва ўсiх ляс ных пры го дах — кун да лем 

Джы мам. Ве да ю чы мой асаб лi вы «та лент» збi раць чар нi цы, 

брат знай шоў са мы буй ны ягад нiк, пры вёў мя не да яго, ска-

заў здзек лi ва: «Ну, ка лi ўжо тут не на збi ра еш...» Ад ягад, 

якiя, зда ва ла ся, вi се лi цэ лы мi грон ка мi, стра ка це ла ўвач чу, 

яны са мi пра сi лi ся ў ру кi i... у рот. Хут ка на збi раў шы цэ лую 

жме ню, я iх ту ды i ад пра вi ла. По тым яшчэ i яшчэ (чар нi цы 

мож на ес цi бяс кон ца, а тыя бы лi буй ныя, спе лыя i са лод кiя). 

Са ба ка быў па моч нi кам яшчэ тым — раз лёг шы ся па ся род 

ягад нi ку, ён ля нi ва ха паў зя пай са мыя спе лыя чар нi цы i 

жа ваў iх, за плю шчыў шы ся ад за да валь нен ня.

Так i знай шлi нас ста рэй шыя, якiя на бра лi ўжо поў ныя 

дзе ся цi лiт ро выя вёд ры, — ра за мле лых i за да во ле ных, з 

чор ны мi па шча мi (у мя не бы лi чор ныя яшчэ i ка ле нi, бо 

ўклен чыў шы збi раць бы ло лац вей). Бi тон чык сi рат лi ва ста яў 

уба ку, у iм бы ло ледзь пры кры тае дно. Пе ра гля нуў шы ся i 

па цiс нуў шы пля чы ма, мае род ныя па ссы па лi ў ня шчас -

ную па су дзi ну коп та ры са сва iх вёд раў — i бi тон чык стаў 

поў ны. Па вёс цы я нес ла яго з го на рам, не зва жа ю чы на 

кпi ны, якiя гу ча лi ў мой ад рас усю да ро гу. (Да рэ чы, гу чаць 

i сён ня, ка лi за ся мей най бя се дай пры гад ва ем свае ко лiш-

нiя пры го ды...)

А пас ля з чар нiц ва ры лi ва рэн не. Са мае смач нае, са-

мае, па вяс ко вых мер ках, каш тоў нае. Гэ та ма лi ны 

маг лi ва рыц ца ў звы чай ным гарш ку цi вы вар цы на тры но гу ў 

два ры, на чор ныя ж яга ды да ста ваў ся ад мыс ло вы мед ны таз, 

i ва ры лi iх толь кi на плi це. Ад па ху, якi лу наў па ха це, цяк лi 

слiн кi, так ха це ла ся па каш та ваць та го ва рэн ня. Яго раз лi ва лi 

ў сло i кi, але аба вяз ко ва за ста ва ла ся кру жач ка, якая нi ту ды 

нi сю ды (я ду маю, ма ма ад мыс ло ва так пад гад ва ла). Ве ча-

рам ма ма пяк ла га ру блi ноў, уся сям'я — i боль шыя, i мен-

шыя — са дзi ла ся ва кол ста ла i ма ча ла скру ча ныя ў тру ба чку 

блi ны ў пе ра лi тую з кру жач кi ў та лер ку дзi вос ную сма ка ту. 

Ры ту ал пра цяг ваў ся i зi мой — чар нiч нае ва рэн не да ста ва лi 

з кла доў кi на вы хад ныя, ка лi пры яз джа лi ста рэй шыя дзе цi, 

i мож на бы ло вось так — усёй сям' ёй — ся дзець ра зам, ла-

са вац ца, па воль на раз маў ляць i згад ваць пра ле та — i пра 

тое, што бы ло, i пра тое, што аба вяз ко ва бу дзе...

ПЭЎ НА, ме на вi та жа дан не ад чуць тое са мае... ка лi 

хо ча це — шчас це i па цяг ну ла мя не сё ле та на Ка-

ма роў ку, дзе га вар кая цёт ка з-пад Дра гi чы на на сы па ла 

мне ў тор бу не пе ра бра ных чар нiц. I на ней кi мо мант на ват 

зда ло ся, што гэ та я са ма iх са бра ла ў Тай зе, i дзесь цi на-

вод даль пе ра гук ва лi ся вяс ко выя ка бе ты, а по бач у ягад нi ку 

ля жаў бе лы кал ма ты са бач ка i ля нi ва ха паў яга ды чор най 

ад iх жа зя пай...

Але на ЛЯЎ КО ВIЧ.


