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ДЗЕД ЯНУК 
І МУР ЧУ НЯ

У су сед няй з на мі вёс цы, па блі зу, 

жы ве, а дак лад ней ска заць, да жы-

вае свой век дзед Янук. Дзе ці яго 

даў но па вы рас та лі і ўцяк лі ў го рад, 

жон ка га доў шэсць та му па мер ла, 

пас ля ча го досыць спраў ная ра ней 

дзе да ва гас па дар ка па сту по ва ста ла 

ска ра чац ца і на рэш це ска ра ці ла ся да 

ад на го ка та, што так са ма па мёр ад 

ста рас ці. «Зна чыць, і мне па ра», — 

вы ра шыў гас па дар.

Раз ві таль ны на строй яго яшчэ 

больш аб васт рыў ся, ка лі сё ле та на-

прад вес ні ён тра піў у баль ні цу.

Пас ля яе дзе ці ха це лі за браць 

дзе да ў го рад, але той ра шу ча 

запярэчыў: маў ляў, до ма і тру на га-

то вая (сам зра біў пас ля рап тоў най 

смер ці жон кі), і на мо гіл кі бліз ка: 

мож на за ехаць на зна ё май пад вод зе 

і бяс плат на, а не на «бу се» за ша лё-

ныя гро шы...

Бы ла і яшчэ ад на пры чы на, дзе ля 

якой ён імк нуў ся да ха ты і пра якую, 

вя до ма ж, змаў чаў, каб дзе ці не па-

ду ма лі, што баць ка здзя ці неў.

Спра ва ў тым, што на пя рэ дад ні 

ў яго з'я віў ся но вы ка ток, пры чым 

з вель мі па кру час тым лё сам. На ра-

дзіў ся ён не дзе ў го ра дзе, і пер шыя 

гас па да ры, ві даць, лю бі лі яго — пры-

ву чы лі да лат ка, — але ж по тым па 

ней кай пры чы не вы гна лі...

І ці толь кі яны, бо Та ня, унуч ка 

Яну ко вай су сед кі Лю бы, па да бра ла 

ка ця нятка зу сім схуд не лым і за мур-

за ным: пры нес ла да моў, па кар мі ла, 

«па ся лі ла» ў пры го жай скрынцы. 

А ве ча рам прый шлі з ра бо ты баць кі 

і ўчы ні лі гран ды ёз ны скан дал: знер-

ва ва ная ма ці па гра жа ла нават вы кі-

нуць пры блу ду, але Та ня за пла ка ла 

так, што га рот ні ка ў вы хад ныя баць-

ка па вёз у вёс ку, дзе ка ты, вя до ма ж, 

бо лей па трэб ныя.

Та кім чы нам ка ця ня зноў змя ні-

ла «пра піс ку», пры чым не ў апош ні 

раз, бо, ка лі сын па ехаў, ба ба Лю ба, 

ве да ю чы, як смут куе Янук па ста-

рым ка це, вы ра шы ла зра біць доб-

рую спра ву — пры нес ці яму но ва га, 

ма ла до га.

Так і за жы лі яны ўдва іх — дзед 

Янук і Мур чу ня (бо ста ры ду жа ж 

доб ра за сы наў пад мур ка тан не ка-

та), які рос па кры се на пры ве зе ных 

дзець мі ма ла ку ды лі вер цы. Ка лі ж 

ней кая з кіл бас бы ла не да спа до бы, 

дзед у аў та лаў цы куп ляў су хі ка ці ны 

корм, а Мур чу ня за гэ та пры но сіў у 

ха ту злоў ле ную мыш і з удзяч нас цю 

клаў яе да дзе да вых ног.

Трэ ба ска заць, што но гі гэ тыя ў 

дзе да ба ле лі, і вар та бы ло ста ро му 

пры лег чы ды вы пра стаць іх, як кот 

уклад ваў ся звер ху, і дзед праз якую 

га дзі ну як быц цам ад чу ваў па лёг ку.

Але ж гэ та — ка лі Мур быў до ма, 

бо на зго не зі мы ён усё-ткі знік. «Му-

сіць, за гу ляў», — па ду маў быў дзед, 

яко га як раз та ды ж «сха піў апен ды-

цыт», ён за гры меў у баль ні цу — пер-

шы раз у жыц ці... Цу дам вы жыў, без 

апен дык са, з но вым сло вам «пе ры-

та ніт» вяр нуў ся ў род ную ха ту, сеў на 

лаў ку і тут жа на ка ле ні яму ўско чыў 

кот: уча піў ся кіп цю ра мі ў курт ку, стаў 

лі заць ня бры ты дзе даў твар ды біць 

га ла вою ў нос...

Ра дасць ка та бы ла вель мі вя лі-

кая! Ды і дзед рас чу ліў ся ледзь не 

да слёз. Пас ля гэ та га ён ка лі-ні ка лі 

стаў час та ваць Мур чу ню смя та най, 

а то і ка ва лач кам мя са, не пра га няў 

больш са ста ла і з лож ка, ад ча го кот 

па чу ваў ся бе са праўд ным гас па да-

ром — гэ та най ме ней.

...На па чат ку мая дзе даў су сед 

Юзік у аў та лаў цы ўзяў пляш ку га-

рэл кі, за пра сіў Яну ка ад зна чыць на-

ра джэн не ўну ка.

Вы пі ва лі яны ўдвух, 

ня спеш на, з ма лень кіх кі-

ліш каў — ус па мі на лі даў-

ні ну. По тым Янук пры-

плёў ся да до му спаць.

Кот, зда ло ся, на грэў 

яму мес ца?.. Але ж як 

толь кі дзед на хі ліў ся, каб 

да стаць з-пад яго коў дру, 

Мур гроз на ашчэ рыў ся.

— Ты што — з глуз ду з'е хаў: не 

хо чаш, каб я тут лёг? — не зра зу-

меў гас па дар і зноў па цяг нуў ся па 

коў дру.

Кот гроз на за шы пеў, кі нуў ся на 

дзе да і на ват па дра паў яму ру ку.

— Во, лі ха, — па ду маў Янук, — 

п'я ных на ват кот не лю біць.

Прый шло ся па слаць са бе на ка-

на пе ў за ле.

На заўт ра ра ні цай дзед устаў, на-

піў ся ха лод най ва ды, на ліў ка ту ма-

ла ка (та го ча мусь ці не бы ло, хоць 

да гэ туль кож ны ра нак цёр ся аб но гі), 

па ста віў на плі ту чай нік, ад рэ заў лі-

вер кі... На ват па клі каў...

Мур чу ня не ішоў.

Прый шло ся са мо му пры клы паць 

у спаль ню.

На яго ным лож ку, ля сця ны, 

«кот»... кар міў чац вя рых ка ця нят.

А. По лаз,

Ві лей скі ра ён.

ТАКОЕ КІ НО
Кар цін ка гэ та не дзе з вась мі-

дзя ся тых га доў мі ну ла га ста год дзя, 

з тых са мых ча соў, ка лі шэ фы ак тыў-

на да па ма га лі вёс цы.

Зна чыць, гру па жан чын з на ша га 

рай цэнт ра, пры браў шы ся ў курт кі-

пла шчы-гу мо ві кі і па браў шы з са бою 

на жы, а то і спе цы яль ныя се ка чы (не-

вя лі кія та кія ся кер кі, каб ад ся каць 

бац він не), на за каз ным аў то бу се 

вы еха ла ў кал гас на ўбор ку бу ра-

коў. Пра ца гэ та, вя до ма ж, не з пры-

ем ных, а тут яшчэ і на двор'е... Не, 

дождж не ліў, ён на ват не ішоў, ён — 

ім жэў і тым са мым з ран ку ма чыў 

зям лю, тыя бу ра кі і — ад па вед на — 

жа но чыя ру кі, бо ты, воп рат ку...

Але ж вось на рэш це пра цоў ны 

дзень скон ча ны: стом ле ныя, змерз-

лыя жан чы ны едуць у го рад, да-

моў — спяць ды ба чаць, як за раз 

па скі да юць з ся бе ўсё мок рае- бруд-

нае, як адзе нуц ца ў чыс тае, хат няе, 

як бу дуць ада гра вац ца, але...

Праў ду ка жуць, не ўсё тое збы ва-

ец ца, на што ча ла век спа дзя ва ец ца: 

за каз ны аў то бус з жан ка мі, пра ехаў-

шы не каль кі вёрс таў, спы ніў ся. «Ава-

рыя на пе ра дзе», — ска заў кі роў ца, 

ды і са мі па са жыр кі ба чы лі, што да-

ро гу ім пе ра крыў вя ліз ны аў та ма біль 

MАN з за меж ны мі ну ма ра мі. Кі роў ца, 

як вы гля да ла, ха цеў аб мі нуць чар-

го вае мес ца ра мон ту і неш та там не 

раз лі чыў, бо зад нія ко лы фу ры за-

нес ла ў кю вет.

Вы брац ца ад туль «сва і мі сі ла мі» 

ў за меж ні ка не атры ма ла ся.

Не ўда ва ла ся гэ та і трак та рыс ту, 

які ўзяў ма шы ну на бук сір: трос яго 

аж тра шчаў ад на ту гі, пя рэд нія ко лы 

«Бе ла ру са», мож на ска заць, ад ры-

ва лі ся ад зям лі, але фу ра за ста ва-

ла ся, дзе бы ла.

— Мы тут да ве ча ра бу дзем ста-

яць, — пры зна ла ад на з жан чын.

— Трэ ба да па маг чы, — пра па на-

ва ла дру гая.

— Чым? — пра стаг наў аў то бус.

— Ды гал ля на сек чы, пад ко лы 

на кі даць. Мы з му жам заўж ды так 

ро бім, ка лі «ся дзем» на сва ім «жы-

гу лі»... Ай да, дзяў ча ты!

Двой чы іх за клі каць, дзя куй бо гу, 

не прый шло ся: па браў шы свае се ка-

чы-на жы, яны сме ла вый шлі з аў то-

бу са — ру шы лі ў бок кі роў цы.

За меж нік, уба чыў шы з дзя ся так 

пе ра пэц ка ных і «ўзбро е ных» на жа мі 

жан чын, спа лат неў ад стра ху (па лі-

чыў, му сіць, што фу ру ідуць ра ба-

ваць... А мо жа, і яго пры кон чаць)...

— Не! Ка лі лас ка, не! Толь кі не 

гэ та! — стаў пра сіц ца ён па-анг лій-

ску.

На шчас це, ся род «убор шчыц» 

бу ра коў знай шла ся ад на, якая доб-

ра ве да ла гэ тую мо ву. Яна і рас тлу-

ма чы ла кі роў цу (той з Га лан дыі быў), 

што — кан крэт на — яны збі ра юц ца 

ра біць... А по тым — яшчэ і па ка за-

ла: гэ та зна чыць, ра зам з сяб роў ка мі 

ста ла сся каць ды пад но сіць жэрд кі, 

гал лё, якое трак та рыст пад клад ваў 

пад ко лы фу ры.

Пра па ноў ва лі жан кі і, што на зы ва-

ец ца, пле чы пад ста віць — пад штурх-

нуць тую фу ру, але кі роў ца зноў за-

ла па таў сваё «Nо! Nо!.. Сіnеmа... 

Сіnеmа».

— І са праў ды — кі но, хоць і без 

нем цаў, — за ра га та лі жан кі. — Па-

пер лі ся, бач, на бед на га хлоп ца — 

гур там, з на жа мі...

— Дык мы ж ха це лі як ле пей.

— Так, ха це лі... А ча ла век — 

ледзь ад стра ху не па мёр.

...З трэ цяй ці чац вёр тай спро бы 

той за меж ны аў та ма біль ус ка рас-

каў ся на да ро гу. Кі роў ца па вёў яго 

ў адзін бок, жан чы ны ў аў то бу се па-

еха лі ў дру гі. Ні сто мы, ні дрэн на га 

на строю ў «экі па жах» як не бы ло.

Аляк сандр Ма тош ка,

в. Ян ка ві чы, Ра сон скі ра ён.

ГАС ЦІ НЕЦ 
ДЛЯ ЎНУ КА

...Ба ба То ма зран ку пор ка ла ся ў 

га ро дзе, ка лі ту ды ж за ві таў яе ўну-

чак Сан ёк. Жыў ён зу сім не па вод-

даль, у сва ёй вяс ко вай ба бу лі, а да 

вось гэ тай, га рад ской (ся дзі ба ёй ад 

свек ры ві да ста ла ся), пры хо дзіў хі ба 

па гас ціць.

— Ну вось і ў ця бе пус та зел ля на-

рас ло, — з су мам за ўва жыў та ды, — 

ты так са ма пра пол кай за ня тая. 

А я ха цеў у шаш кі згу ляць...

«Зна чыць, ня ма з кім дзі ця ці, ка лі 

да мя не прый шло», — за шка да ва-

ла маль ца ба бу ля, раз гі на ю чы спі ну. 

І ўжо ўго лас да да ла:

— Ну дык пой дзем, згу ля ем, я як-

раз ад па чыць збі ра ла ся...

І ў гэ ты час, па праў дзе ка жу чы, 

неш та са браць са бе на абед, ху цень-

ка з'ес ці ды зноў у гра ды, але...

Што ты бу дзеш ра біць: се ла з 

Са шкам гу ляць у шаш кі, «раз мо вы 

раз маў ляць».

— Ты лю біш са сіс кі? — спы таў 

у ба бу лі ўнук і, не ча ка ю чы ад ка зу, 

пры знаў ся: — А я дык вель мі... Еў бы 

і еў іх! Хоць кож ную хві лі ну.

— Я ад ва ру та бе, — пад ах во ці-

ла ся ба бу ля.

— А на вош та? — не зра зу меў 

хлап чук. — Мне і так смач на бу дзе.

Гас па ды ня крут ну ла ся да ха ла-

дзіль ні ка, пры нес ла са сіс ку: для 

па чат ку — ад ну (хлоп чык з'еў), по-

тым яшчэ ад ну, але, пе ра стаў ля ю чы 

шаш кі, тэ му не змя ніў: па-ра ней ша-

му га ва рыў пра са сіс кі. Ба ба То ма 

пры нес ла яму яшчэ дзве, а за тым 

скан цэнт ра ва ла ся на гуль ні: вы гляд 

зра бі ла, што раз моў не чуе.

Не, скна рай яна не бы ла. Але ж на 

гэ ты раз пры еха ла ў вёс ку на ча ты-

ры дні і, каб не тра ціць час на га та-

ван не абе даў, узя ла з са бой тых са-

мых са сі сак. Раз ліч ва ла, што сён ня, 

у пер шы дзень, дзве шту кі ад ва-

рыць з буль бай, у дру гі — пад сма-

жыць з яй ка мі, на трэ ці — зга туе 

су пчык...

Па ло вы са сі сак ужо не бы ло, кра-

мы ў вёс цы так са ма...

З га дзі ну пра гу ляў шы з уну кам у 

шаш кі, ба ба То ма пад ня ла ся з ка-

на пы, пры ўстаў і Сань ка, пры гэ тым 

з кі шэ ні ў яго на пад ло гу вы па ла са-

сіс ка.

— Гэ та я з са бой, — пры знаў ся 

хлоп чык і стаў рас каз ваць, як яны 

з сяб рам лю бяць пік ні кі: на бі ра юць 

хле ба, ва ра ных яек, са сі сак і по тым 

ядуць — на пры ро дзе, па-да рос ла-

му...

«А яно ж і праў да, пад рос мой 

унук, — пры зна ла ба бу ля, — а я ўсё 

цу кер кі, усё пры сма кі яму... Як ма ло-

му... На ступ ны раз трэ ба шмат са сі-

сак ку піць. І ўнук бу дзе ра ды, і мне 

па сціць не прый дзец ца.

Тац ця на Чэ кед, 

г. Го мель.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

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

АД ПРЫ ВАТ НА ГА 
ДА АГУЛЬ НА ГА
Пра ца ваць на ся бе — 
зна чыць пра ца ваць доб ра. А ка лі не на ся бе?

ГІС ТО РЫЯ з аў то бу сам, які ўве ча ры не ўзяў з пры пы нач на га 

пунк та сям'ю з ма лы мі дзець мі (пра што пі са ла на мі ну лым 

тыд ні), ме ла пра цяг, як па-мой му, дык зу сім не ла гіч ны. Ма ла дая 

ма ма, якая так і за ста ла ся на тым пры пын ку з дву ма ма лы мі ча-

ты рох і двух га доў толь кі та му, што за над та пра віль ны кі роў ца не 

спы ніў ся, бо пры пы нак не быў па зна ча ны ў яго марш рут най кар це, 

па скар дзі ла ся на гэ та на сай це Мінск тран са, на пі саў шы элект-

рон ны зва рот. На яго ад рэ ага ва лі хут ка: аў та рцы па тэ ле фа на ва лі 

лі та раль на на заўт ра. Праў да, толь кі дзе ля та го, каб ска заць, што 

кі роў ца са праў ды ні чо га не па ру шыў, бо та го ня шчас на га пры пын ку 

на марш ру це са праў ды ня ма. А ка лі па-ча ла ве чы? Ну, пра па-ча-

ла ве чы ў за ко не аб зва ро тах гра ма дзян ні чо га пра мым тэкс там не 

на пі са на, та му тую скар гу з пунк ту гле джан ня афі цый на га мож на 

лі чыць за да во ле най, а спра ву за кры тай.

АЛЕ ў мя не аса біс та, дый у ма ла дой жан чы ны, якая пі са ла зва-

рот, за ста ло ся ўсё-ткі пы тан не, на якое вель мі ха це ла ся б ад 

та го ж Мінск тран са атры маць ад каз. Ча му? Ча му не пра ду гле джа на 

спы нен не аў то бу са на аб ста ля ва ным пры пын ку? На якім пры нам сі ў 

вы хад ны дзень заў сё ды ста яць лю дзі, бо по бач не толь кі «мік ра раён» 

вя лі кай вёс кі Вол ма, але і не вя лі кія вёс кі — Ян коў цы, Хі ма ра ды, якія ў 

ага род ны се зон на поў не ны дач ні ка мі. Да пры пын ку, пра які ідзе раз-

мо ва, з гэ тых вё сак іс ці кі ла метр-паў та ра, а да кан ца во га пры пын ку 

ў цэнт ры Вол мы — яшчэ столь кі ж. І — са мае га лоў нае: аў то бус з 

Вол мы ідзе амаль пус ты, гэ та не ра ней, ка лі ў цес ны ЛАЗ на ват на 

па чат ку марш ру ту не змя шча лі ся ўсе ах вот ныя. Тым больш, якія тут 

вы сіл кі і вы дат кі? Ёсць лю дзі — спы ніў ся на па ру хві лін, ня ма — едзь 

са бе да лей. Дзе праб ле ма? Ня ўжо прад пры ем ству не па трэб ныя 

да дат ко выя гро шы, якія га то вы за пла ціць тыя, хто ста іць на тым 

пры пын ку? Гро шы, якія Мінск транс страч вае без на дзей на, бо лю дзі 

на кан ца вы пры пы нак іх не па ня суць дак лад на.

Та му што ўслед за аў то бу сам, які во зіць па вет ра, бу дзе іс ці 

марш рут ка, і не ад на. І яна аба вяз ко ва там спы ніц ца, і пад бя рэ 

тых дач ні каў. І гро шы, якія мог атры маць Мінск транс, па кла дзе ў 

кі шэ ню яе гас па дар. І на зда роўе, як той ка заў, але праз коль кі ча су 

марш рут бу дзе пры зна ны не перс пек тыў ным, і аў то бу сы ска ро цяць 

да мі ні му му. Хто за ста нец ца ў боль шым на кла дзе — пен сі я не ры, 

якія скла да юць боль шасць па са жы раў у гэ тых аў то бу сах, бо ў се-

зон мож на да ехаць за паў ца ны, ін шыя ах вот ныя ехаць, бо марш-

рут кі ж так са ма не гу мо выя, ці са мо прад пры ем ства — пы тан не 

па кі ну ад кры тым. Яс на ад но — лепш не бу дзе ні ко му.

ПРЫК ЛАД «з ін шай опе ры», але так са ма са сфе ры па слуг. 

Выра шы ла за нес ці абу так у ра монт не ў не вя лі кую пры ват ную 

май стэр ню, як ра бі ла га да мі, а ў «фі лі ял» вя до ма га на ўсю ста лі цу 

буй но га прад пры ем ства. І — ні бы тра пі ла ў шчас лі вае дзя цін ства 

ся рэ дзі ны 80-х мі ну ла га ста год дзя. Спа чат ку пры ём шчы ца (яна ж — 

май стар у ад ной асо бе) доў га вы піс ва ла кві тан цыю пад ка пір ку — 

з проз ві шчам, ад ра сам і тэ ле фо нам. Пас ля на кож ную па ру вы бі ва-

ла па два чэ кі. Пас ля па ве да мі ла, што на ра монт спат рэ біц ца дзён 

пяць — ра ней ні як. На пы тан не, ча му ў спаль ным ра ё не ў іх та кі ня-

зруч ны для боль шас ці жы ха роў гра фік ра бо ты — з 10.00 да 19.00, 

ды яшчэ з абе дам, су бо та і ня дзе ля — вы хад ны, ад ка за ла: «Нам 

жа так са ма трэ ба ад па чы ваць». А пас ля яшчэ доў га скар дзі ла ся, 

як ма ла за ка заў, якая не вы со кая зар пла та, як ска ра ча юць штат, як 

ад бі ва юць клі ен таў кан ку рэн ты-пры ват ні кі...

Абу так мне там па дра ман та ва лі якас на, але ін шыя туф лі я па-

нес ла ў сваю лю бі мую не вя лі кую май стэр ню. За ско чы ла ту ды па 

да ро зе на ра бо ту — яны пра цу юць з вась мі га дзін ра ні цы да вась мі 

ве ча ра без абе ду, кві тан цыю, зу сім не вя ліч кую, з проз ві шчам і 

ца ной, атры ма ла за хві лі ну, ад ра ман та ва ны абу так за бра ла ў той 

жа дзень па да ро зе з ра бо ты (і гэ та быў не тэр мі но вы ра монт!). 

Уга дай це з трох ра зоў, ку ды я па ня су на ступ ныя па ры...

НЯ ДАЎ НА да вя ло ся су тык нуц ца з жа лоб ны мі кло па та мі — 

тая ж кар ці на. У ста ліч ным спец кам бі на це на Аль шэў ска га 

(са мая вя до мая і буй ная ў Мін ску кан то ра па доб на га кштал ту) спа-

чат ку не ака за ла ся лю дзей, якія б вы нес лі тру ну з ма шы ны па пры-

ез дзе на мес ца, пас ля пе ра тэ ле фа на ва лі і па ве да мі лі, што лю дзей, 

каб у пры зна ча ны час па гру зіць тру ну ў ма шы ну, у іх так са ма ня ма. 

«Але ма шы ну мы вам за бра ні ра ва лі!» — ура чыс та так па ве да мі лі. 

«На вош та мне та ды ва ша ма шы на?» «Дык вы што, ад ка зы ва я це-

ся?!» — абу ра на гаўк ну ла цёт ка на тым кан цы про ва да.

Хло пец з пры ват най па ха валь най кан то ры з'я віў ся з дак лад-

нас цю да хві лі ны, як да маў ля лі ся. Вет лі вы, спа кой ны, ён з па ро га 

вы ка заў спа чу ван ні і га тоў насць да па маг чы. За пят нац цаць хві лін 

мы з ім вы ра шы лі ўсе пы тан ні. Больш кло па ты ар га ні за цыі па ха-

ван ня нас, бліз кіх лю дзей, да ты чы лі ся толь кі ў тым, каб апла ціць 

якас на ака за ныя па слу гі. (Да рэ чы, ца на амаль та кая ж, як у тым 

спец кам бі на це. Але, ка лі б і пе ра пла ціць, дык бы ло за што!)

У пост ын дуст ры яль ным гра мад стве, якое спра бу ем сён ня 

бу да ваць, сфе ра па слуг — най важ ней шая і са мая за па-

тра ба ва ная. Але, зда ец ца, якой яна бу дзе ў на шай кра і не, па куль 

так і не вы ра ша на. Ад даць усё ў ру кі пры ват ні кам, якія пра цу юць 

на ся бе, а та му ста ра юц ца ра біць доб ра для клі ен та? Маг чы ма, 

але рап там у та го ж пры ват ні ка штось ці не атры ма ец ца, і ў ад ным 

асоб на ўзя тым на се ле ным пунк це не па е дзе марш рут ка, пе ра ста-

не пра ца ваць цы руль ня ці ра монт абут ку? Як жа та ды са цы яль ныя 

стан дар ты? Па кі нуць пэў ную част ку гэ та га з усіх ба коў і заў сё ды 

пры быт ко ва га біз не су за буй ны мі суб' ек та мі гас па да ран ня, пры 

гэ тым за ах воч ва ю чы пры ват ную іні цы я ты ву? Ба дай што, са мае 

най леп шае на сён няш ні дзень вый сце.

Пры ўмо ве, што ша вя ліц ца бу дуць і ад ны, і дру гія. А па куль мы 

больш скруш на ўзды ха ем, што пры ват ні кі на сту па юць на пя ты «пра-

ве ра ным і на дзей ным» гуль цам, а то і ста вяць пад па гро зу іх да лей-

шае іс на ван не. А тым ча сам аў та кра ма спа жыў ка а пе ра цыі пры во зіць 

улет ку на ўсю вёс ку ад но (адну штуку — не вы дум ляю, са ма бы ла 

свед кай!) пад та лае ма ро жа нае. Як вы ду ма е це, да ка го лю дзі па-

ня суць свае гро шы, ка лі сле дам пры е дзе ма шы на пры ват най сет кі 

ганд лю, у якой — усё, што ду ша па жа дае? Вось і я пра тое ж...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.




