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НАЙ ЛЕП ШЫ 
«НА СТАЎ НІК» 

ГО ДА
Гэ тай дзяў чын цы, му сіць, 

трэ ба бы ло на ра дзіц ца хлоп-
чы кам. Люд ка — сме лая і 
дзёрз кая — змал ку бы ла 
за ва да тар кай ці, дак лад ней, 
«за тыч кай да кож най боч кі». 
Уся акру га ве да ла, што яна 
пер шая ў роз ных хла пе чых 
гуль нях, пер шая ў бой ках, 
пер шая ў на лё тах на чу жыя 
са ды-ага ро ды, пер шая, на 
жаль, і ў пра гу лах уро каў...

Што з гэ тым ра бі лі баць кі? 
Пра сцей рас ка заць, ча го не 
ра бі лі: і ўпрош ва лі яе, ма лую, 
і ўга вор ва лі, і неш та абя ца лі, 
і стра шы лі... А не дзей ні ча ла 
ні чо га, на ват па пру га, якую 
баць ка па ве сіў на сця не як на-
мёк, што бо лей раз моў ужо 
не бу дзе.

Па ды ход да гэ тай «цяж-
кай» дзяў чын кі спра ба ва лі 
знай сці і асоб ныя на стаў ні кі, 
але ж боль шасць іх прос та 
мах ну лі ру кой. На ват горш 
за тое — на Лю ду ста ра лі ся 
па ве сіць і яе гра хі, і чу жыя.

— Шаў цо ва, ча му дош ка 
ня мы тая? — што раз пы та ла 
ў яе клас ная кі раў ні ца.

— Дык не я ж дзя жур-
ная, — спра ба ва ла ад біц ца 
дзяў чын ка.

Але мар на: ме на ві та ў яе 
клас ная заў сё ды пы та ла, ча-
му не ка га ў шко ле ня ма, ча-
му кніж кі ля жаць не там, дзе 
па він ны, ча му форт ка ў кла се 
ад чы не на (аль бо за чы не на)

«Ды што яна ўсё чап ля ец-
ца? Коль кі мож на?» — абу-
ра ла ся дзяў чын ка. Цяр пен не 
яе бы ло на мя жы: яна ду ма ла, 
што з гэ тым трэ ба неш та ра-
біць, але што?

План помс ты пад ка заў 
вы па дак: у лу зе (сме лас ці ды 
лоў кас ці бы ло не па зы чаць) 
Лю да зла ві ла ву жа, за су ну-
ла яго за пад клад ку пін жа ка і 
з'я ві ла ся на ўрок да клас най: 
праў да, са спаз нен нем...

Гэ та га бы ло да стат ко ва, каб 
рас па чаць чар го вы раз нос:

— Шаў цо ва, дзе ты шля-
еш ся за мест та го, каб быць 
на ўро ку?! Што ў ця бе пад 
па хай?

Слу хаць да лей Лю да не 
ста ла. Яна па ды шла да ста-
ла, вы цяг ну ла ву жа і па кла ла 
яго пе рад на стаў ні цай.

Што па ча ло ся, — не рас ка-
заць! Клас ная за кры ча ла, за-
ве ра шча ла, дзе ці — так са ма, 
нех та па бег з кла са, нех та — 
на праст кі да ды рэк та ра...

Той ні бы ві хар пра нёс ся па 
ка лі до ры, уля цеў у клас, ні ў 
ко га ні чо га не пы та ю чы, сха-
піў Люд ку за ву ха і вы веў са 
шко лы.

— Вон! — ска заў. — І каб 
ду ху твай го не бы ло. Баць кі 
ня хай прый дуць.

Так што ін ша га вый сця не 
бы ло: дзяў чын цы прый шло ся 
рас ка заць пра ўсё до ма.

Баць ка вы слу хаў і, зда ец-
ца ж, зра зу меў яе, але па пру-
гу са сцен кі зняў...

Пас ля гэ та га ў сваю ста-
рую шко лу Лю да больш не 
вяр ну ла ся. А ў но вай ад чай-
ную ды здоль ную да ву чо бы 
дзяў чын ку ад ра зу ж пры ве ці-
лі, за ўва жы лі. На стаў ні кі час 
ад ча су ста лі яе на хваль ваць, 

вуч ні — звяр тац ца па да па-
мо гу...

Так ці іна чай, Лю да па-
спя хо ва скон чы ла шко лу, 
па сту пі ла ў ін сты тут, ста ла 
доб рай бух гал тар кай, эка-
на міс там. Але ж пры вы пад-
ку ўсім рас каз вае, што як ні 
кру ці, а най леп шым «на стаў-
ні кам» для не па слух мя ных 
заў сё ды быў і бу дзе баць коў-
скі рэ мень.

Ні на Бур ко,

г. Бе ра зі но.

СУ СТРЭ НЕМ СЯ 
НА... ЭК ЗА МЕ НЕ

Чыс тая праў да, ні чо га не 
пры ду ма ла.

Еду, зна чыць, я ў аў то бу-
се, са лон пе ра поў не ны, але 
ж я не як се ла. Жан чы на ся-
рэд ня га ве ку по бач са мной 
ста іць, хоць, ві да воч на, ёй 
так са ма ха це ла ся б сес ці... 
А пе рад ёю яшчэ дзяў чо — 
мод ні ца ней кая, з пір сін гам на 
ніж няй гу бе. «Ма ла дое, дур-
ное...» — па ду ма ла я пра гэ ту 
дзяў чы ну і, як вы свят ля ец ца, 
не па мы лі ла ся. Спра ва ў тым, 
што по бач з'я ві ла ся сва бод-
нае мес ца, тая жан чы на, па-
мкнуў шы ся сес ці, па пра сі ла 
дзяў чы ну:

— Дай це прай сці...

— Больш ты ні чо га не хо-
чаш? — на ват не зва рух нуў-
шы ся, агрыз ну ла ся тая.

— А мы хі ба на «ты»? 
Бліз ка зна ё мыя ці сва яч кі? — 
здзі ві ла ся жан чы на. (Воль нае 
мес ца ўжо за ня лі, спя шац ца 
не бы ло ку ды...)

— Ды пай шла ты... — у 
ад каз ёй за яві ла мод ні ца, па-
ка заў шы пры гэ тым, што за-
вуш ні ца ў яе не толь кі на гу бе, 
але і на... язы ку!

Та кое, зга дзі це ся, уба чыш 
нячас та, а ўба чыў шы, на ўрад 
ці за бу дзеш. Вось і жан чы на, 
раз гля да ю чы сваю крыў дзі-
цель ку, здзіў ле на пра мо ві-
ла:

— Вой, а я ж вас, зда ец ца, 
ве даю. Вы з трэ ця га кур са, 
так? У на ступ ным се мест ры 
я ў вас бу ду лек цыі чы таць. 
Так што мы з ва мі яшчэ су-
стрэ нем ся, праў да? І раз мо-
ву на шу аба вяз ко ва пра доў-
жым — на эк за ме не.

Тым ча сам наш аў то бус 
пад' ехаў да на ступ на га пры-
пын ку. Мод ні ца, як той рак, 
чыр во ная, моўч кі рва ну ла да 
вы ха ду. А мы з жан чы най між-
во лі ўспом ні лі ста ры анек дот: 
у ка зар ме ста яць два сяб ру кі. 

«Слу хай, да вай над на шым 

стар шы ной пры ко лем ся?» — 

пра па нуе пер шы. «Над дэ ка-

нам ужо пры ка ло лі ся... Та бе 

што — ма ла?»

На тал ля Шас та ко ва,

г. Го мель.

ПА ШЧАС ЦІ ЛА
У цы руль нях гэ так зда ра-

ец ца: клі ент ка, якая за пі са ла-

ся на стрыж ку, у пры зна ча ны 

час не прый шла, на ступ ная 

за ёй — на пры чос ку — з'я-

ві ла ся кры ху ра ней і май стар 

ад ра зу ж уса дзі ла яе ў мяк кае 

крэс ла, аб хі ну ла цём най доў-

гай на кід кай, спы та ла:

— Як ро бім?

— На ма каў цы вы шэй, на 

скро нях тро хі пыш ней, ніз 

глад кі, — ад ка за ла стом ле-

ная жан чы на і ў аса ло дзе за-

плю шчы ла во чы: рэд кія па хо-

ды ў цы руль ню бы лі для яе 

хві лі на мі ад па чын ку.

Май стар тым ча сам за ля-

па ла на жні ца мі. «На пэў на, 

ней кія па смач кі вы бі ва юц-

ца? — па ду ма ла клі ент ка. — 

Ма лай чы на, ня хай пад раў няе, 

пры бя рэ». Са ма ж яна (дзе 

яшчэ вось так па ся дзіш?) 

пра цяг ва ла «кай фа ваць» — 

атрым лі ваць аса ло ду, па куль 

не зра зу ме ла, што яе... грун-

тоў на стры гуць...

Ка заць, што яна не для 

гэ та га прый шла, бы ло ві да-

воч на поз на. «Што бу дзе, тое 

бу дзе», — зда ла ся клі ент ка 

не то на во лю лё су, не то на 

май стэр ства цы руль ні цы.

— Усё! Стрыж ка га то ва! — 

ска за ла не ўза ба ве тая.

— Але ж я за піс ва ла ся на 

пры чос ку.

— Як на пры чос ку?! — спа-

ло ха ла ся май стар. — І што за-

раз ра біць?

— Ды вы ба ру як быц цам 

ня ма: пры чос ку.

...Ка ра цей — за вяр шы ла ся 

гэ тае не па ра зу мен не доб ра: 

і стрыж ка, і ўклад ка ўда лі ся 

на сла ву. А яшчэ бы ло тро хі 

сме ху, што так са ма ня дрэн на, 

бо ка жуць, што ён пад аў жае 

жыц цё.

Фа і на Ка сат кі на, 

г. Па ста вы

АНГ ЛІЙ СКІ 
КАМ ПОТ

Не ве даю, як для ка го, а 

для мя не «кры ні цай» но вых 

ба ек з'яў ля юц ца... ста рыя. 

Мяр куй це са мі: вый дзе ў 

«Звяз дзе» чар го вы «Про вад», 

сяб ры-зна ё мыя па чы та юць, 

гля дзіш, нех та ска жа: «Во, 

а ў мя не ж так са ма бы ло...» 

І вы клад зе га то вы сю жэт.

Ну вось на прык лад: я пі са-

ла ня даў на (гл. «Звяз да» ад 

13.10), як адзін наш дзя ду-

ля ха цеў док та ра час та ваць, 

як свае зуб ныя пра тэ зы са 

шклян кі вы няў, а яму га рэл-

кі ту ды... Дык цёт ка Па шка 

(ма ці ма ёй сяб роў кі) з гэ тай 

на го ды ге не раль скія зу бы 

ўспом ні ла.

Але ж пра іх — по тым, спа-

чат ку пра цёт ку трэ ба.

Ёй, Пра скоўі Ануф ры еў не 

(да рэ чы, так са ма пад піс чы-

цы «Звяз ды»), у гэ тым го дзе 

95 стук ну ла. Усю апош нюю 

вай ну яна ме ды кам прай шла. 

І не абы-дзе, а на фло це, у 

Мур ман ску, ку ды нем цы рва-

лі ся з усіх сіл, бо там — паў-

ноч ныя мар скія шля хі...

Бам бі лі, ка ра цей, амаль 

што дня, та пі лі анг лій скія гу-

ма ні тар ныя гру зы, не зва жа-

лі на ват на шпі та лі, хоць там, 

на да хах, чыр ва не лі кры жы 

і, па вод ле між на род ных кан-

вен цый, бам біць та кія аб' ек-

ты нель га. Але ж гэ та — нар-

маль ным пра ціў ні кам, а не 

фа шыс там. (Да рэ чы, не як 

яны скі ну лі бом бы, ні вод ная 

не ра за рва ла ся. Са пё ры по-

тым ка за лі, што за мест смя-

рот най «на чын кі» там быў 

прос та пя сок і за піс ка: «Чым 

змаг лі — па маг лі». Гэ так (з 

ры зы кай для жыц ця) на блі жа-

лі пе ра мо гу на шы па лон ныя, 

якія пра ца ва лі на ня мец кіх 

за во дах.)

І лёт чы кі (пры чым з або-

двух ба коў) ля та лі над Мур-

ман скам са мыя-са мыя, звы-

чай на — афі цэ ры, асы.

Але ж іх збі ва лі так са ма. 

Ня мец кіх, тых, што вы жы лі, 

бра лі та ды ў па лон, тро хі пад-

леч ва лі і «зда ва лі» чы нам з 

НКДБ. Яны, гэ тыя «вы со кія 

шыш кі з вы со кіх ор га наў», як 

іх цёт ка Па шка на зва ла, увесь 

час там «дзя жу ры лі». Та му 

за гры мець «на па жыц цё вае 

з рас стрэ лам на «фі ні шы» бы-

ло што раз плю нуць...

Ледзь не тра пі ла пад тры-

бу нал і цёт ка, Па шка.

...Не дзе ў 1943-м да іх у 

шпі таль збі раў ся пры ля цець 

сам ка ман ду ю чы Паў ноч ным 

фло там ад мі рал Га лаў ко. 

А па пя рэд не — пры быў ге-

не рал, на чаль нік медс луж бы 

фло ту, і рас па чаў там та кую 

дзей насць...

Праў да, сі лы не раз лі-

чыў, — з яз вай «зва ліў ся».

Та ко га вось рэд ка га па цы-

ен та ад ра зу па кла лі ў асоб-

ную па ла ту, за бяс пе чы лі 

ад мыс ло вым хар ча ван нем. 

І до гляд па тра ба ваў ся та кі 

ж — пер са наль ны, з бо ку не 

менш чым фель ча ра і лей тэ-

нан та Пра скоўі.

Трэ ба ска заць, што служ бу 

гэ та дзяў чы на заў сё ды нес ла 

сум лен на.

Ад ной чы, ка лі ге не рал 

«ад па чы ва лі», яна ці хень ка 

за зір ну ла ў яго «апарт амен-

ты» і згле дзе ла на сто лі ку 

шклян ку: як ёй па да ло ся — з 

не да пі тым кам по там. Неш та 

ў ім яшчэ пла ва ла? Па ду ма-

ла: мо жа, за мор скія фрук ты? 

Але ж раз ге не рал не да піў і 

ад ра зу не з'еў, то, зна чыць, 

на пой не спа да баў ся і да пі-

ваць яго ён не бу дзе — но вы 

пры ня суць...

А та му вось гэ ты яна ху-

цень ка за нес ла ў па мый ні цу, 

у спе цы яль ны бак для ад хо-

даў.

Плюх ну ла і за бы ла ся б, 

але ж у ад дзя лен ні па чаў ся 

гвалт:

— Дзе мае зу бы?! — ва ўсё 

гор ла кры чаў ге не рал.

— ?!

А яго ні хто не ра зу меў, бо 

пра тэ заў та ды і ў во чы не ба-

чы лі!

Ду ма лі б, што ў ча ла ве ка 

неш та з га ла вой (ро зу мам 

кра нуў ся), але зу бы ў яго і 

праў да знік лі — усе, хоць на-

до ечы бы лі...

І га ва рыў ён ра ней нар-

маль на, а ця пер толь кі шам-

каў ды пыр скаў ся слі най...

Па бег лі да на чаль ні ка шпі-

та ля. Ён тут жа пры нёс ся са 

сві тай дак та роў, і ге не рал ужо 

ім роў:

— Пад тры бу нал!.. Усіх раз-

жа лую! Вы ў мя не ў са ні та ры 

пой дзе це!.. Дзе мае зу бы?

Каб су па ко іць яго, да вя ло-

ся ледзь не сіл ком увес ці дзве 

до зы за спа ка яль на га, па ча-

каць, па куль па дзей ні чае, і 

толь кі та ды па пра сіць:

— Ка лі лас ка, ска жы це, а 

што кан крэт на зна чыць пы-

тан не «Дзе мае зу бы?»

— Ды пра тэ зы ў мя не, бал-

ван, — пра шам каў за спа ко е-

ны ге не рал на чаль ні ку шпі та-

ля. — Яны вось тут у шклян цы 

ста я лі.

Па чуў шы гэ та, лей тэ нант 

Пра скоўя ку ляй па ля це ла на 

па мый ні цу.

На яе вя лі кае шчас це, 

змес ці ва ба ка ні хто не вы кі-

нуў і тое, што ў мут най шклян-

цы яна пры ня ла за скры лі кі 

фрук таў, па-ра ней ша му ля-

жа ла звер ху.

Дзяў чы на ху цень ка пад ня-

ла іх, вы мы ла, пра дэз ын фі-

ка ва ла і на дры гот кіх на гах 

за нес ла хво ра му.

Та кім чы нам, бу ра, тро хі 

за ціх шы, больш не ўсчы на ла-

ся: ге не рал су па ко іў ся, шпі-

таль уз дых нуў з па лёг кай. А 

ўжо Пра скоўя...

Па вод ле афі цый най вер-

сіі, зуб ны пра тэз яна бра ла на 

сан а пра цоў ку, а свое ча со ва 

не пры нес ла, бо не па спе ла — 

хво ры пра чнуў ся ра ней.

...Ка ра цей, ні ко му і ні ко лі 

яна не рас каз ва ла, дзе — 

кан крэт на — па бы ва лі тыя 

ге не раль скія зу бы. Грыф 

сак рэт нас ці зняў звяз доў скі 

«Про вад», на 73-м го дзе пас-

ля Пе ра мо гі.

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
dounar@zviazda.by

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

ПРЫ ВАТ НАЯ 
ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА
Ся дзі ба з ага род чы кам: 
мэ та жыц ця да сяг ну та?

ДАЧ НЫ се зон за кон чыў ся. Ста яць, на сты ва юць 
ся род ха лод на га ту ма ну пры ціх лыя ха ты з за ве-

ша ны мі фі ран ка мі вок на мі, кра су юць ка ля іх шы коў ныя 
бу ке ты ба бі на га ле та, на якія ня ма ка му лю ба вац ца. Вёс-
ка апус це ла, па ўсёй доў гай ву лі цы ве ча рам рэд ка дзе 
ўба чыш дым над ко мі нам ды агень чык у акне, дый той 
хут ка зга сае: ста рыя лю дзі ра на кла дуц ца спаць. Пра е дзе 
толь кі якая ма шы на ра зы два на дзень — і зноў ці шы ня, 
та кая пра ніз лі вая, што чу ваць, як кла дзец ца на зям лю ру-
да ва ты ліст, што плаў на спус ціў ся з су сед ска га клё на.

Та кая вось во сень ская сум на ва тая кар ці на. Адзі нае, 
што ра дуе, — вёс ка ўсё роў на жы вая, дый не па мрэ, 
пэў на, ні ко лі. За ня дба ныя ха ты, якія пад ля га юць зно-
су, — гэ та не пра нас. Не ру хо масць, ня хай са бе і 1925 
го да па бу до вы з не аб ша ля ва ны мі сце на мі, за ней кія со-
рак кі ла мет раў ад Мін скай каль ца вой, — сён ня ў ца не. 
Та кую ха ту спад чын ні кі пра да юць за шэсць ты сяч до ла-
раў. Праў да, па тэн цый ныя па куп ні кі ез дзяць-ез дзяць, а 
не куп ля юць. Але гэ та па куль. На вяс ну, ды яшчэ ка лі ў 
гас па да роў хо піць ро зу му ца ну зні зіць, ах вот ныя аба вяз-
ко ва зной дуц ца. Не ка жу ўжо пра пус тыя не за бу да ва ныя 
ўчаст кі — сё ле та рас ку пі лі амаль усё, на ват бу доў лю рас-
па ча лі. Час мя ня ец ца, а ко ла саў скае «зям ля не зме ніць і 
не здра дзіць» для бе ла ру саў за ста ец ца ці не га лоў ным па 
жыц ці дэ ві зам, пры чым ма ец ца на ўва зе ме на ві та ўлас ны 
ага род, хай са бе і ўся го на шас ці сот ках...

НЯ ДАЎ НА ў рэ дак цыю пісь мо прый шло ад шмат-
га до вых на шых пад піс чы каў з Гро дзен шчы ны. 

Ша ноў ная Ні на Іва наў на ў апош ніх яго рад ках зра бі ла 
пры піс ку: маў ляў, не трэ ба яго дру ка ваць, я не скар джу-
ся, прос та па раз маў ля ла са сва ёй га зе тай аб на ба ле лым. 
Але, па коль кі ў до пі се ёсць ідэя, якую не ма гу не агу чыць, 
да зво лю са бе ўсё ж не ка то рыя рад кі пра цы та ваць (спа-
дзя ю ся, іх аў та рка на мя не за тое не па крыў дзіц ца).

Вёс ка, у якой жы ве Ні на Іва наў на, зна хо дзіц ца ў ма-
ляў ні чым мес цы. Ра ней тут бы ло ўсё: «шко ла, клуб, біб-
лі я тэ ка, ФАП, ад дзя лен не су вя зі, ма га зін, цэнтр кал га са». 
Ця пер з уся го пе ра лі ча на га за стаў ся адзін ма га зін, дый 
жы ха роў для бы ло га цэнт ра кал га са ня шмат — ней кіх 
паў та ры сот ні ча ла век. Пош ту во зіць ма шы на, кні гі — біб-
лі ё бус (раз на паў го да), на ФА Пе пя ты год ня ма мед ра бот-
ні ка, клуб як дом куль ту ры не дзей ні чае, бу ды нак бы лой 
кал гас най кан то ры ста іць пус ты. «Не пры мі це гэ та ўсё 
як скар гу, — пі ша аў та рка ліс та, — з усі мі вы ця ка ю чы мі 
ра шэн ня мі. Гэ та бя да не толь кі на шай вёс кі — час та кі 
на стаў». І да лей — з-за ча го, улас на ка жу чы, я і асме лі-
ла ся гэ та пісь мо пра цы та ваць: «Каб знай шоў ся доб ры 
гас па дар, узяў у арэн ду ці ку піў усе пус ту ю чыя па бу до вы 
ў вёс цы, пе ра ўтва рыў бы яе ў зо ну ад па чын ку. Тут жа та-
кое ма ляў ні чае мес ца — і рэч ка ёсць, і са жал ка, дзе ры бу 
раз во дзі лі, і кры ні цы з чыс тай крыш таль най ва дой...»

УПЭЎ НЕ НА: так пра свае род ныя мяс ці ны мо гуць 
ска заць жы ха ры лю бой «не перс пек тыў най» вёс кі. 

І ме на ві та ў іх, «не перс пек тыў ных», сён ня як раз перс-
пек ты вы і ёсць. Тыя са мыя, пра якія і пі ша Ні на Іва наў на. 
Га лоў нае, каб для кож на га па се лі шча знай шоў ся, як па-
важ лі ва на зы вае на ша чы тач ка, «гас па дар». Ча ла век, які 
хо ча жыць і пра ца ваць на зям лі і які не па ба іц ца ўклас ці 
ў яе раз віц цё свае срод кі.

Зда ец ца, і ня ма ла ў нас та кіх лю дзей. Ча му ж та ды 
мы з ах во тай куп ля ем ся дзі бу з ага род чы кам для ся бе, 
а да лей дум кі і па мкнен ні, на ват пры на яў нас ці срод каў і 
маг чы мас цяў, не ся га юць? Спры яль ных умоў і прэ фе рэн-
цый для ад крыц ця сва ёй спра вы на вёс цы, асаб лі ва пас ля 
пад пі сан ня апош нім ча сам ад па вед ных прэ зі дэнц кіх ука-
заў, больш чым у ка го ін ша га. Ча го ж та ды не ха пае?

На пэў на, эле мен тар най сме лас ці. Па чы наць спра ву на 
за кі ну тым бу дын ку ці ўво гу ле на пус тым мес цы скла да на 
і ры зы коў на. Цяж ка ўя віць, што неш та атры ма ец ца, што 
ба ло та пе ра тво рыц ца ў луг, што за ві руе жыц цё там, дзе 
яно не каль кі дзе ся ці год дзяў зга сае...

НЯ ДАЎ НА ў рэй тын гу най леп шых мес цаў ад па чын ку 
ў СНД у пер шай дзя сят цы ака заў ся парк ак тыў на-

га ад па чын ку «Якуц кія го ры». Гэ та на ма ёй ра дзі ме, ля 
вёс кі Яку ты. Га доў двац цаць на зад мы ўсе са скеп тыч ным 
не да ве рам на зі ра лі, як хлоп цы з мяс цо вы мі ка ра ня мі 
вы ра шы лі ўклас ці свой ка пі тал у, зда ва ла ся б, без на-
дзей ную спра ву. Бо «го ры» лі та раль на імі і бы лі — прос та 
вы со кія па гор кі ся род ле су по бач з «не перс пек тыў най» 
вёс кай. Спа чат ку там зра бі лі лыж ную тра су з пад' ём-
ні кам, пас ля па бу да ва лі гас ця вы дом, дзе мож на бы ло 
зла дзіць вя сел ле і юбі лей на пры ро дзе, не вя лі кі га тэль. 
Не ад ра зу — за два дзе ся ці год дзі, па кры се. Сне га хо ды, 
квад ра цык лы, пей нтбол, ла зер бол, з дзя ся так роз ных 
ат рак цы ё наў, эк стрэ маль ныя ка манд ныя гуль ні... Ад па-
вед на — і на вед валь насць, і пры бы так, і рэ кла ма, і вы со кі 
рэй тынг. І пра цоў ныя мес цы для жы ха роў вёс кі, якую яны 
са мі на ўрад ці на за вуць сён ня не перс пек тыў най. За ўсім 
гэ тым — га ды па ста ян най упар тай пра цы мэ та на кі ра ва-
ных лю дзей, якія і не спа дзя ва лі ся, што бу дзе лёг ка.

СКА ЖА ЦЕ, хут чэй вы клю чэн не, чым пра ві ла? Яно 
і не ста не ў на шай свя до мас ці пра ві лам, і ні я кія 

прэ фе рэн цыі не да па мо гуць, па куль боль шасць з нас не 
на ву чыц ца гля дзець трош кі да лей, чым праз плот утуль-
на га ма лень ка га ага род чы ка.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by




