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ПА МІЖ 
ДВУХ АГ НЁЎ...

Мой доб ры зна ё мец Фё дар, на-
коль кі ве даю, з дзя цін ства ма рыў 
пра па ляў ні ча га са ба ку і са праўд ную 
стрэль бу. Але ж ма рыць — ад но, а 
вось аб за вес ці ся... Гэ та ў Фё да ра ну 
ні як не вы хо дзі ла! Ажа ніў ся ўрэш це, 
асоб на стаў гас па да рыць. Вось за раз, 
ду маў, ма ра ўжо збу дзец ца, бо жон-
цы сва ёй, з якой сяб ра ваў са шко лы, 
пра па ля ван не Фё дар ка заў. І Ка ця, як 
быц цам, усё ра зу ме ла, ад нак...

Пас ля вя сел ля ні бы пад мя ні лі 
дзеў ку, пра мо ві ла як ад рэ за ла:

— Са ба ку яшчэ ку ды ні іш ло — 
за водзь, вы хоў вай са бе па ляў ні ча га: 
не як пра кор мім. А вось пра стрэль-
бу — на ват ду маць за будзь ся, бо гро-
шай на яе не дам. Трэ ба спа чат ку 
жыт ло ў па ра дак пры вес ці, аб ста ноў-
ку па мя няць... Хі ба не ка лі по тым, пры 
доб рым да стат ку...

Ка лі той да ста так бу дзе, Фё дар не 
ве даў і на ват ве даць не мог, бо пры 
сён няш ніх цэ нах за роб ку яго ха па-
ла толь кі на ежу ды роз ную дра бя зу, 
ка ра цей — на што дзён ныя па трэ бы.

Але ж ма ра на тое і ма ра, каб ёй 
не здрадж ваць. Вось і Фё дар, на ват 
з гэ тых сціп лых зар плат, што ме сяц 
у муд раў ся неш та за ціс нуць. Ён па-
тай нік за вёў: у дуп ло ста рой асі ны, з 
якой збі раў ся ву лей зра біць, склад-
ваў пры ха ва ныя гро шы.

І на са бач ку та кі раз жыў ся: у зна ё-
ма га па ляў ні ча га сі бір ская лай ка бы-
ла — Фё дар шча нюч ка ма лень ка га 
вы пра сіў. Пры га жун чык ён яшчэ той: 
вы лі ты Бім — з чор ным ву хам! А ўжо 
ж ра зум нік...

Не дзі ва, што Ка ця яго так са ма 
па лю бі ла, што пес ці ла роз ны мі па-
час тун ка мі. Фё дар жа ў стро гас ці 
тры маў: змал ку пры ву чаў да па ляў-
ні чай спра вы.

І, трэ ба ска заць, не без тол ку: 
праз ней кі час ма лы ўжо доб ра ары-
ен та ваў ся — па па ху мог лёг ка ад-
шу каць пры ха ва ныя рэ чы. (Спат рэ-
біў ся, праў да, час, каб на ву чыць яго 
не рас па тронь ваць тыя зна ход кі, а 
пры но сіць цэ лы мі...) Але ж «пра цэс» 
ішоў, і гас па дар быў за да во ле ны. 
Больш та го, з ма рай пра ўжо хут кае 
са праўд нае па ля ван не ён не раз вы-
хо дзіў да па вет кі, да ста ваў з дуп лян кі 
па кет з гра шы ма — не раз пе ра ліч ваў 
іх, па куль...

У той дзень яго Ка ця ры на пры-
бі ра ла ў ха це і трэ ба ж — шваб рай 
з-пад ка на пы вы ка ці ла пал ку, з якой 
так лю біў гу ляц ца са ба ка.

— Во ку ды за гнаў, — за сва ры ла ся 
гас па ды ня на Бі ма, по тым вый шла 
на га нак і шпур ну ла «цац ку» ў бок 
па вет кі.

А Бім ка як быц цам та го і ча каў: у 
тры ско кі ён апы нуў ся на дры вот ні.

Што да лей бы ло?
Цяж ка ска заць: маг чы ма, са ма 

пал ка ад ным кан цом за ля це ла ў Фе-
дзе ву хо ван ку, маг чы ма, са ба ка па-
вёў ся на пах гас па да ра, але ж усу нуў 
ён га ла ву ў дуп лян ку, сха піў зу ба мі... 
цэ ла фа на вы скру так і шчас лі вы па-
нёс ся ў ха ту.

— Што гэ та, Бім ка? Ад дай мне, — 
па пра сі ла Ка ця ры на.

Бім па кор лі ва па даў ёй скру так. 
Ка ця ўзя ла, раз гар ну ла і ахну ла:

— Вось гэ та зна ход ка! Ма лай-
чын ка, Бім! А я толь кі ду ма ла, дзе 
гро шы ўзяць на шпа ле ры, на фар бу 
для пад ло гі.

...Кі нуў шы мыць яе (і са праў ды 
сем га доў не фар ба ва ную), жан чы на 
тут жа ру шы ла ў кра му, ку пі ла ўсё, 
што трэ ба для ра мон ту, а ве ча рам, як 
толь кі муж вяр нуў ся з пра цы, яшчэ і 
па хва лі ла ся, які ў іх кемлівы са ба ка:

— Уяў ля еш, — ска за ла, — па бег 
на дры вот ню і ад туль...

Не да слу хаў Фе дзя, што бы ло да-
лей: кі нуў ся да па вет кі, за су нуў ру ку 
ў дуп лян ку і аж сеў: гро шай на мес цы, 
вя до ма ж, не бы ло.

— Эх ты, здрад нік, — ска заў ён са-
ба ку, які заў сё ды тры маў ся по бач. — 
Здаў маю ма ру... Як пус тую бу тэль ку 
здаў... Ду рыл ка... Так мы з та бой ні ко-
лі стрэль бу не ку пім, ні ко лі, як лю дзі, 
на па ля ван не не схо дзім...

Бім уваж лі ва слу хаў яго, ва ўсе 
во чы гля дзеў і ду маў, як цяж ка з гэ-
ты мі людзь мі! Ну ні я кай жа ло гі кі: за 
адзін і той жа скру так гас па ды ня, бач, 
па га лоў цы па гла дзі ла, а гас па дар — 
бэс ціць... Дык ка го з іх слу хаць, ка му 
слу жыць?

Гэ тае ня лёг кае пы тан не, ві на ва та 
пад ціс нуў шы хвост, са ба ка па нёс у 
свой за ку так, каб по тым аб ду маць і, 
мо жа, знай сці ад каз.

М. Баг да наў,
в. Но вы Па гост, Мёр скі ра ён.

І ВОСЬ ЯНЫ 
ПРЫ ЕХА ЛІ... 
І ПА ЕХА ЛІ

...Аль тэр на ты вы ня ма: лю дзі пры-
хо дзяць у гэ ты свет і, на вя лі заз ны 
жаль, сы хо дзяць. А вось па мяць пра 
іх за ста ец ца.

У мя не, на прык лад, быў лю бі мы 
стры еч ны брат, пра жыц цё яко га 
мож на рас каз ваць га дзі на мі. Ад но 
імя ча го вар тае: Іры ней! Гэ так на-
зваў яго ба цюш ка ў да лё кім 1938 
го дзе, на зваў, ві даць, па вод ле свят-
цаў і ду маць не ду маў, што ў ра ды-
у се 30 кі ла мет раў хлоп ца (а по тым 
і дзядзь ку Рэ ні ка) бу дуць знаць і 
ма лыя, і вя лі кія, бу дуць вель мі час-
та «скланяць», бо з ім веч на неш та 
зда ра ла ся...

У той час (як зда ец ца, і ў гэ ты) усе 
да ро гі вя лі ў Мінск. Я ў ім ву чы ла ся, 
мой род ны брат Жэ ня — пра ца ваў 
і тут жа, у ста лі цы, ужо за ся ліў ся ў 
но вае жыт ло. Па дзея!

Ад зна чыць яе, па гля дзець на тую 
ква тэ ру са бралі ся і Рэ нік з жон кай 
Та рэ сай. Жэ ня, як гас цін ны гас па дар, 
ха цеў па ка заць ім го рад, не ку ды зва-
дзіць, каб бы ло што ўспом ніць, каб 
бы ло што рас ка заць...

І вось яны пры еха лі, гас цю юць: 
у адзін з ве ча роў мы збі ра ем ся ў... 
рэ ста ран, Жэ ня вы браў «Патс дам». 
Зна чыць, ехаць нам трэ ба — хто ве-
дае Мінск — з ву лі цы Ле а ні да Бя ды 
на ву лі цу Ле ні на.

Мет ро та ды яшчэ не пра ца ва ла, 
та му па сён няш нім пра спек це Не за-
леж нас ці мы па еха лі на тра лей бу се, 
на «двой цы».

Пры го да бы ла яшчэ тая: га дзі-
на пік (лю дзі едуць з пра цы), са лон 
пе ра поў не ны, але ж тра лей бус на 
пры пын ках спы ня ец ца, не ка га вы-
са джвае, не ка га пад бі рае...

— Люд цы мае, — ку ды ж вы ле зе-
це? — пы тае ў па са жы раў Рэ нік. — 
Ня ўжо вам цяж ка кі ла мет раў коль кі 
пе ха тою прай сці? Я, каб ве даў, ку-
ды мя не вя зуць, да лі бог бы з ва мі 
не ціс каў ся! У мя не ж на гэ та жон ка 
ёсць...

Ці не ўсю да ро гу, ка ра цей, ён уго-
лас дзі віў ся і раз ва жаў, ці не ўсю да-
ро гу не мог зра зу мець, ча му лю дзі 
на ад ным пры пын ку за хо дзяць, а на 
дру гім — мож на ска заць, ад ра зу ж — 
вы хо дзяць. Ну гуль таі ж га рад скія! 
(Я, пра бач це, не ска за ла, што Рэ нік 
кож ны дзень «ад мот ваў» пе ха той кі-
ла мет раў з двац цаць: ён на Лід чы не 
ў двух кал га сах аб слу гоў ваў ра дыё і 
тэ ле фон ную су вязь. — Аўт.)

Але ж з го рам па па лам мы да еха лі 
да рэ ста ра на. Хо ра ша па ся дзе лі там, 
ну, вя до ма ж, вы пі лі, па га ва ры лі, — 
са бра лі ся да до му.

— Ска жы мне, бра це, коль кі вёрст 
да тва ёй ха ты? — па пы таў ся Рэ нік.

— Ну кі ла мет раў, мо жа, з пяць, — 
ад каз вае Жэ ня. — А мо жа, і бо лей.

— І што — з-за пя ці кі ла мет раў я 
бу ду ду шыц ца ў гэ тых ва шых тра лей-
бу сах? Ды ні за вош та!.

Мы па спра ба ва лі бы ло да вес ці 
яму, што тра лей бу сы ў два нац цаць 
но чы пус тыя, што на іх нам бу дзе хут-
чэй і ляг чэй, што жан чы ны ў туфліках 
на вы со кіх аб ца сах, што ўсе ста мі лі-
ся, але ж мар на: Рэ нік ста яў на сва ім, 
і мы ў вы ні ку ру шы лі пеш кі.

Да пло шчы Пе ра мо гі яшчэ не як 
да шкан ды ба лі, по тым — раз улі ся 
(ноч, ба ла зе, бы ла цёп лая) і пай шлі 
ўжо бо сыя... Моўч кі... Адзін Рэ нік на 
ўвесь пра спект спя ваў «Ой, мо роз, 
мо роз, не мо розь ме ня».

Не па мя таю, у коль кі мы даб ра лі-
ся да бра та вай ква тэ ры. Па мя таю: 
на заўт ра но гі ў мя не ба ле лі так, што 
праз за лу пе рай сці не маг ла.

Але ж час мар на ваць мы не ста лі: 
па абе дзе (і зноў та кі пеш кі) пай шлі 
ў парк Ча люс кін цаў. Рэ нік па ка таў ся 
там на ат рак цы ё нах — на «Ха лі-Га-
лі», на «Су пер 8»...

І, вяр нуў шы ся ў вёс ку, да моў, усім 
лю дзям ка заў, што Мінск — пры го-
жы, што ву лі цы там шы ро кія і чыс тыя, 
што ў рэ ста ра нах кор мяць доб ра, 
толь кі каў ба су ды мя са рэ жуць над-
та то нень ка, та му на ві дэ лец трэ ба 
чап ляць па ча ты ры (са ма ме ней па 
тры) скры лёч кі, каб по тым бы ло што 
жа ваць.

Ад нак га лоў нае ўра жан не, што 
ў ста лі цы ні хто не хо дзіць пяш ком: 
лю дзі, як тыя дур ні, пла цяць гро шы, 
ста яць на пры пын ках, каб хоць тро хі 
ды пад' ехаць...

З ча го Рэ нік, да рэ чы, до сыць ці-
ка вую вы сно ву зра біў: трэ ба, каб усе 
па са жы ры бра лі да вед кі, што ме на ві-
та на гэ тым аў то бу се ці тра лей бу се ім 
трэ ба ехаць на пра цу. Ва ўсе ас тат нія 
мес цы хай да бі ра юц ца пе хам. Гля-
дзіш, ме ней на ву лі цах транс пар ту — 
чыс цей шае па вет ра.

І лю дзі, зна чыць, ку ды зда ра вей-
шыя і даб рэй шыя, бо хо дзяць пе ха-
той, бо па да ро зе мо гуць не чым па-
лю ба вац ца, пра неш та па ду маць... У 
тым лі ку — пра сваё ўлас нае жыц цё. 
Та кое не прад ка заль нае і та кое ка-
рот кае.

Ка ця ры на Бу дзі ло віч,
г. Скі даль.

СВЯ ТЫ ВЕ ЧАР
Гэ та зда ры ла ся аку рат на Ка ля ды. 

Мы з му жам прый шлі з пра цы. Са мы 
час, зна чыць, быў па вя чэ раць, пры-
чым не прос та, а як на свя та...

Зла зі ла я ў склеп, да ста ла ад туль 
сло ік з да маш няй каў бас кай. За кі-
ну ла яе ў каст ру лю, каб ад ва рыць. 
Са ма за гэ ты час усё ін шае на стол 
са бра ла. Зда ва ла ся б, мож на са дзіц-
ца? Ад па ху аж но слін кі ця куць...

Але што гэ та? Быц цам, шум на на-
шым два ры? Пес ні пад вок на мі... Так 
і ёсць: нех та ў дзве ры сту ка ец ца...

Ад чы ні лі, а гэ та дзе ці. І якія ж ма-
лай цы: пры бра лі ся па ўсіх пра ві лах, 
хо дзяць па вёс цы, лю дзей він шу-
юць...

Ну як жа ім не ад дзя чыць? Зня-
ла я з плі ты тую каў бас ку, ад да ла 
ка ля доў шчы кам, ня хай па час ту юц ца 
га ра чым.

А што ж нам з му жам? Мы ж па-
ра ней ша му га лод ныя.

Яшчэ раз спус ці ла ся я ў склеп, 
да ста ла дру гі сло ік з каў ба сой, па-
ста ві ла на плі ту.

Яна хут ка зва ры ла ся. А толь кі ста-
ла зды маць — пад вок на мі зноў ку 
нех та га мо ніць, зноў ку сту кае ў дзве-
ры. Ад чы ня ем — на па ро зе но выя 
ка ля доў шчы кі, ця пер ужо да рос лыя. 
Так са ма пес ню спя ва юць, так са ма 
він шу юць нас... Ды ў гэ та кі ве чар...

Іх, ка ра цей, мы так са ма па час та-
ва лі.

І толь кі пас ля гэ та га — хоць з 
трэ цяй спро бы — але ж па вя чэ ра лі 
са мі.

Елі, да рэ чы, са спе хам, бо зга ла-
да лі ся, і са сме хам, бо між во лі слу ха-
лі: ці не га мо ніць хто на ву лі цы, ці не 
ідуць да нас но выя ка ля доў шчы кі?

Люд мі ла Па шке віч,
По лац кі 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  ��

СІН ДРОМ 
ПЕ РАЙ МАН НЯ
Пры тры май це дзве ры та му, 
хто ідзе сле дам

Г
Э ТА ГА ры жа га... ды не, не ры жа га — аран жа ва-со неч на га 
ко ці ка я пры кме ці ла ў пе ра хо дзе ка ля на шай стан цыі мет ро 
яшчэ на мі ну лым тыд ні, ка лі ціс ну лі моц ныя ма ра зы. Ці каў ная 

ма лень кая пыс ка вы гляд ва ла з цёп ла га ша лі ка, у якім тры ма ла яго 
гас па ды ня ра зам з над пі сам на ка вал ку кар до ну «Ад дам у доб рыя 
ру кі». Лю дзі на тоў пам спя ша лі ся мі ма, да тра лей бу саў і аў то бу саў, 
якія раз во зі лі іх па цёп лых ква тэ рах, ка ця ня ні хто не за бі раў, дзяў-
чы на ста я ла з ім кож ны ве чар.

Я кож ны раз імк ну ла ся спы ніц ца, але за кла по ча ны на тоўп нёс 
да лей, і кож ны раз бы ло пра сцей пад да цца яго мэ та на кі ра ва на му 
ру ху, не су пра ціў ля ю чы ся. Толь кі ўжо апы нуў шы ся ў тра лей бу се, 
ду ма ла, што вось тая дзяў чы на ста я ла там апош ні раз, а заўт ра яна 
прос та вы пус ціць жы вёл ку на ву лі цу, і ма лень кая жы вая іс то та, так 
і не зра зу меў шы, за што з ёй так, за гі не на ма ро зе. І я што ве чар 
да ва ла са бе сло ва: ка лі заўт ра ўба чу дзяў чо ў пераходзе, я аба-
вяз ко ва за бя ру ў яе пу шыс ты аран жа вы ка мя чок, сха ваю яго пад 
фут ра, пры гар ну да ся бе, пры вя зу да ха ты, аба грэю і на карм лю. 
Прый шоў шы да до му, я кож ны ве чар да маў ля ла ся з гас па ды няй 
ква тэ ры Кла вай. «Заўт ра пры вя зу та бе сяб ра», — ка за ла ёй. Кла ва 
не за да во ле на мур ка ла і ку са ла за па лец, што на ка ці най мо ве, на-
пэў на, азна ча ла: «Не вель мі і ха це ла ся, але што зро біш, да вай ужо, 
пры возь»... Але на заўт ра ўпар ты на тоўп нёс да вы ха ду з пе ра хо да, 
і вы рвац ца з яго, збо чыць ну ні як не атрым лі ва ла ся.

А 
ўчо ра я ўсё-ткі спы ні ла ся. Каб па на зі раць, як ужо амаль 
мой кот знай шоў са бе но вую гас па ды ню. Гэ та дзяў чын ка-
пад ле так з ві я лан чэл лю за пля чы ма не ста ла ад кла даць 

доб рую спра ву на заўт ра. Яна так са ма іш ла з мет ро ра зам з ма ці, 
як і сот ні ін шых лю дзей. Але ўба чы ла бліс ку чыя да вер лі выя воч кі, 
што бліс ка лі з-пад цёп ла га ша лі ка, над піс пра «доб рыя ру кі» — і ў 
ад но ім гнен не, не азі ра ю чы ся ні на ко га, вы ра шы ла, што гэ тыя ру-
кі — ме на ві та яе. Яна бе раж лі ва ўлад коў ва ла жы вёл ку за па зу ху, 
ма ці ёй да па ма га ла, а по бач ста я ла ча ла век пяць цё так-ра зя вак (у 
тым лі ку і ва ша па кор ная слу га), усім сва ім вы гля дам па каз ва ю чы 
на мер і га тоў насць за браць ка ця ня са бе...

А на пры пын ку пад ха лод ным віль гот ным сі ве рам дзі ва ка ва та га 
вы гля ду хло пец іг раў на ба я не. Іг раў не вель мі ўме ла, спра ба ваў 
склас ці па пу ры з му зы кі ста рых кі на філь маў. За ду бе лыя паль цы 
трап ля лі не на тыя кла ві шы, атрым лі ва ла ся гэт кая ры пу чая ка ка-
фо нія, з якой толь кі зрэд ку вы раз на чу ваць бы ла зна ё мая ме ло дыя. 
Хло пец раз-по раз сум на па зі раў на зу сім пус ты па чак з-пад пе чы ва, 
у якім ля жа ла не каль кі са мых дроб ных ма нет. Ні хто яму ні чо га ў той 
па чак не кі даў, усе толь кі гля дзе лі са шка да ван нем, ад во дзі лі во чы і 
з ім пэ там кі да лі ся да свай го транс пар ту, які пад руль ваў да пры пын-
ку. Гэт кая су поль насць спа чу валь на-абы яка вых лю дзей.

Жан чы на, якая па ды шла да не ба ра кі-ба я ніс та, бы ла не з той 
«ту соў кі». Яна ўсміх ну ла ся і кі ну ла ў па чак два руб лі. Хло пец здзіў-
ле на пры ўзняў ся, за зір нуў у па чак і ра дас на, на ўвесь пры пы нак, 
пе ра кры чаў шы свой ба ян, на якім не пе ра ста ваў ры паць, крык нуў: 
«Дзя куй!» Мно гія (ка лі не ўсе), хто быў на пры пын ку, па чу лі і азір ну-
лі ся. Зра зу меў шы, у чым спра ва, лю дзі па лез лі да ста ваць ка шаль кі. 
Ма не ты ў па чак сы па лі ся са зво нам. Аша ле лы ад шчас ця хло пец не 
па спя ваў дзя ка ваць. Так мы і ўціс ка лі ся ў аў то бус — пад яго ра дас-
нае «дзя куй!» ды пад да аду рэн ня фаль шы вае вы ка нан не ме ло дыі 
пра Аляк санд ру з філь ма «Маск ва сля зам не ве рыць»...

Г
Э ТА хва ро ба, пэў на, су час на га вя лі ка га го ра да — ка лі доб рыя 
і чу лыя па сут нас ці сва ёй лю дзі, якія, ка лі б апы ну лі ся сам-на-
сам з сі ту а цы яй, дзе ка мусь ці па трэб на да па мо га, ні ко лі б не 

прай шлі мі ма, у на тоў пе, ся род гэт кіх са мых лю дзей, сва ёй да бры ні 
і чу лас ці... са ро ме юц ца, ці што? А мо жа, спра цоў вае прын цып ка-
лек тыў най ад каз нас ці: ча му ме на ві та я па ві нен? Хай ін шыя, вунь 
ва кол коль кі лю дзей! Ка лі ж хтось ці асме ліц ца ска заць най перш 
са мо му са бе «я — па ві нен!», спа чу валь на-абы яка вая су поль насць 
рап там рас па да ец ца на дзя сят кі ін ды ві ду у маў, у якіх, аказ ва ец ца, 
ёсць і жа дан не, і маг чы мас ці да па ма гаць. Ча ла век, яко му ста не на 
ву лі цы дрэн на, мо жа пра ля жаць там да во лі доў гі час, і мі на кі не бу-
дуць спы няц ца ка ля яго, кі ру ю чы ся прын цы пам аса біс тай не спры чы-
не нас ці: «Мо жа, п'я ны?.. А ча му я?.. Вунь коль кі лю дзей хо дзіць, не 
пра пад зе»... Мож на знай сці яшчэ дзя ся так ну вель мі пе ра ка наў чых 
ар гу мен таў і пай сці да лей па сва іх спра вах, уз дых нуў шы з па лёг кай, 
ка лі праб ле ма знік не з ва чэй. А вось ка лі хтось ці спы ня ец ца і на хі ля-
ец ца над не ба ра кам — за лі ча ныя хві лі ны збі ра ец ца цэ лы на тоўп. Усе 
на пе ра бой спра бу юць да па маг чы: вы клі ка юць «хут кую», да ста юць з 
кі шэ няў ва лі дол, да юць вель мі па трэб ныя па ра ды. Ну прос та ка ман да 
ге ро яў-вы ра та валь ні каў, та кіх не абы яка вых, та кіх спа гад лі вых, га то-
вых заў сё ды і ўсю ды прый сці на да па мо гу бліж ня му.

Але са праўд ны ге рой ва ўсіх па доб ных сі ту а цы ях толь кі адзін — 
той, хто пер шы не прай шоў мі ма. Не азі ра ю чы ся, не су мня ва ю чы ся, 
кі ру ю чы ся най перш улас ным сум лен нем. Ас тат нія ж спы ня юц ца 
толь кі з-за сін дро му пе рай ман ня («чым я гор шы?»). Што не пе ра-
шка джае пас ля хва ліц ца сва я кам: «Сён ня ча ла ве ку дрэн на ста ла, 
ра та ва лі», або: «Там са бач ка бяз до мны так жа лас лі ва ску го ліў, я б 
узяў, але ней кая ма ла дзі ца апя рэ дзі ла». І не хо чам пры знац ца хоць 
бы са мі са бе, што, ка лі б не тая ма ла дзі ца, ску го ліў бы бяз до мны 
са бач ка на тым жа мес цы і ця пер...

К
А ЛІСЬ ЦІ ста рэй шы ка ле га на пі саў та кое сваё на зі ран не. Ка лі 
ў мет ро цяж кія дзве ры, якія мат ля юц ца ту ды-сю ды ад скраз-
ня ку, зла віць і пры тры маць для та го, хто ідзе ўслед за та бой, 

гэ ты ча ла век, як бы ён ні спя шаў ся, заў сё ды пры тры мае іх для та го, 
хто ідзе сле дам. Учо ра паэ кспе ры мен та ва ла. Са праў ды — пра цуе. 
Сін дром пе рай ман ня ў дзе ян ні!

Па чаць ста на віц ца тым, хто ты, па сут нас ці, і ёсць на са май спра-
ве, — доб рым і чу лым, на ват на лю дзях зу сім не бо яз на — прос та 
пры тры маць дзве ры пе рад тым, хто ідзе ўслед.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by
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