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КАН ЦЭРТ У... 
КАН ЦЭР ЦЕ

Ад бы ла ся гэ тая гiс то рыя га доў з 

пят нац цаць та му, але пом нiц ца па-

ра ней ша му доб ра.

Зна чыць, ле та на два рэ, жнi вень. 

З по ля ўбра лi збож жа выя, у пра цы 

вяс коў цаў на сту пiў ка рот кi пе рад ых. 

А да яго як раз да ля це ла чут ка, што 

ў ра ё не гаст ра люе спя вач ка Iры на 

Да ра фе е ва, што ў ня дзе лю ў не да-

лё кiм ад нас мяс тэч ку ад бу дзец ца 

вя лi кi кан цэрт.

Не ска рыс тац ца та кой маг чы мас цю 

прос та грэх, бо ка лi яшчэ вы пад зе?

Ка ра цей, мы з сям' ёю са бра лi ся 

ехаць: за га дзi ну-дру гую да па чат ку ў 

ба гаж нiк па кла лi та бу рэт ку (на ўся кi 

вы па дак, каб на шай ба бу лi бы ло дзе 

сес цi), у га род чы ку на рэ за лi са мых 

пры го жых кве так i...

Мы за га дзя пры еха лi: на пля цоў-

цы ка ля шко лы поў ным хо дам iш лi 

апош нiя пры га та ван нi, на ро ду збi ра-

 ла ся ўсё больш i больш...

А вось ужо i спя вач ка  — пры го-

жая, уз нёс лая, хо ра ша пры бра ная... 

Па вi та ла ўсiх, за спя ва ла... Грым ну-

лi апла дыс мен ты, да сцэ ны ру шы лi 

хлоп цы з пры го жы мi вяр гi ня мi.

Iш лi яны, праў да, не як ня ўпэў не-

на — хiс та лi ся тро хi з бо ку ў бок. Ад-

нак ар тыст ка ўзя ла iх квет кi, хо ра ша 

пад зя чы ла... За спя ва ла но вую пес-

ню, а по тым яшчэ...

Не па спе ла за кон чыць, як тыя ж 

двое пры хiль нi каў ня цвёр дай ха дой, 

але ж на вы пе рад кi, зноў па нес лi ся 

да сцэ ны  — ужо з бу ке та мi аст раў... 

А на пя рэй мы iм з iн ша га ку та за-

спя шаў ся стар шы ня сель са ве та  — 

муж чы на вель мi аб' ём ны. Не, ён не 

бег, але гэ так спрыт на пе ра бi раў 

на га мi...

За тры маў ад на го з фа на таў (му-

сiць, зра бiў вы мо ву  — па пра сiў не 

пе ра шка джаць спя вач цы?). Дру гi 

ў гэ ты час быў на сё мым не бе ад 

шчас ця, бо та кi пра рваў ся  — да нёс, 

ад даў Да ра фе е вай квет кi!..

I трэ ба ска заць, што гэ та быў 

толь кi па ча так... кан цэр та ў кан цэр-

це, бо мы, гле да чы, з аса ло дай слу-

ха лi пес нi, а па ра лель на  — са чы лi 

за хлоп ца мi, якiя раз-по раз на сi лi 

спя вач цы квет кi.

Дзе бра лi? Па-пер шае, у за ле, у 

iн шых лю дзей, якiм не ха па ла, мо жа, 

ад ва гi iс цi да сцэ ны, а па-дру гое...

Тро хi паз ней, пас ля кан цэр та, 

ста ла вя до ма, як моц на па цяр пе лi 

квет нi кi ка ля хат, раз ме шча ных не-

па да лёк ад шко лы.

...Без су мне ву, у за слу жа най 

ар тыст кi Iры ны Да ра фе е вай бы ло 

вель мi шмат роз ных не за быў ных 

су стрэч i па мят ных кан цэр таў. А ў 

нас  — вось гэ ты.

Iры на Са ла та,

г. Грод на.

ВЫЙ СЦI ЗА МУЖ  — 
ТРЭ БА ЗНАЦЬ...

У той цёп лы жнi вень скi дзень я 

вы пад ко ва апы ну ла ся на вак за ле: 

пра во дзi ла сяб роў ку ў вёс ку да ба-

бу лi, па ма ха ла руч кай услед цяг нi ку, 

а да лей, як той ка заў, аслу пя не ла, 

бо ўба чы ла... Яго  — хлоп ца сва ёй 

ма ры: пры го жая по стаць, мяк кi, сла-

вян скi тып тва ру, уваж лi выя шэ рыя 

во чы...

Што цi ка ва, яны так са ма гля дзе-

лi на мя не  — за хоп ле на, ра дас на. 

Яны ка за лi: «Анёл мой, я ра ды вас 

ба чыць!»

I гэ та не вель мi мя не здзi вi ла, бо 

ў свае 18 я не толь кi пом нi ла кры ла-

тае: «У ча ла ве ку ўсё па вiн на быць 

пры го жым...» Пас ля пя та га кла са, у 

пi я нер скiм ла ге ры, я, мож на ска заць, 

не спус ка ла ва чэй з на шай ва жа тай. 

У яе, Па лi ны, быў вель мi ху ды, вы-

цяг ну ты твар, доў гi круч ка ва ты нос... 

Але пры гэ тым  — ка па за ла тых ва-

ла соў, по стаць ка ра ле вы, го лас як 

звон ру чай ка. Да та го ж аку рат нае 

мод нае адзен не, лёг кi ма кi яж, ту-

фель кi на шпiль ках, усмеш ка...

Iн шы мi сло ва мi, на ра дзiў шы ся зу-

сiм не пры го жай, Па лi на бы ла пры-

га жу няй!

Вось i я з усiх сiл ста ра ла ся. Ва 

ўся кiм ра зе, у той дзень пры бра ла ся 

ў су ке нач ку сон ца-клёш з цу доў ным 

ша лiч кам, у туф лi-ло дач кi. Ва ла-

сы  — ко леру спе лай са ло мы (я ж на 

хiм фа ку ву чу ся!)  — са бра ны ў пры-

чос ку «Афi цэ ры, за мной!».

I, як вы свят ля ла ся, не толь кi 

яны?

...Хлоп ца зва лi Ко лем. Мы па зна ё -

мi лi ся, я да ве да ла ся, што ён так са-

 ма сту дэнт, праў да, ста лiч най ВНУ 

(а я  — вi цеб скай), што тут, у гэ тым 

го ра дзе, жы ве яго ба бу ля, што мы 

абое лю бiм ма ро жа нае, кнi гi i кi но, 

што за раз ён едзе ў Мiнск...

Ад туль на мой ад рас хут ка па ля-

це лi пiсь мы. I чым больш iх бы ло, тым 

час цей я ла вi ла ся бе на кра моль най 

дум цы (мне ж яшчэ ву чыц ца i ву чыц-

ца  — дру гi курс), што Ко ля  — як раз

тое, што трэ ба: мой ча ла век, мая 

па ла вiн ка.

Ды i я  — маг чы ма  — яго?.. Ну 

рап там? Хоць та ды, вя до ма ж, на ка-

хан не нi я кiх на мё каў i нi я кiх пры знан-

няў, бо з ча го б, ка лi мы толь кi-толь кi 

па зна ё мi лi ся, ка лi па мiж на мi ўся го i 

бы ло, што не каль кi га дзiн на вак за-

ле, не каль кi пор цый ма ро жа на га?

На ступ ная су стрэ ча маг ла ад быц-

ца зi мой: Ко ля пас ля се сii збi раў ся 

пры ехаць да ба бу лi ў Вi цебск, а на-

пя рэ дад нi на шу су сед ку за пра сi лi на 

вя сел ле да пля мен нi цы. На мя не яна 

па кi да ла сваю ква тэ ру i ў ёй  — ма-

ло га кат ка, Афо ню. Та кiм чы нам, да 

эк за ме наў я рых та ва ла ся за чу жым 

ста лом, у пе ра пын ках  — пi са ла пiсь-

мо... А ка ця ня гэ тым ча сам ста ла ад-

бi раць маю руч ку  — пра сiць, каб я 

з iм гу ля ла...

Ну i як тут бы ло ад мо вiць, ка лi яно 

та кое пры го жань кае, та кое пу шыс-

тае, мi лае...

Ка ра цей, Ко лю я на пi са ла пра 

тое, што ад чу ва ла i ба чы ла, пры чым 

без на мё каў, што Афо ня  — прос та 

ка ця ня...

Ад каз на гэ ты лiст быў вель мi хут-

кi i гэ та кi ж злы. Ко ля пi саў, што я яго 

пад ма ну ла: ён, маў ляў, да мя не ўсёй 

ду шой, а вось я, ма ю чы iн ша га i та ко-

га ўжо ўлю бё на га ка ва ле ра, зво джу 

з ро зу му яшчэ i яго... На вош та?!

...Ад ка заць на гэ тае до сыць смеш-

нае для мя не пы тан не я збi ра ла ся 

пры су стрэ чы, на ват, ка лi вы пад зе, 

мо жа, i па зна ё мiць Ко лю з Афо нем. 

Уяў ля ла, як гэ та бу дзе, як здзi вiц ца i 

за смя ец ца Ко ля.

Ад нак здзi вi ла ся я са ма. I не 

менш.

Не як да нас у дзве ры па сту ка-

лi, я ад чы нi ла i ўба чы ла за па ро гам 

пры го жую дзяў чы ну сва iх га доў. Яна 

ўдак лад нi ла, цi я пе рад ёй, а по тым 

пра цяг ну ла мне... мой лiст да Ко лi, 

ска за ла, што знай шла яго вы пад-

ко ва ў... му жа (?!) ў кi шэ нi, што яны 

жа на тыя ўжо ча ты ры га ды.

 — Мне зда ец ца,  — ка за ла Ве-

ра,  — што Ко ля за ка хаў ся. Iнакш 

не на сiў бы з са бой гэ ты лiст, не пе ра-

 чыт ваў яго... Але ж у нас  — сям'я,

да чуш цы трэ цi га док... Ды i ў вас  — я 

пра чы та ла  — ёсць «мi лы Афо ня», 

дык ад сту пi це ся, не пi шы це яму, не 

су стра кай це ся  — не бу ры це на ша 

жыц цё.

Не ве даю, ча му я та ды не рас смя я -

ла ся (хоць вель мi ха це ла ся).

Не ве даю, ку ды  — i, мож на ска-

заць, iм гнен на  — знiк лi ўсе па чуц цi 

да Ко лi. А вось ро зум  — на ад ва-

рот  — уклю чыў ся.

 — Па кла дзi це гэ ты лiст на зад у 

кi шэ ню,  — па ра i ла я сва ёй гос цi. — 

I нi чо га не бой це ся (ва ўся кiм ра-

зе  — з май го бо ку). Ко лю я на пi шу 

праў ду: што люб лю Афо ню, што ў 

нас з iм хут ка вя сел ле.

...Ка лi вы хо дзi ла з до му, каб за-

нес цi гэ ты лiст у паш то вую скрын ку, 

«жа нiх» мой, раз луч нiк Афо ня, вы бег 

на су страч  — па цёр ся аб но гi, па пра-

сiў ся на ру кi.

Я з за да валь нен нем пад ня ла яго, 

па тра па ла за вуш кi, па гла дзi ла па 

пя шчот най шый цы, хоць ён, як кан-

ды дат у «му жы», мог ча каць яшчэ i 

пры сма каў.

Зоя На ва ен ка,

г. п. Пад свiл ле,

Глы боц кi ра ён.

ГА ЛА ВУ МОЖ НА 
ВЕ ШАЦЬ,

ла маць, су шыць, на мыль ваць...
Але не губ ляць!

Жыц цё ёсць жыц цё: нех та ў iм 

неш та губ ляе (най час цей у транс-

парт ных срод ках), нех та зна хо дзiць. 

Для гэ та га, на коль кi ве даю, на ват 

спе цы яль ныя бю ро ство ра ны пры 

мет ра па лi тэ нах, аў то бус ных ды 

тра лей бус ных пар ках. I што толь-

кi ту ды не трап ляе: сум кi, план шэ-

ты, ка шаль кi, па ра со ны, тэ ле фо ны, 

фо та апа ра ты... Не ка жу чы ўжо пра 

дро бязь на кшталт тэ нiс ных ра ке так 

цi паль ча так-ру ка вiц, ка лi, згу бiў шы 

ад ну, не бу дзеш ка рыс тац ца i дру-

гой... Хi ба, мо жа, па ру зной дзеш, як 

Прынц з Па пя луш кай? Але ж гэ та  — 

хут чэй вы клю чэн не, бо iн шых лю-

дзей, якiя неш та згу бi лi, шчас лi вы мi 

не на за веш.

Дык вось. Хто-нi хто з ма iх ад на-

курс нi каў пас ля за кан чэн ня Бе ла-

рус кай сель ска гас па дар чай ака дэ мii 

за стаў ся пра ца ваць на ка фед рах, з 

ча сам атры маў ву чо ныя зван нi i ўжо 

ў якас цi вы клад чы каў стаў ез дзiць 

у про фiль ныя ка ле джы ды ся рэд нiя 

на ву чаль ныя ўста но вы, каб па ра iць 

ма ла дым ву чыц ца да лей  — як раз 

у ака дэ мii.

Той раз у ка ман дзi роў ку збi ра лi ся 

двое  — Iван Iва на вiч (на за вём яго 

так), за гад чык ка фед ры, кан ды дат 

на вук, i зу сiм ма ла ды ас пi рант.

Апроч аса бiс тых рэ чаў, яны бра лi 

з са бой (ка ле гi вель мi пра сi лi) аб' ём-

ны сак ва яж з ме та дыч най лi та ра ту-

рай. На вак зал яго пры нёс ас пi рант, 

ён жа ўлад ка ваў кнi гi на ба гаж нае 

мес ца ў ва го не. Цяг нiк кра нуў ся.

Коль кi там ча су прай шло, я ска-

заць не бя ру ся, але ж пра вад нi ца аб'-

явi ла, што хут ка iх стан цыя  — Пiнск. 

Ус хва ля ва ны Iван Iва на вiч пры лiп да 

вак на, бо цяг нiк па вi нен быў су стра-

каць наш агуль ны ад на курс нiк, ён жа 

ды рэк тар мяс цо ва га ка ле джа. Так i 

ёсць! Пры ехаў! Iван Iва на вiч за спя-

шаў ся на су страч. Ас пi рант, ба ю чы ся 

ад стаць, ру шыў сле дам за iм.

На пе ро не па ча лi ся аб дым кi, пер-

шыя пы тан нi пра зда роўе, сям'ю, 

ра бо ту, пас ля ча го Iван Iва на вiч з 

фор сам за явiў: «Мы там роз най лi та ра -

ту ры для вас пры вез лi... Вi ця,

па ка жы»,  — па вяр нуў ся ён да ма-

ла до га ка ле гi, i той, як раз у тую ж 

мi ну ту, зра зу меў, што i сак ва яж, i 

дып ла мат з аса бiс ты мi рэ ча мi па-

еха лi ў бок Вар ша вы...

Чым скон чы ла ся гэ та гiс то рыя? 

Тым, што ды рэк тар ка ле джа хут ка 

знай шоў дзя жур на га па стан цыi, той 

звя заў ся са сва i мi ка ле га мi ў Брэс це, 

з на чаль нi кам цяг нi ка, якi на на ступ-

най стан цыi пе ра даў за бы ты ба гаж 

на па са жыр скi цяг нiк «Вар ша ва — 

Маск ва».

I та кiм чы нам яшчэ раз па цвер дзiў 

кры ла тае: «Абы га ла ву не згу бiць... 

Усё ас тат няе, дасць бог, зной дзец-

ца».

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

П
ЕР ШАЕ, на што звяр та еш 

ува гу ў вяс ко вым ад па чын-

ку, — су цэль ная цем ра i пра нiз лi-

вая цi шы ня ўна чы. Та кое спа лу-

чэн не, зда ец ца, — са мае што нi 

ёсць най леп шае для спа кой на га 

моц на га сну. Але ж ме на вi та ад 

яго пры вы кла му да iн ша га га ра-

джа нi ну ў пер шую ноч зу сiм не 

за сы на ец ца. Доў га ўгля да еш ся ў 

тое мес ца, дзе ў ха це акно, — i 

на рэш це ба чыш свет лыя пра ма-

ву голь нi кi шы баў i фор так, якiя ў 

дзя цiн стве зда ва лi ся ней кiм вя лiз-

ным тва рам — лоб, во чы, шчо кi... 

Пры слу хоў ва еш ся да цi шы нi — i 

рап там чу еш, як нех та гуч на гу-

пае звер ху аб пад ло гу, па воль на i 

цяж ка, моц на са пу чы, па соў ва ец-

ца да твай го лож ка (а гэ та кош ка 

са ско чы ла з ша фы). Не вы нос на 

звон ка цi кае га дзiн нiк (ма лень кi 

бу дзiль нiк на сер ван це) — i ты не 

ля ну еш ся, уста еш, iдзеш ба са нож 

па на сты лай пад ло зе, ня сеш яго ў 

iн шы па кой. Цi кан не не змаў кае, 

але хоць ста но вiц ца цi шэй шым. 

Пад яго пра валь ва еш ся ў сон, 

толь кi не на доў га — на свi тан нi, 

га дзiн у пяць, па чы нае цiў каць 

пад са мы мi вок на мi ней кая птуш-

ка, пра нiз лi ва-за дзi рыс та паў та-

ра ю чы здзек лi ва: «Спi цё? Спi цё? 

Спi цё?» А там i сон ца па чы нае 

бiць пром ня мi ў вок ны, i ўжо не-

маг чы ма моц на за снуць, бо за-

над та вiд на...

Зрэш ты, гэ та толь кi пер шую 

ноч. Пас ля — вель мi хут ка — 

пры хо дзiць ад чу ван не поў на га 

за спа ка ен ня i са мае, на пэў на, па-

трэб нае ча ла ве ку ве дан не, якое 

гэ та за спа ка ен не i на ра джае: 

«Я — до ма». Мно гiм з нас, якiя 

iнакш як у ванд роў ках па ўсiм све-

це свой ад па чы нак i не ўяў ля лi, а 

ў род ных мяс цi нах бы ва лi толь кi 

на вы хад ныя, i то не заўж ды, гэ та 

ве дан не вяр ну ла пан дэ мiя. Яшчэ 

ад но па зi тыў нае ад крыц цё сён-

няш нiх смут ных ча сiн.

П
РА пан дэ мiю ў вёс цы, ка-

неш не, чу лi. Пры яз джае 

ўжо ў пят нi цу ве ча рам цэ лы на тоўп 

мiн чу коў на да чы. Але ка заць аб 

ней кiх там «ма са вых ме ра пры ем-

 ствах з удзе лам вя лi кай коль -

кас цi лю дзей» не да во дзiц ца — 

усе кор па юц ца на сва iх ся дзi бах, 

ро бяць гра ды, ста вяць пар нi кi 

ды цяп лi цы, спя ша юц ца: сё лет-

нi ха лод ны май збiў усе пла ны. 

Збi ра ец ца на род толь кi ка ля аў-

та кра мы, якая пры яз джае ў вёс ку 

трой чы на ты дзень. Ня рэд ка са 

спаз нен нем — тут са мы край нi 

пункт у яе марш ру це. Ня даў на 

дык i ўво гу ле з'я вi ла ся ледзь не на 

пяць га дзiн паз ней. Лю дзей ка ля 

яе збi ра ец ца да во лi шмат, у чар зе 

не ка то рыя на ват у мас ках, ста ра-

юц ца вы трым лi ваць дыс тан цыю... 

Дых тоў ны бу ды нак ма га зi на, якi 

ад чы ня лi кож ны год пад час дач на-

га се зо на i якi пры но сiў пры бы так 

знач на боль шы, чым аў та кра ма, 

сё ле та ста iць за чы не ны. Нi бы та 

мяс цо выя пра да вач кi-пен сi я нер кi 

ад мо вi лi ся пра ца ваць, i ў тым пры-

чы на. (Але ж, зда ец ца, ганд лё выя 

ка ле джы спраў на пра цу юць i вы-

пус ка юць ма ла дых спе цы я лiс таў 

сот ня мi. Ня ўжо нель га ка гось цi 

на кi ра ваць па пра ца ваць ле там

у вяс ко вую кра му — най леп шая б 

прак ты ка бы ла. Ча мусь цi гэ та

дум ка нi ко му з ра ён ных чы ноў нi-

каў у га ла ву не пры хо дзiць.)

Не ка то рым, каб не збi ра лi-

ся на ват ка ля кра мы, пра дук ты 

пры во зяць дзе цi цi ўну кi з не да лё-

кай ста лi цы. Ста ра юц ца бе раг чы 

ста рых: са мi ў ха ту не за хо дзяць, 

па ся дзяць з род ны мi людзь мi на 

ад лег лас цi ў два ры — а хо чац-

ца ж аб няць ма цi цi баць ку — ды 

па еха лi на зад. Праў да, у гэ тых 

са мых не ма ла дых баць коў па-

няц це бяс пе кi ў кож на га сваё. 

Ад на ба бу ля аку рат на пра цi рае 

ан ты сеп ты кам усе пры ве зе ныя 

пра дук ты пе рад тым, як па ста вiць 

у ха ла дзiль нiк, з сы нам i ўну кам 

га во рыць толь кi па тэ ле фо не, з 

чу жы мi людзь мi — з глы бi нi два-

ра. Iн шая, толь кi ад пра вiў шы ў 

Мiнск дач ку, якая на ват з ма-

шы ны вы хо дзi ла ў мас цы, праз 

коль кi хвi лiн ужо шы буе да су се-

дзяў-дач нi каў, што так са ма толь кi 

сён ня пры еха лi з Мiн ска з ма лы мi 

дзець мi. Па ды шла блi зень ка, раз-

маў ляе да во лi доў га, iдзе з ма ла-

дой гас па ды няй участ ка гля дзець 

град кi... Ба чы ла б дач ка, як усе 

яе ста ран нi аба ра нiць ад за ра зы 

род ных лю дзей зво дзяц ца на нi-

што. Але ж хi ба iм што да вя дзеш, 

гэ тым на шым ба бу лям?

АЛЕ гэ та так — вы пад ко выя 

на зi ран нi. Бо ўсё гэ тай па-

рой за ся ро джа на на зям лi — ужо 

ка лi яна ў ця бе ёсць i ты сю ды 

пры ехаў, трэ ба ка паць, раў на-

ваць, са дзiць, се яць. Най леп шы, 

па вiн на вам ска заць, рэ лакс ад 

га рад ской мi тус нi. Сё ле та на ват 

ра шы лi цяп лi цу па ста вiць: сям'я 

вя лi кая, ча сы за раз не са мыя 

лёг кiя, хай бу дзе сваё. На га да-

ваў шы ра са ды на га рад скiх пад-

ва кон нях, за ка за лi тую цяп лi цу ў 

Мiн ску з да стаў кай i ман та жом. 

Да стаў ка еха ла роў на ты дзень. 

Ман таж нi кi не з'я вi лi ся нi ў да га-

во ра ны дзень, нi на заўт ра з ра нi-

цы — пра спа лi. З'я вi лi ся блi жэй 

пад абед, пры чым адзiн быў на-

столь кi «стом ле ны» пас ля ўча-

раш ня га, што, па ка лу паў шы ся 

кры ху ў рыш тун ку, пра спаў увесь 

час у цянь ку пад пi во ня мi. Яго ма-

ла дзей шы на пар нiк ад чу ваў ся бе 

ня ём ка, увесь час вы ба чаў ся i, 

як вол, пра ца ваў адзiн за два iх 

(i трэ ба ска заць, доб ра пра ца-

ваў). Што б я зра бi ла ў Мiн ску ў 

та кой сi ту а цыi? О, скан дал быў 

бы знат ны! А тут... Цяп лi ца ста-

iць? Ста iць. I, зда ец ца, на дзей на. 

Да ку мен ты пад пi са лi, усё як па-

ло жа на. Ча го хва ля вац ца, нер вы 

рваць? Той жа, стом ле ны, на ват 

пi во нi не па мяў. Хай едуць люд цы 

з бо гам. Тым больш — са дзiць 

па мi до ры ды пер цы час. А ка лi 

на на ступ ную ра нi цу нi ад но з 

па са джа ных ка лiў не бу дзе за-

вя лым — тут i най вя лiк шая мне 

бу дзе ра дасць...

А як рас кош на цвi туць сё-

ле та са ды! А рапс за вёс-

кай — жаў цют кая пра сто ра аж да 

не ба. (Мо жа, яны i кож ны год так 

цвi туць, але ж ка лi на тое мож на 

бы ло так спа кой на, за ся ро джа на, 

удум лi ва па гля дзець, ды яшчэ ця-

гам не каль кiх дзён.) I як хо ра ша 

па чы таць даждж лi вым днём кнiж-

ку — не на смарт фо не i не па мiж 

стан цы я мi мет ро, а звы чай ную, 

па пя ро вую, улад ка ваў шы ся ва 

ўтуль ным, лю бi мым з дзя цiн стве 

крэс ле. Я ўзя ла з са бой сё мы том 

Ка рат ке вi ча — той, дзе «Чор ны 

за мак...» i чы та ла за по ем, нi бы 

пер шы раз, а ў печ цы па трэск-

ва лi дро вы, кi да ю чы аран жа выя 

вод блiс кi на ста рон кi... Амаль за-

бы тае ад чу ван не гар мо нii з са бой 

i з усiм на во кал. Цi, ка лi хо ча це, 

шчас це, якое вось так прос та i 

не за ўваж на ахi не, i нi я кая пан-

 дэ мiя цi якая iн шая на ва ла ме на-

вi та ў гэ та iм гнен не яму не пе ра-

шко да.

...У ад ной са цы яль най рэ кла-

ме, якую час та кру цяць па на шых 

ка на лах гу чыць фра за: «Ма лая 

ра дзi ма. Каб вяр нуц ца». Не зу сiм 

так. Ма лая ра дзi ма — каб быць. 

Са мiм са бой, асаб лi ва ка лi ва кол 

ка жуць, што «свет ужо нi ко лi не 

бу дзе та кi, як ра ней».

Але на ЛЯЎ КО ВIЧ.

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

ДЗЕ СЯЦЬ ДЗЁН, 
ЯКIЯ НЕ ЗМЯ НI ЛI СВЕТ
На тат кi ад пуск нi ка ў час пан дэ мii
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