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Што яго, ша ноў на га Ана то ля 

Кле шчу ка, «за гна ла» на тое ж 

дрэ ва (як ва ры ян ты — у шах ту, 

у ра дзiль ню, тур му, кар' ер, на 

ве жа вы кран, на печ у вяс ко вай 

ха це, на фер му, да хра ма, кры-

нi цы, бус лян кi i г. д.), тлу ма чыць, 

вi даць, не трэ ба: не адоль ная цi-

ка васць i ўлю бё насць у жыц цё, 

у свой край, у не ка лi даў но абра-

ную пра фе сiю.

Ёй ша ноў ны спа дар Ана толь 

ад даў без ма ло га ча ты ры дзе-

ся цi год дзi, за якiя стаў аў та рам 

больш чым 30 пер са наль ных 

вы ста вак (у тым лi ку ў Аў стрыi, 

Гер ма нii, Злу ча ных Шта тах, Кi-

таi, Япо нii, у Ар га нi за цыi Аб' яд-

на ных На цый i Еў ра пар ла мен-

це...), аў та рам i су аў та рам фота-

аль бо маў «Пад не бам Бе ла ру-

сi», «Чар но быль», «Чар но быль 

1986—2006. Жыць з тра ге ды-

яй», «Бе ла русь. Зям ля пес ня-

роў», «Ка ра год бе ла рус кiх аб ра-

даў»... Апроч та го, ён зды маў 

пра вед нi каў на ро даў све ту, ка-

ва ле раў ор дэ наў Сал дац кай 

сла вы (сё ле та «Звяз да» вяр ну-

ла ся да гэ та га пра ек та), пом нi кi 

ар хi тэк ту ры, кры нi цы, на цы я-

наль ныя строi, му зы каў, пiсь-

мен нi каў... «Жы вая зям ля», 

«Аб ры сы Ай чы ны», «Вы то кi ма-

лой Ра дзi мы», «Пра ка вет нае» — 

гэ та яго спе цы яль ныя пра ек ты.

Зрэш ты, пра ўсё, на што спа-

дар Ана толь па гля дзеў праз 

«воч ка» фо та аб' ек ты ва, тут жа 

за фiк са ваў i пе ра даў по тым iн-

шым, на ват праз кос ку на пi саць 

не маг чы ма. I гэ та за шчас це, 

што хоць драб нi ца най леп шых 

ка ля ро вых здым каў мо жа ра зы-

сцi ся па све це ў вы гля дзе асоб-

ных фо та аль бо маў, адзiн з 

якiх — «Пад не бам Бе ла ру сi» — 

вы тры маў ужо тры вы дан нi. 

Не так даў но ў про даж па сту пi ла 

чац вёр тае.

— Усе здым кi ў iм — но-

выя, — за зна чыў аў тар.

— I прос та фан тас тыч ныя! — 

пры зна лi пер шыя чы та чы-гле да-

чы, ча сам не ве ра чы, што гэ та 

на шы, бе ла рус кiя зi мы i вёс ны, 

што гэ та ў нас та кая ка зач на 

пры го жая зям ля i та кое не звы-

чай нае не ба, та кiя мi лыя звя ры 

i птуш кi...

Дзе ля та го каб зняць iх (вось 

так!), зга дзi це ся, вар та па ся-

дзець — i не толь кi на дрэ ве.

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ТАМ, 
дзе юна чы iм пэт

Стэн дап, га ра чы вы пуск, рэ пар таж... Хлоп цы i дзяў ча ты з Ча чэр ска, 

што на Го мель шчы не, ства ры лi ма ла дзёж ны тэ ле вi зiй ны ка нал ТАМ-ТV. 

«На род ным» ка рэс пан дэн там мо жа стаць кож ны пад ле так з ра ён на га 

цэнт ра, якi мае ак тыў ную гра ма дзян скую па зi цыю i цi ка вiц ца тэ ле вi-

зiй най вы твор час цю.

Тэ ле ка нал «ТАМ-ТV» — дзе цi шча Ча чэр ска га ра ён на га цэнт ра твор час цi дзя-

цей i мо ла дзi. Ва ўста но ве пра цяг лы час дзей нi ча ла аб' яд нан не па iн та рэ сах 

«Ра курс». Яго ўдзель нi кi вы дат на за сво i лi кух ню вi дэа вы твор час цi. Iх ро лi кi 

атрым лi ва лi ўзна га ро ды на роз ных кон кур сах. Пас ля з'я вi ла ся ам бi цый ная iдэя — 

ства рыць улас нае тэ ле ба чан не, якое бу дзе па ве дам ляць аб жыц цi ра ё на.

— Як ства рыў ся наш ка лек тыў актыў най мо ла дзi? — кi раў нiк пра ек та «ТАМ-

ТV» Ана толь ГУ РЫ НАЎ па-тэ ле вi зiй на му ро бiць iнт ры гу. — Мы пры хо дзi лi ў 

шко лы, пра па ноў ва лi ка му цi ка ва па спра ба ваць ся бе ў кад ры, па чы таць. Дзе цi 

ад гу ка лi ся на пра па но ву. Пры хо дзi лi. Ка лi ў iх атрым лi ва ла ся, то за ста ва лi ся.

Пра ект «ТАМ-ТV» — гэ та пра тое, што не заў сё ды для ства рэн ня па-сапраўд-

на му якас на га пра дук ту па трэб ныя сур' ёз ныя фi нан са выя ўкла дан нi. Га лоў ны 

ру ха вiк — iдэi, эн ту зi язм i мэ та на кi ра ва насць.

— У нас бы ла iдэя i га ра чае iмк нен не, але не бы ло рэ сур саў, — да дае кi раў-

нiк пра ек та «ТАМ-ТV». — Спа чат ку мы зды ма лi, як маг лi — бра лi ка ме ру ў 

сяб роў, па зы ча лi шта тыў, але не знi ка ла вя лi кае жа дан не неш та ра бiць, ру хац-

ца, рас цi.

Ле тась «ТАМ-ТV» ка ме ру па да ры ла Го мель скае аб лас ное аб' яд нан не праф-

са юзаў. На па чат ко вым эта пе школь нi кi ву чы лi ся, як па во дзiць ся бе ў кад ры, 

пi саць сцэ на рыi, вы бi раць ра курс для зды мак ды ман цi ра ваць зня ты ма тэ ры ял. 

Ця пер прак тыч на ўсю ра бо ту па ства рэн нi ме дый на га кан тэн ту школь нi кi вы-

кон ва юць без да па мо гi ку ра та раў. Вы рас ла i твор чая ка ман да. Сён ня ў пра ек-

це — 15 ча ла век. У кож на га — свае аба вязкi.

— Мы ста ра ем ся пi саць са мi, але дзесь цi, ка неш не, па трэб на да па мо га цi 

ка рэк цi роў ка, — рас каз вае сак рэ ты тэ ле кух нi ўдзель нi ца пра ек та Вiк то рыя 

ПРОЦ КА. — Я, на прык лад, нi ко га з вя до мых вя ду чых не ка пi рую, але, зразу-

мела, на бi ра еш ся во пы ту, гля дзiш па тэ ле вi за ры вы пус кi на вiн, на зi ра еш за 

ка рэс пан дэн та мi, вя ду чы мi ў сту дыi, як яны вы раз на ўсё пра маў ля юць, як гэ та 

ўсё аку рат на.

Ус па мi нае дзяў чы на i аб сва iх пер шых ура жан нях ад на вед ван ня Го мель скай 

аб лас ной тэ ле ра дыё кам па нii, ка лi зда ва ла ся, што тра пiў у iн шы свет, во чы 

раз бя га лi ся, а ду ша, хут чэй за усё, ця пер на заў сё ды ад да ная тэ ле ба чан ню.

Ця пер «ТАМ-ТV» — гэ та зла джа ны ка лек тыў тэ ле вi зiй нi каў: вя ду чыя, ка рэс-

пан дэн ты, апе ра та ры, ман та жо ры, рэ жы сё ры. Вы пус кi па бу да ва ны як бло кi 

на вiн. У по лi зро ку ка рэс пан дэн таў — мяс цо выя сла ву тас цi, вы дат ныя мяс цi ны 

Ча чэр шчы ны, па дзеi i ме ра пры ем ствы, якiя пра хо дзяць у род ным го ра дзе, рас-

каз ва юць аб ге ра iч ных зем ля ках i гiс та рыч най спад чы не ра ё на. Вы пус кi «ТАМ-

ТV» вы хо дзяць у се цi ве. Зай ма юц ца на сту дыi i аў тар скай муль ты плi ка цы яй.

— Мы па спра ба ва лi свае сi лы ў пра ек тах, дзе трэ ба бы ло зай мац ца анi ма-

цы яй. Ава ло да лi май стэр ствам стоп-моў шэн — гэ та пе ра соў ван не ў кад ры 

не жы вых прад ме таў, з якiх атрым лi ва ец ца анi ма цый нае вi дэа, — тлу ма чыць 

Ана толь Гу ры наў. — Пер шы наш во пыт быў з плас ты лi ну i кар до ну, дзе мы 

анi ма ва лi пер са на жаў, якiя рас каз ва лi аб энер га збе ра жэн нi. Ця пер ак тыў на 

пра цу ем су мес на з мас та ка мi. Нам вель мi па да ба ец ца пра ца ваць у та кiм твор-

чым саю зе.

Па зна ё мiц ца з вi дэа пра дук цы яй «ТАМ-ТV» блi жэй мож на ў iн тэр нэ це: на афi-

цый ных сай тах Ча чэр ска га рай вы кан ка ма, уста ноў аду ка цыi, а так са ма ў са-

цы яль ных сет ках. Да рэ чы, плён ную твор часць удзель нi каў ма ла дзёж на га пра-

ек та вы со ка аца нi ла жу ры на аб лас ных i рэс пуб лi кан скiх кон кур сах, якiя пра-

во дзiць Мi нiс тэр ства аду ка цыi. Гэ та ма ты вуе юных жур на лiс таў не спы няц ца 

на да сяг ну тым i ру хац ца на пе рад.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Ка лiсь цi ў шмат люд най 

вёс цы Вы га ла вi чы, 

што на Мя дзель шчы не, 

вi ра ва ла жыц цё. Тут бы лi 

шко ла, фель чар ска-аку шэр скi 

пункт, кi на за ла, пош та, 

тры кра мы. Ця пер жа 

з усiх гра мад скiх аб' ек таў 

за стаў ся Дом куль ту ры i ад на 

кра ма.

— Вёс ка па цi ху вы мi рае, ста рыя 

ады хо дзяць у iн шы свет, а мо ладзь 

з'яз джае ў го рад на ву чо бу, ра бо-

ту, — ка жа Вя ча слаў ЖЫЛ КО, якi 

на ра дзiў ся ў Вы га ла вi чах.

Тут прай шлi яго дзя цiн ства i 

юнац тва. Пас ля за кан чэн ня дзе вя цi 

кла саў ён падаў  ся ў Вi лей скае пра-

фе сiй на-тэх нiч нае ву чы лi шча, пас ля 

служ бы ў ар мii па сту пiў у iн сты тут, 

дзе атры маў спе цы яль насць iн жы-

не ра. Пра ца ваў на бу доў лi ў роз ных 

ар га нi за цы ях. За тым ства рыў свае 

бу даў нi чыя фiр мы. На прык лад, за-

кан чвае бу даў нiц тва дзе вя цi пя цi па-

вяр хо вых да моў у Дзяр жын ску. 

Удзель нi чаў у бу даў нiц тве iн тэр на-

таў для ме ды цын скiх ра бот нi каў у 

Лес каў цы, што пад Мiнск ам.

— Шчы ра ска жу, што лi чу сва iм 

до мам не Мiнск, а ме на вi та Вы га ла-

вi чы. Вяс ко выя ка ра нi, нi чым не 

выд раць з мя не. Дзе б нi быў, дзе б 

нi жыў, усё роў на цяг не на ма лую 

ра дзi му. Тут па ха ва ны мае ба бу ля, 

ма цi. Тут ды ха ец ца лёг ка, на поў ныя 

гру дзi, — пры зна ец ца мой су раз-

моў нiк. — Як вя до ма, на ся ле ця пер 

праб ле мы з ра бо тай. А ка лi i ёсць 

за ня так, то зар пла та не вя лi кая, та-

му вы ра шыў да па маг чы зем ля-

кам — ад крыў у вёс цы вы твор часць 

тра ту ар най плiт кi. На та кое ра шэн не 

паў плы ваў указ Прэ зi дэн та, якi аб-

вяс цiў, што тры га ды прой дуць пад 

зна кам ма лой ра дзi мы, — пры зна-

ец ца Вя ча слаў Вя ча сла ва вiч.

Мяс цо выя ўла ды пад вы твор-

часць вы дзе лi лi па мяш кан не бы лой 

шко лы. Бу ды нак ста яў з вы бi ты мi 

вок на мi, пра гнiў шым да хам, з ця гам 

ча су раз бу раў ся. Да вя ло ся шмат па-

пра ца ваць, каб ад ра ман та ваць, да-

вес цi яго да ла ду. Пра вёў ва ду, 

элект рыч насць, ацяп лен не, за ку пiў 

кат лы. Не аб ход нае аб ста ля ван не 

на быў у лi зiнг.

На прад пры ем стве пра цу юць 

15 ча ла век з Вы га ла вiч i су сед няй 

вёс кi Кня гi нiн. За раб ля юць па 700—

800 руб лёў у ме сяц. Столь кi не ўсе 

атрым лi ва юць на ват у Мiн ску. А для 

Мя дзель ска га ра ё на, дзе прак тыч на 

ад сут нi чае пра мыс ло васць, та кiя 

гро шы для мно гiх — не да ся галь ная 

ма ра. Вя до ма, пры пад бо ры кад раў 

прад пры маль нiк гля дзеў, каб кан-

ды дат не злоў жы ваў спiрт ным. Хо-

чаш доб ра за раб ляць i год на жыць, 

за бяс печ ваць ма тэ ры яль на сваю 

сям'ю, то трэ ба сум лен на i ад каз на 

пра ца ваць.

— Ска жу так, не аб ход на ў пер-

шую чар гу спа дзя вац ца i раз лiч ваць 

на свае сi лы. Ка лi ўла да ба чыць, 

што ты iмк неш ся неш та зра бiць, то 

аба вяз ко ва да па мо жа. На прык лад, 

маю iдэю пад тры маў стар шы ня Мя-

дзель ска га рай вы кан ка ма Ана толь 

Мар' я на вiч Вай нiл ка, iшоў на су страч 

лю бой ма ёй прось бе, — ка жа Вя ча-

слаў Жыл ко.

Су раз моў нiк i сам ро бiць усё маг-

чы мае, каб унес цi, ня хай, i не вя лi кi 

ўклад у ад наў лен не ма лой ра дзi мы. 

На прык лад, вы дзе лiў Кня гi нiн ска му 

сель вы кан ка му тэх нi ку для зно су 

ста рых i пус ту ю чых да моў, да па мог 

акуль ту рыць за рос лыя зя мель ныя 

ўчаст кi, па якiх на ват ву жы поў-

залi.

Вя ча слаў Жыл ко вель мi хо ча, каб 

яго род ная вёс ка не знiк ла з кар ты 

ра ё на, поў нi ла ся сме хам дзя цей. 

Але ён доб ра ра зу мее, каб гэ та зда-

ры ла ся, не аб ход на даць лю дзям ра-

бо ту.

— Мар i пла наў у мя не шмат. На-

прык лад, за пус цiць бы лую птуш ка-

фаб ры ку «Но вая за ра». Бу ды нак 

пус туе, ро бiц ца не пры год ным. Гэ та 

б да зво лi ла ства рыць но выя ра бо-

чыя мес цы, удых нуць у на се ле ны 

пункт дру гое жыц цё. Ка лiсь цi тут 

пра ца ва ла мая ма цi. Ра ней улад ка-

вац ца на прад пры ем ства бы ло 

праб ле ма тыч на — ста я ла чар га. 

Але, каб ад ра ман та ваць i за пус цiць 

фаб ры ку, па трэб ны вя лi кiя срод кi. 

Та кiх у мя не ня ма, — пры зна ец ца 

Вя ча слаў Вя ча сла ва вiч. Ад нак ён не 

губ ляе над зеi знай сцi тан ны крэ-

дыт.

Акра мя та го, пла нуе па спра ба-

ваць свае сi лы ў сель скай гас па дар-

цы, вы ка паць ва да ёмы, раз во дзiць 

ры бу, за няц ца вы рошч ван нем быч-

коў. Рай вы кан кам ужо вы дзе лiў 

45 гек та раў зям лi, для па чат ку да-

стат ко ва, трэ ба яе асво iць, а ўжо ад 

та го, як пой дуць спра вы, iс цi да-

лей.

— Сель ская гас па дар ка — гэ та 

не бу даў нi чая га лi на....

— Хо ча це ска заць, што не спраў-

лю ся? Але ж я вы рас у вёс цы, ма цi 

заў сё ды тры ма ла на пад вор ку i па-

рсю коў, i ка роў, i свой скую птуш ку, 

да па ма гаў па гас па дар цы, — па ры-

руе Вя ча слаў.

Га да ваў ся хло пец без баць кi, та-

му ў ха це быў за гас па да ра, з ма лых 

га доў спаз наў цяж кую ся лян скую 

пра цу. Сям'я не шы ка ва ла, свай го 

до ма не бы ло, жы лi ра зам з ба бу-

ляй.

— З дзя цiн ства мне на ўсё жыц цё 

за пом нiў ся адзiн эпi зод. Я су стра каў 

ма цi з ра бо ты. I тут на га нак свай го 

до ма вый шаў су сед. I я ска заў: «Ма-

ма, ча му так атрым лi ва ец ца, што 

кож ная птуш ка мае сваё гняз до, а ў 

нас ня ма свай го кут ка?»

Паз ней сям'i вы дзе лi лi дом праз 

да ро гу. Ка лi Вя ча слаў цвёр да стаў 

на но гi, зра бiў да яго дзве пры бу до-

вы, пра вёў ва ду, газ. Так што яго 

ма ма да кан ца жыц ця жы ла ў кам-

форт ных умо вах.

Ня лёг кае дзя цiн ства на ву чы ла 

хлоп ца iс цi да сва ёй мэ ты, за гар та ва-

ла во лю i ха рак тар. Ён да бiў ся i па ва-

гi, i ма тэ рыя ль на га даб ра бы ту. I ця пер 

хо ча, каб i яго ма лая ра дзi ма квiт не ла, 

а зем ля кi жы лi як най лепш.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЗЯМ ЛЯ БАЦЬ КОЎ — МАЯ ЗЯМ ЛЯ
Як прад пры маль нiк ро бiць сваю ма лую ра дзi му больш кам форт най для жыц ця

ПАД 
НЕ БАМ 
БЕ ЛА РУ СI

У Дзень Не за леж нас цi Рэс пуб лi кi Бе ла русь тэ ле ка-

нал «Бе ла русь 1» па ка жа прэм' е ру — пер шы вы пуск 

што тыд нё вай пра гра мы «Зроб ле на!». Яна з'я вi ла ся ў 

вы нi ку су мес най ра бо ты Агенц тва тэ ле на вiн Бел тэ ле-

ра дыё кам па нii, iн фар ма цый ных ды рэк цый ка на лаў АНТ 

i СТБ. Су мес ны са цы яль на-па лi тыч ны пра ект рас ка жа 

i па ка жа най леп шыя да сяг нен нi на шай кра i ны за га ды 

яе су ве рэн на га жыц ця.

Сён ня мы ма ем доб ра ўпа рад ка ва ныя i кам форт ныя га ра ды 

з раз вi тай транс парт най iнф ра струк ту рай, вы со кi ўзро вень 

ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня, аду ка цыi, на ву кi i IТ-га лi ны, а 

так са ма гас па дар кi i аб' ек ты пра мыс ло ва га сек та ра, якiя па-

ста ян на ма дэр нi зу юц ца, — i ўсё гэ та вы нiк агуль най пра цы 

мiль ё наў бе ла ру саў. У пра ек це «Зроб ле на!» аў та ры-ка рэс-

пан дэн ты прад ста вяць гле да чам вя лi кую па на ра му су ве рэн-

най Бе ла ру сi, па каз ва ю чы, як год за го дам вы кон ва лi ся да-

ру чэн нi кi раў нi ка дзяр жа вы, як мно жы лi ся да сяг нен нi ў сфе ры 

ту рыз му, спор ту, куль ту ры, ме ды цы ны, на ву кi i IТ, як удас ка-

наль ва лi ся транс парт ная iнф ра струк ту ра, аг ра пра мыс ло вы 

комп лекс, доб ра ўпа рад ка ван не га ра доў, пра мыс ло васць i 

шмат iн ша га.

— У пра ек це «Зроб ле на!» вы ка ры ста на шмат ар хiў ных 

ма тэ ры я лаў, каб па ка заць у фар ма це «бы ло i ста ла», што 

да сяг ну та ў той цi iн шай га лi не за час на ша га су ве рэн на га 

iс на ван ня. На прык лад, пер шая се рыя рас ка жа пра ма шы на-

бу даў нiц тва, i там у нас ар хiў ныя кад ры з ад сыл кай у 90-я 

га ды, — дзе лiц ца га лоў ны ды рэк тар Агенц тва тэ ле вi зiй ных 

на вiн Сяр гей ХА МЯН ТОЎ СКI. — Па ка жам, якi мi бы лi прад-

пры ем ствы, ка лi да ста лi ся нам пас ля рас па ду Са вец ка га Са-

ю за. Да стат ко ва ўспом нiць вя до мыя кад ры з «Гом сель ма ша», 

дзе ра бо чыя грэ юць ру кi ў ха лод ным цэ ху над аг нём, якi га-

рыць у боч цы. Та ды так зда ры ла ся, што на прад пры ем стве 

ад клю чы лi элект рыч насць, i лю дзям да во дзi ла ся са гра вац ца 

ка ля вог нi шчаў, якiя га рэ лi прос та ў цэ хах. А по тым па сут нас-

цi бы ла ство ра на цэ лая га лi на ма шы на бу даў нiц тва, i сён ня 

яна вя до мая не толь кi трак та ра мi i кам бай на мi, та му што тут 

вы пус ка юць i элект ра ма бi лi, i элект рыч кi «Штад лер», i мно гае 

iн шае. Па та кiм ал га рыт ме мы пра со чым, чым жы ла i як раз-

вi ва ла ся Бе ла русь, якiя ма гут нас цi ма юць ця пер роз ныя вы-

твор час цi. У мя не аса бiс та вы клi ка юць за хап лен не i го нар тыя 

лю дзi, чы i мi сi ла мi i пра фе сi я на лiз мам быў да сяг ну ты та кi 

вы нiк. I, спа дзя ю ся, нам з ка ле га мi з iн шых тэ ле ка на лаў уда-

ло ся ў 15-се рый ным пра ек це рас ка заць пра ўсё гэ та.

З вы пус ку ў вы пуск аў та ры бу дуць пра во дзiць свое асаб лi-

вы вi дэа ма нi то рынг та го, што ад бы ва ец ца i як дзей нi ча юць 

пас ля су стрэч з Прэ зi дэн там чы ноў нi кi на мес цах, якi вы нiк 
да лi шмат лi кiя па езд кi па рэ гi ё нах i ра бо чыя су стрэ чы для 

бе ла рус кай эка но мi кi за апош нiя 10-15 га доў. Бо, як вя до ма, 

у гэ ты пе ры яд бу да ва лi Бе ла рус кую АЭС, «Мiнск-Арэ ну», 

«Чы жоў ка-Арэ ну», пра во дзi лi рэ стаў ра цыю ста ды ё на «Ды на-

ма», а ў цэ хах ай чын ных пра мыс ло вых гi ган таў вы пус ка лi 

но вую пра дук цыю... Усё гэ та бу дзе прад стаў ле на ў 15-хвi лiн-

ных се ры ях жур на лiс та мi трох тэ ле ка на лаў. Аб' яд на ныя агуль-

най кан цэп цы яй вы пус кi пра ек та рас ка жуць пра тое, што 

мож на лi чыць вы нi кам агуль най пра цы, чым мож на га на-

рыцца.

Тэ ле ка на лы «Бе ла русь 1», «Бе ла русь 24», АНТ, СТБ i «РТР-

Бе ла русь» па ка жуць усе фiль мы цык лу ў прайм-тайм — кож-

ны ты дзень гле да чоў ча ка юць адзiн вы пуск, зроб ле ны кож ным 

з ка на лаў, i дзве ра бо ты ад ка лег па твор чым цэ ху.

Але на ДРАП КО.

Фо та Бел тэ ле ра дыё кам па нii.

ГЭТА ЗРОБЛЕНА 
НАМІ

Вар та па гля дзецьВар та па гля дзець

Быць гас па да ромБыць гас па да ром

Iнi цы я ты ваIнi цы я ты ва

А
ПЫ ТАН НЯЎ на гэ тую тэ му не ра-

бiў, на пэў на, нi хто, ды i на вош та, 

ка лi без iх зра зу ме ла, што аб-

са лют ная боль шасць раз моў па ма бiль-

ных тэ ле фо нах па чы на ец ца з ка рот кiх: 

«Як жы вы-зда ро вы?» i «Ты ця пер дзе?»

Пы тан нi як пы тан нi, а вось ад ка зы...

Са мы не ча ка ны (ва ўся кiм ра зе, для мя-

не) быў (шэп там): «На дрэ ве...» I гу чаў ён 

не з вус наў ней ка га вi су са-пад шы ван ца, 

ама та ра чу жых яб лы каў, а да рос ла га, 

до сыць маж но га дзядзь кi, ка ле гi, фо та-

ка рэс пан дэн та най ста рэй шай бе ла рус-

кай га зе ты.
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