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Унуч кі Над зеі
Пра тое, на коль кі важ на ве даць 
гіс то рыю сва ёй сям'і

З На таш кай, стры еч най сяст рой, са май бліз кай па кры ві — 
у нас агуль ныя і дзед, і ба бу ля, — мы ба чым ся га ды ў

ра ды, а ка лі дак лад ней — дык два ра зы за ўсё на ша не ка рот кае 
ўжо жыц цё. Пер шы раз я даб ра ла ся-та кі да Дняп ра, які та ды яшчэ 
быў Днеп ра пят роў скам і ду маць не ду маў, што ка лі-не будзь зме-
ніць наз ву. А га доў з во сем на зад яны з ма ці пры яз джа лі ў Мінск, 
пра бы лі ты дзень, з'ез дзі лі ў Кук ша ві чы, ад куль ро дам на шы ўсе... 
Мы та ды, ужо абедз ве да рос лыя цёт кі, вель мі зблі зі лі ся, зра зу-
меў шы, што вель мі па доб ныя не толь кі знеш не, абя ца лі ад на 
ад ной, што бу дзем ба чыц ца час та, ра зам ад па чы ваць, ез дзіць 
ад на да ад ной у гос ці, бо на са мрэч — якая там ад лег ласць.

Але спа чат ку за цяг ну лі бу дзён ныя спра вы, а пас ля кра і ну, у якой 
жы ве сяст ра, па нес ла ў ша лё ным ві ры, і ўжо ёй ста ла не да па ез дак 
і не да гас цей — спа чат ку «лоп нуў» банк, у якім пра ца ва ла, пас ля 
дры жэ ла за сы ноў пры зыў но га ўзрос ту, якіх маг лі ад пра віць у зо ну 
кан флік ту... Доб ра, што ёсць са цы яль ныя сет кі і ін шыя су час ныя 
срод кі су вя зі. Ка лі па га во рым па ві дэа, ка лі прос та спі шам ся — ка-
ра цей, ве да ем ад на пра ад ну не менш, чым ка лі б жы лі по бач.

ПРАЎ ДА, апош нія не каль кі ме ся цаў ад стры еч ні цы не бы ло 
на він, толь кі на ста рон цы ў се ці ве ней кія дзіў ныя спа сыл кі 

на вы каз ван ні пра раз бі тае сэр ца, пра сум лен не, пра адзі но ту. 
На рэш це прый шло і поў нае рос па чы пісь мо — пра кан чат ко вы 
раз рыў з му жам, з якім ужо даў но не жы лі, а прос та су іс на ва лі 
пад ад ным да хам (але ўсё ж бы лі спа дзя ван ні, што не як на ла-
дзіц ца), пра тое, што ў сы ноў сваё да рос лае жыц цё, пра тое, 
што яна ад чу вае ся бе зу сім адзі но кай і ні ко му не па трэб най... 
Я не ве да ла, якія сло вы знай сці, як су це шыць ча ла ве ка ў та кой 
без вы ход най рос па чы, ка лі сам на ад лег лас ці, ка лі не мо жаш 
да кра нуц ца да ру кі, за зір нуць у во чы...

А пас ля прый шла зда гад ка: мо жа, яе адзі но та і рос пач яшчэ 
боль шыя ад та го, што яна ні чо га не ве дае пра на шы ся мей ныя 
гіс то рыі? Для нас, на ро джа ных у Бе ла ру сі, дзя ку ю чы ба бу лі, 
ма ме, цёт кам, што жы лі по бач, яны з ма лен ства бы лі част кай 
жыц ця, як паў ся дзён ныя рэ чы, як ка лы хан кі, якія гу чаць ужо мо 
для дзя ся та га па ка лен ня. Яна ж маг ла іх па чуць толь кі ад свай го 
баць кі, але дзядзь ка, яко га пас ля шко лы за нес ла на поў дзень
Укра і ны, быў ча ла ве кам не над та ра ман тыч ным, та му, ка лі 
нешта і чуў, на ўрад ці па лі чыў па трэб ным рас каз ваць да чцэ...

І я на пі са ла ёй доў гае пісь мо — гэт кую ся мей ную са гу, у якой 
ужо не ве да еш, дзе праў да, дзе ле ген да. Пра пра пра баб ку 

Але сю, якая бы ла зна хар кай і ля чы ла лю дзей тра ва мі і за мо ва мі. 
Пра яе дач ку, пра баб ку Се ра фі му і яе му жа Кі ры ла, у якіх бы ло 
шас цё ра дзя цей, два сы ны і ча ты ры дач кі. Доч кам да лі моц ныя 
ім ёны хрыс ці ян скіх свя тых — Ма рыя, На дзея, а ка лі на ра дзі лі ся 
ма лод шыя двай нят кі, іх на зва лі Ве ра і Лю боў. Але, ка лі дзяў чат-
кам бы ло кры ху больш за год, Лю ба рап тоў на па мер ла. Баць кі 
га ра ва лі па-вяс ко ва му: Бог даў, Бог узяў. Але ба бу ля дзяў ча так, 
Але ся, та ды рос пач на ска за ла: Лю боў у сям'і па мер ла, усе дзяў-
ча ты бу дуць не шчас лі выя, не каль кі па ка лен няў...

Зна хар ка, пэў на, са праў ды ве да ла кры ху больш, чым ас тат нія. 
Бо ва ўсіх дзяў чат са праў ды не скла ла ся. На дзея, на ша з На та-
шай ба бу ля, вы ска чы ла за муж у шас нац цаць па вя лі кім пер шым 
ка хан ні. У ня поў ныя ва сям нац цаць у яе бы ло ўжо двое дзе так. 
Але ў 39-м му жа за бра лі ў ар мію, ад туль — на вай ну. З вай ны 
дзед не вяр нуў ся — не за гі нуў, да жон кі з дзець мі не вяр нуў ся, бо 
су стрэў на фрон це ін шую. Зра біў ва ен ную кар' е ру, ата ба рыў ся 
пас ля ў За па рож жы, за гладж ва ю чы ві ну, за пра сіў да ся бе ста-
рэй ша га сы на, па кла па ціў ся аб яго бу ду чы ні, але фак тыч на ад біў 
яго ад сям'і і за браў у сва іх уну каў ад чу ван не ра дзі мы і вя лі кую 
рад ню. Ба бу ля вый шла за муж дру гі раз за на шмат ста рэй ша га, 
на ра дзі ла яшчэ ад на го сы на, але дзе ду, свай му пер ша му і адзі-
на му ка ха на му, так і не да ра ва ла. І не за бы ла ся.

І ў ба бу лі ных сяс цёр шчас ця не бы ло. Ве ра так са ма 
зу сім ма ла дзень кай вый шла за муж за та та ры на — 

по бач з вёс кай бы ла вай ско вая часць, сал да ты слу жы лі з уся-
го Са ю за. Па еха ла з ім не ку ды ў Па вол жа, у глу хую вёс ку (на 
па чат ку 50-х). Два га ды зу сім ні чо га чу ваць не бы ло, по тым 
прый шло пісь мо: тат ка, ра туй. Яе, хрыс ці ян ку, баць кі му жа не 
пры ня лі, пры му сі лі яго ажа ніц ца з мяс цо вай дзяў чы най, а Ве-
ру тры ма лі за па раб чан ку, дый то толь кі та му, што на ра дзі ла 
сы на — на шчад ка... Пра дзед з сы на мі па ехаў за бліз кі свет яе 
за бі раць. Ад бі лі ў мяс цо вых і Ве ру, і ма ло га. На ра дзі ме яна 
хут ка су стрэ ла доб ра га ча ла ве ка, які ўзяў яе з «та тар чы кам», 
але ў ва чах у на шай са май ма ла дзей шай ба бу лі заў сё ды, на ват 
у ста рас ці, бы ла ней кая не вы моў ная, не зра зу ме лая ту га... Ма-
рыя пра жы ла менш за ўсіх сяс цёр, кры ху больш за пяць дзя сят. 
Муж у яе быў адзін, але бы ла яна ўсё жыц цё бі тая, дый ха ва лі 
яе, ма ма ўспа мі на ла, усю па кры тую сі ня ка мі...

І ў на ступ на га па ка лен ня на шых жан чын, і ў іх да чок шчас ця 
вя лі ка га ня ма. Ка го ні пры га да еш — рад ня ў нас вя лі кая — тая 
ма ла дая ўда ва, тая ў раз вод зе, у той зу сім з за муж жам не скла-
ла ся... Пэў на, ме ла ра цыю тая не вя до мая пра пра баб ка з да лё-
ка га ўжо мі ну ла га. Ха ця, ка лі па гля дзець цвя ро за, — ты по выя 
лё сы ты по вых бе ла рус кіх жан чын — на гэ тай зям лі ў кож най 
сям'і не адзін па доб ны.

АЛЕ гэ та не га лоў нае, пра што я ха це ла стры еч ні цы сказаць.   
Га лоў нае — ін шае. Ні хто з на шых жан чын ні ко лі не апус-

каў ру кі, ні ко лі не шу каў па ра тун ку ў ал ка го лі, ні ко лі ні ў ко га ні чо га 
не пра сіў. Іш лі па жыц ці з вы со ка пад ня тай га ла вой, усе як ад на 
бой кія, вя сё лыя, лю дзі іх лю бі лі і па ва жа лі. Вось што най перш 
трэ ба ве даць нам усім і рас ка заць тым, хто прый дзе пас ля нас.

На таш ка ад ка за ла мне ко рат ка: «Дзя куй, ця пер я ве даю. І я 
ўсё пе ра жы ву, я ж так са ма ва ша». А я сён ня пай ду ў царк ву і 
на пі шу на гэ ту па мі наль ную су бо ту ім ёны іх усіх — і Але сі, і Се ра-
фі мы, і Ма рыі, і Над зеі, і Ве ры, і Лю бо ві, і ін шых моц ных жан чын 
гэ тай сям'і, якіх ужо ня ма з на мі, і іх ніх муж чын...

СЁН НЯ, да рэ чы, як раз трыц цаць шэсць га доў, як ня ма на-
шай Над зеі. Але яна заўж ды з на мі, як і Ве ра. І Лю боў. І 

ас тат нія, якія з Веч нас ці да па ма га юць нам жыць.
Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

КАБ НЕ ТАЯ БА РА ДА...
Пры го жае на ша сло ва «вя сел ле».

Вар та вы ма віць, як тут жа, зга дзі це ся, 
па чу ец ца вя сё лая му зы ка, уя вяц ца тва-
ры ма ла дых, іх дру жак, баць коў...

Як раз ім на пя рэ дад ні (па са бе гэ та 
ве даю) на поў ні цу да ста ец ца ўся го — і 
хва ля ван няў, і рас хо даў, і кло па таў... 
Доб ра, ка лі пры ем ных, а ка лі — не?

Гэ тым ле там адзін вя до мы прад-
пры маль нік дач ку сваю за муж ад да-
ваў. Рэ гіст ра цыю шлю бу на ме ці лі не ў 
сціп лай за ле ра ён на га ад дзе ла ЗАГС, 
а ў пра стор ным фае До ма куль ту ры. 
Яно і зра зу ме ла: гас цей ча ка ла ся 
шмат, і баць ку (гу ляць дык гу ляць!) 
ха це ла ся па час та ваць іх не толь кі по-
тым, у рэ ста ра не, але і на мес цы рэ-
гіст ра цыі, ад ра зу пас ля цы ры мо ніі.

А та му на пя рэ дад ні ён пад' ехаў у 
ка вяр ню, якая — дак лад на ве даў — 
мо жа ар га ні за ваць хоць фур шэт, хоць 
бан кет, хоць дзі ця чае свя та (лю бы 
кап рыз за ва шы гро шы), аб мер ка ваў 
там усе пы тан ні (што важ на — з зу сім 
ма ла дзень кай ра бот ні цай. — Аўт.), 
афор міў за каз.

— Ку ды ўсё да ста віць? — на рэш це 
спы та ла дзяў чы на.

— На ву лі цу На бя рэж ную.
— Ну мар до ма?
— 25, — ад ка заў прад пры маль-

нік, у не ка га ўдак лад ніў шы па ма-
біль ным.

— А хто за каз вае?
Гэ тае пы тан не, шчы ра ка жу чы, біз-

не соў ца здзі ві ла, бо ён лі чыў, што ў 
го ра дзе яго ве дае кож ны... Але ж на 
ўся кі вы па дак ад ка заў:

— Отец... Дмитрий.

Дзяў чы на аку рат на за пі са ла.
По тым, на пя рэ дад ні свя та, ра бот-

ні кі ка фэ ўсё за ку пі лі, пры га та ва лі, 
упа ка ва лі... Пе рад рэ гіст ра цы яй, за-
гру зіў шы пры сма кі ў ма шы ну, ша фёр
з афі цы янт ка мі ста лі вы свят ляць, 
каму ж везці? «За каз чык, — чы та-
юць, — отец Дмитрий».

— Ча му проз ві шча не за пі са ла? — 
пы та юц ца ў пры ём шчы цы.

— Та му што ён не на зы ваў, — 
рас тлу ма чы ла дзяў чы на. — Ска заў: 
«отец»... І ба ра да ў яго ёсць...

Што чыс тая праў да, між ін шым: 
прад пры маль нік но сіць ба род ку.

А та му ад быў ся хут кі «кан сі лі ум», 
які і вы ра шыў, што ехаць трэ ба да ай ца 
Дзміт рыя, у ад но з не да лё кіх мяс тэ чак. 
Там як раз і рэч ка ёсць. Зна чыць, ву лі ца 
На бя рэж ная так са ма бу дзе.

Не ве даю, знай шлі там яе ці не, 
але ж ка ля до ма ай ца спы ні лі ся. Ма-
туш ка ім на су страч вый шла.

— Ад да яце да чуш ку за муж? — ве-
се ла спы та лі пры ез джыя.

— Па бой це ся бо га, — на сця ро жы ла-
ся тая. — Доч кі ў нас з ба цюш кам ёсць, 
але ж ма лыя... У шко лу хо дзяць...

Раз гу біў ся б та ды «экі паж», але ж, 
на шчас це, ледзь не кож ны ця пер
пры ма біль ні ку: па ру зван коў — і пам-
чала ка ман да на зад у го рад, у Дом 
куль ту ры.

Шка да толь кі, што поз на, бо вя-
сель ны кар тэж (і без фур шэ ту, на 
жаль) ад туль ужо з'е хаў.

Ру бам паў ста ла пы тан не, што ж 
ра біць ім — з усім пры га та ва ным?

У по шу ках ад ка зу «экі паж» пад'-
ехаў да рэ ста ра на, дзе па чы на ла ся 
вя сел ле, ба ю чы ся вя лі ка га раз но су, 
ад шу каў за каз чы ка.

Ад нак «ай цец» Дзміт рый па сту-
піў па-бос ку: не за ха цеў азмроч ваць 
ура чыс тасць ды па тра ба ваць на зад 
свае гро шы (за фур шэт ён за га дзя 
за пла ціў)... Ска заў:

— Вя зі це ўсё на да чу. Заўт ра да 
мя не пры едуць парт нё ры з Ра сіі... Як-
раз спат рэ біц ца.

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

«БЫЎ ЧАС, 
БЫЎ ВЕК, 
БЫ ЛА ЭПО ХА...»

Сям'я, у якой я вы рас ла, скла да-
ла ся з трох ча ла век: ма ту лі (яна бы ла 
ін ва лі дам, і та та сы шоў ад нас), ба бу лі 
і мя не. «Хво рае, ста рое і ма лое», — 
ка за лі пра на шу «трой ку». А мы тым 
ча сам жы лі.

Ка лі не ста ла ба бу лі, я ву чы ла ся 
ў сё мым кла се. Кло пат пра ма му лёг 
на мя не, але шко лу я не кі ну ла, ву чы-
ла ся на «ча ты ры» і «пяць». У гра мад-
скім жыц ці ўдзе лу, праў да, не бра ла:
у шко лу — да ма мы і ўсё жыц цё. 
А сяб ры між тым жы лі ве ся лей, яны 
ва ўсю ўсту па лі ў кам са мол.

— Ты так са ма хо чаш? — спы та ла 
ў мя не ва жа тая.

— Ну яшчэ б!..
— Та ды пры ходзь у ле нін скі па кой. 

Бу дзем рых та вац ца.
І вось я там... Упер шы ню... У кла-

сах толь кі парт рэ ты Ле ні на ды Ста лі-
на, а тут ну столь кі ўся го: пі я нер ская 
гор ка з усі мі ат ры бу та мі, роз ныя ло-
зун гі, бра шу ры, пла ка ты... Я ва ўсе 
во чы гля джу, каб по тым ма ме рас-
ка заць (яна ў мя не тро хі мас тач кай 
бы ла: вя за ла, вы шы ва ла, вы рэз ва ла 
вы ці нан кі, квет кі ра бі ла з па пе ры)...

Ва жа тая тым ча сам неш та ў го лас 
чы тае, тлу ма чыць. Я не чую, мож на 
ска заць, ні чо га, апроч гуч на га і на-
рэш це: «А за раз ідзём на бю ро».

Яно (а гэ та, ска за лі, вель мі са лід ныя 
дзядзь кі!) «за ся да ла» ў асоб ным ка бі-
не це. Нас ту ды за пус ка лі па ад ным.

— Як ву чыш ся? — спы та лі ў мя не.
— Доб ра.
— А якія прад ме ты ве да еш най-

лепш?
— Лі та ра ту ру, гіс то рыю...
— ...і ста тут кам са мо ла, — пад-

каз ва юць мне.
А я ж ча ла век сум лен ны.
— Не, — ка жу, — ча го не ве даю, 

та го не ве даю.
— А як жа ты ўсту па еш?! — абу-

рыў ся адзін з дзядзь коў.
У мя не і зям ля з пад ног: не пры-

муць, зна чыць... Мар на за тры ма ла ся 
ў шко ле... І да ма мы спаз ні ла ся...

Не ве даю, што ў той мо мант ад-
бі ла ся ў мя не на тва ры, але ней кі 
з дзядзь коў пра цяг нуў мне тон кую 
бра шур ку і з усмеш кай ска заў:

— На, вось. Вы ву чыш — зой дзеш 
яшчэ раз.

...А што там бы ло вы ву чаць: два 
ра зы (па куль вы клі ка лі ін шых) пра-
чы та ла тыя пра вы ды аба вяз кі кам-
са моль ца і ўсё за пом ні ла.

Так што пры ня лі мя не ў ра ды. 
Я, мож на ска заць, свят ка ва ла: бег ла 
да моў, каб па хва ліц ца ма ме. І толь кі 
по тым да тум ка ла, што доб ра, ві даць, 
пад ста ві ла сваю ва жа тую.

Яў ге нія Ку ле віч,

Смар гон скі ра ён.

ПА КА РАН НЕ СКУ ПО ГА
Лет нія ка ні ку лы 1989 го да на шы 

доч кі-пя ці клас ні цы пра во дзі лі ў вёс-
цы, у ба бу лі — ма ёй, зна чыць, це-
шчы. А праз коль кі хат ад яе жыў дзед 
Пу дак. Проз ві шча гэ та ці мя нуш ка, я 
не ве даю. Ве даю, што ў ма ла до сці 
той дзед слу жыў у вой ску не дзе пад 
Ста лін гра дам, ад туль і жон ку пры-
вёз, што ў кал га се не ка лі пра ца ваў 
бры га дзі рам і сла віў ся, па-пер шае, 
ня стрым най па хваль бой, а па-дру-
гое, прос та над звы чай най ску пас цю. 
Не бу ду ка заць пра снег зі мой, але 
яб лык ле там у яго, ка за лі, ні хто не 
вы пра сіў. Най леп шыя дзед ва зіў на 
ба зар у рай цэнтр (жон ка пра да ва ла), 
гор шыя зда ваў на ві но і ка ша мі на сіў 

свін ням ды ка ро ве. А каб дзя цей ка-
лі па час та ваць, та ко га ў вёс цы ні хто 
не пом ніў.

Яны, тыя дзе ці, маг лі б, на пэў на, і 
са мі па час та вац ца... Але ж як толь кі 
па чы наў па спя ваць бе лы на ліў, дзед 
дня ваў і на ча ваў у са дзе (там спе цы-
яль ная буд ка бы ла) — піль на ваў свае 
яб лы кі, на ват з са ба ка мі.

Вось та ды ў дзят вы і з'я віў ся план 
помс ты — не дзе ду, дык яго най жон цы.

Яна — у той час яшчэ до сыць ру-
ха вая — з ран няй вяс ны і да поз няй 
во се ні «раз ры ва ла ся» па між го ра дам 
і га ро дам: вы рошч ва ла і ва зі ла на 
про даж зе ля ні ну, ран нюю буль бач ку, 
агур кі, ка бач кі...

Што важ на, і га род, і бах ча яе бы лі 
раз ме шча ны тро хі па вод даль ад ха ты 
і са да — на дру гім ба ку ву лі цы. Та му 
хлоп цы, пас ля та го як пра ва лі ла ся іх 
спро ба атру ціць са бак бор най кіс ла-
той, на ду ма лі абуц ца ў баць коў скія 
бо ты-кір за чы ды па тап тац ца па ба-
бу лі ных па сад ках.

Бян тэ жы ла ў гэ тай ідэі хі ба ад но: 
шко да бу дзе ві да воч най, а «раз бор кі» 
з па ка ран ня мі — вель мі хут кі мі.

Та ды ў іх га ло вы стрэ лі ла ін шае: ад-
на го з хлап чу коў па кі нуць на так зва-
ным шу хе ры, а двум дру гім аку рат на,
каб не па тап таць, па ха дзіць па бах чы — 
ды на боль шых гар бу зах і ка бач-
 ках цві ка мі на пі саць усё, што ду ма юць 
пра дзе да. Ба ба, ве да лі, ні па лоць, ні 
па лі ваць рас лі ны па куль не бу дзе. 
Зна чыць, над пі сы пра чы тае не ско ра: 
мо жа, на ват у ве рас ні, ка лі асоб ныя з 
хлоп цаў ужо раз' едуц ца па га ра дах.

Хто ж ве даў, што атры ма ец ца ра-
ней?..

Спра ва ў тым, што дзе ду за кар це-
ла, каб яго ная ўнуч ка (ка лі ўжо з сы-
на мі не вый шла) па сту пі ла ў ін сты тут. 
А па коль кі ву чы ла ся яна сла ба ва та, 
прый шло ся ста ро му ўспом ніць рад ню — 
за пра сіць у гос ці стры еч на га пля-
 мен ні ка, які пра ца ваў у ней кай ВНУ 
не тое да цэн там, не тое дэ ка нам.

Каб за доб рыць яго (ці, мо жа, ін-
шых па трэб ных лю дзей), ба бу ля за га-
дзя ку пі ла не каль кі пля шак да ра го га 
кань я ку і дэ фі цыт най за кус кі, на абі-
ра ла мех са мых пры го жых яб лы каў, 
скла ла ў ка роб ку паў сот ні яек...

Пля мен нік як ве даў пра гэ та — пры-
ехаў на «жы гу лях». З па ва гай ён агле-
дзеў дзядзь ка ву ся лі бу — пры го жы 
дом, вя лі кі сад, пчаль нік, вы слу хаў па-
хваль бу, з ах во тай па кі ра ваў у ха ту.

Абе да лі, як той ка заў, па-ба га та му, 
раз маў ля лі пра жыц цё-быц цё і, вя до-
ма ж, на конт унуч кі. По тым госць узяў
з са бою кань як і трох літ ро вік мё ду, 
пад за вяз ку на гру зіў у ба гаж нік яб-
лы каў: толь кі ў са ло не мес ца за ста-
ло ся:

— Дык да вай на бах чу яшчэ схо-
дзім, — пра па на ваў за хмя ле лы гас па-
дар. — Возь меш там, што ду ша па жа-
дае: боль шых гар бу зоў, ка бач коў...

Па іх муж чы ны ру шы лі ўдва іх, але ж 
дзед на ву лі цы пе ра няў паш таль-
 ён ку (каб па хва ліц ца, хто да яго пры-
ехаў)...

І ўжо зда лё ку ба чыў, як госць пад-
няў адзін ве лі ка ва ты гар буз (на сен не 
ім ба бі на рад ня з Вол гі пры сы ла ла), 
па тры маў у ру ках і ча мусь ці па клаў 
на зад на зям лю, па кра таў, па ва ро чаў 
на гой дру гі, по тым пад ха піў трэ ці — 
ві даць, са мы доў гі — і зноў жа па кі нуў 
на бах чы — ру шыў на зад на ву лі цу.

— Ку ды ж ты, бра ток? Ча му не 
ўзяў гар бу зоў? — спы таў гас па дар.

— Ты, дзядзь ка, сам сха дзі і па гля-
дзі. А я — па еду...

На гэ тым муж чы ны стры ма на раз-
ві та лі ся, госць сеў у ма шы ну. А дзед 
сха дзіў да бах чы, да зрэ за ных гар бу-
зоў. На пер шых, круг лых, лёг ка чы-
та ла ся ня доб рае сло ва «му...ак», на 
трэ цім, доў гім ды ін шых — яшчэ ка ра-
цей шыя, але ж ні коль кі не леп шыя.

...У хут кім ча се ад це шчы мы да ве-
да лі ся, што ў ін сты тут дзе да ва ўнуч ка 
не па сту пі ла — той ро дзіч не да па мог. 
Але ж гэ та, як той ка заў, па ло ва бя ды. 
Дру гую і ку ды боль шую дзед з жон кай 
пе ра жы ваў по тым, ка лі на так зва най 
кніж цы ў іх «зга рэ ла» ка ля 50 ты сяч 
паў на вар тас ных са вец кіх руб лёў.

Л. В.,

г. Го мель.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.


