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РЫБ КА 
ДЛЯ ЗАЙ КІ

...Пра чы та ла ў лю бі май 

руб ры цы гіс то рыю пра тое 

як два ры ба кі, на ла віў шы 

ры бы і на ват раз мер ка ваў-

шы яе на «куч кі» (мне, та бе, 

ма ёй це шчы, тва ёй ма ме...), 

пры муд ры лі ся ад пус ціць 

яе на зад у ра ку, і між во лі 

ўспом ні ла... баль ні цу.

У той па ла це я бы ла пя-

тай: ча ты ры жан чы ны ма ла-

дзей шыя, га доў па 20—25, і 

ад на ста рэй шая. Вы гля да ла 

яна не дзе на 35, а ка лі па 

праў дзе, то, мо жа, і бо лей 

бы ло, але зва лі яе ча мусь ці 

Рыб кай. Я па ду ма ла, што гэ-

та, ві даць, з-за проз ві шча — 

Ры бак, Рыб ко... І па мы лі ла-

ся. Проз ві шча бы ло ні пры 

чым.

Як рас ка за лі су сед кі па 

па ла це, Зоя (на за вём Рыб-

ку так) змал ку ха це ла быць 

не ней кай там юрыст кай 

ці пра гра міст кай, а хат няй 

гас па ды няй і... ма май. Ад на 

дач ка ў баць коў, яна, што 

на зы ва ец ца, спа ла і ба чы ла, 

як ство рыць вя лі кую сям'ю, 

як на ро дзіць тра іх, а мо жа, 

і пя ця рых дзя цей... Пры чым 

з гэ тай, до сыць не ты по вай 

ма ры, не ра бі ла ні я кіх сак-

рэ таў: пра яе ве да лі і Зо і ны 

баць кі, і ад на клас ні кі, і на-

стаў ні кі ў шко ле (яна ў са-

чы нен нях пі са ла)...

Не вы клю ча на, што пра 

тое ж, тро хі пад рос шы, яна 

рас каз ва ла і хлоп цам, бо 

пра мі на лі, пра ля та лі га ды, 

а ў Зоі па-ра ней ша му не бы-

ло не толь кі дзя цей, а на ват 

му жа.

...Так бы вае, на жаль: 

ма ры пра вя лі кую сям'ю не 

ста лі збы вац ца і по тым, ка-

лі муж з'я віў ся. Факт, што, 

не да ча каў шы ся ця жар нас ці 

ў пер шыя тры ме ся цы, Зоя 

зволь ні ла ся з ра бо ты і пай-

шла-па еха ла па дак та рах 

ды зна ха рах. Дзе яна толь-

кі ні ез дзі ла і ча го ні спра-

ба ва ла (муж ка тэ га рыч на 

ад мо віў ся, бо меў дач ку ад 

пер ша га шлю бу), але тол ку 

не бы ло ні я ка га. У ха це ўсё 

час цей і час цей раз га ра лі ся 

спрэч кі, уз ні ка лі за цяж ныя 

раз ла ды...

Дык вось ад ной чы, пас-

ля чар го ва га, муж прый шоў 

мі рыц ца не з квет ка мі, не з 

ана на сам і тор там, на ват не 

з на бо рам каст руль. Ён пры-

нёс да моў трох літ ро вы сло-

ік, у якім пла ва ла пры го жая 

за ла тая рыб ка (аква ры ум у 

іх ужо быў), ска заў: «Ну, за-

гад вай жа дан ні. Тры з іх — 

бя ру ся вы ка наць».

Зоя тут жа па мкну ла-

ся ска заць, што жа дан не ў 

яе — ад но: каб ён урэш це 

пра ве рыў ся, але пра маў ча-

ла — па ба я ла ся, што зноў 

па сва рац ца, а як раз та ды — 

прос та нель га бы ло.

Справа ў тым, што яны 

ра зам з баць ка мі ку пі лі дом 

у пры га ра дзе і яшчэ толь кі 

за пра га лі ся ў ра монт, у да-

вя дзен не яго да ла ду. Муж, 

вя до ма ж, ра біў асноў нае... 

Ды і Зоя не як за ха пі ла ся: 

зга дзі ла ся, як быц цам, што 

га лоў нае дом свой, а дзя цей 

мож на ўзяць і чу жых.

...Ка ра цей, два ме ся цы 

яна апан та на шчы ра ва ла: 

вы чы шча ла, вы мы ва ла, 

рас стаў ля ла і не ха дзі ла 

да свай го гі не ко ла га. А ка-

лі на рэш це прый шла, той 

ад ра зу па вёў яе на уль тра-

гук, до сыць доў га «пра свеч-

ваў» там, гля дзеў на эк ран і 

ўрэш це ска заў: «Він шую, у 

вас бу дзе трое...»

«Гэ та ўсё рыб ка, рыб-

ка!» — за ла па та ла та ды 

Зоя.

І по тым пра яе, за ла тую, 

га ва ры ла ўсім, ва ўся кім ра-

зе тым, з кім ля жа ла ў баль-

ні цы.

Да рэ чы, у на шай па ла це 

яна са май зда ро вай бы ла: 

на за ха ван не, як мы зра зу-

ме лі, яе кла лі так, на ўся кі 

вы па дак.

Вось та кая ча роў ная гіс-

то рыя пра рыб ку для Зай кі 

(ці Зой кі?).

Хо чац ца ве рыць, што 

сва іх ма лых яна па спя хо ва 

да на сі ла, лёг ка на ра дзі ла і 

ця пер га дуе.

Н. Бя ле віч,

г. Мінск.

ЧА ЛА ВЕК — 
НЕ АРЭХ...

АД РА ЗУ НЕ РАС КУ СІШ
Едзеш на ле ці шча і па 

да ро зе амаль ка ля кож най 

ха ты ба чыш пар нік, а то не-

дзе і два. Пры чым драў ля-

ных, са шклом, аль бо прос та 

з плён кай на дуж ках ужо не 

су стрэ неш. Усё больш лад-

ныя бе лыя «бу ды нін кі» — 

з по лі кар ба на ту.

Пер шая вось та кая ў 

на шых Ні ны з Ва ло дзем 

з'я ві ла ся — ім зя цёк хва лё-

ны пры вёз.

Трэ ба ска заць, што дач ка 

ў іх так са ма не абы якая: і 

пры го жая, і ста ран ная, і док-

тар ка...

Ад нак муж яе дык прос та 

на зайз драсць быў! Ну ўсё 

ў яго най леп шае: і знеш-

насць, і аду ка цыя, і спрыт, 

і гро шы... Трох па ка ёў ку ў 

Мін ску па бу да ваў, еў ра-

пей скі ра монт зра біў, па коі 

ім пар там аб ста віў, ма шы ну 

з са ло на пры гнаў... «Сяр-

гей ка наш усё чыс та ў дом, 

у сваю сям'ю, — вы хва ля-

ла ся ча сам це шча. — Ён ні-

дзе ні чо га не ўпус ціць! І тут, 

у вёс цы, ну па гля дзі це, то 

бя ро за вік збі рае, то гры-

бы-яга ды з ле су но сіць, то 

на ры бу ідзе... Мы з дач кой 

ледзь па спя ва ем па рад ка-

ваць... Сот ні роз ных сло і каў 

ста вім на зі му».

Па шчас ці ла, ка ра цей, ся-

мей цы. Так лі чы лі су се дзі, 

але ж да па ры да ча су.

Га доў з во сем на зад той 

са мы Сяр гей ка не прос та ў 

гос ці пры ехаў — да ра гую 

цяп лі цу з са бою пры вёз. 

Рас па ка ваў, ін струк цыю вы-

ву чыў і па чаў ман таж. Сам, 

сва і мі ру ка мі ўсё ра біў, ні-

ко га не пад пус каў. Стой кі 

ўка паў (зям ля, праў да, мяк-

кая бы ла, све жа ўза ра ная), 

алю мі ні е выя рэй кі як след 

пры кру ціў, по лі кар ба нат на-

цяг нуў...

Су се дзі за вох ка лі ды за-

лю ба ва лі ся, це шча — яшчэ 

больш за га на ры ла ся...

Цесць, праў да, кры ху па-

крыў дзіў ся: ха цеў жа і ён 

пры чы ніц ца, неш та па ра-

іць, мо жа, пад маг чы... Зяць 

як ад рэ заў — ска заў: «Не 

трэ ба...»

«Не дык не, — зга дзіў ся 

гас па дар. — Сам ра бі, ка лі 

та бе так хо чац ца».

За зя цем, як вы ра зу ме е-

це, спра ва не ста ла.

За ага род ні ца мі-жан чы-

на мі — і па га тоў: ра са ду з 

ха ты вы нес лі, па мі до ры з 

пер ца мі па са дзі лі, ра дыс кі 

на се я лі...

А дзён праз коль кі і як на 

тое лі ха — ве цер на ля цеў... 

Ды та кі ж ша лё ны...

Ад нак пар нік бы вы ста яў, 

ка лі б быў за кры ты, а так...

Па крыц цё ака за ла ся 

моц нае, та му бу ды ні ну ўзня-

ло, рэй кі пе ра кру ці ла, кар-

ба нат «па ка ме чы ла», і ўсё 

ра зам за нес ла пад плот у 

кан цы га ро да — зла жы ла і 

па ла жы ла.

Гас па дар гэ ты «бу ра лом» 

ча паць не стаў: абы хо дзіў 

бо кам. Гас па ды ня так са ма 

не па сме ла.

...Зяць пры ехаў у су бо-

ту ра ні цай. Па ха дзіў ва кол 

«раз ва лін», па гля дзеў. Ві на-

ва ціць, як быц цам, ня ма ка-

го, а хо чац ца, — аж но твар 

ба ліць...

Пас ля лаз ні за чар кай не 

вы тры маў — па пра кнуў-та кі 

цес ця з це шчай, што ві на ва-

тыя, што па він ны бы лі (?!) і 

не да гле дзе лі — не за ха ва лі 

та кую дых тоў ную па бу до ву, 

та кую кан струк цыю...

Цесць так са ма не змаў-

чаў: зла жыў сваю, з трох 

паль цаў... Ска заў яшчэ, 

што ў па раб кі да пан ка не 

най маў ся і ні чо га яму не він-

ны...

Ну, а да лей ужо ўсё за-

гры ме ла і за шу ме ла. Бед-

ныя гас па да ры на сва ёй жа 

ся дзі бе са бе мес ца шу ка лі і 

знай сці не маг лі — па су се-

дзях па бег лі.

...Я гэ та да та го, што ля 

кож най хат кі свае па рад кі і 

ў кож най ша фе ёсць свой 

шкі лет. Ка лі-ні ка лі ён ад туль 

вы валь ва ец ца, каб па гры-

мець кас ця мі ды па ка заць, 

хто ча го вар ты.

Ва ўся кім ра зе Ні на з Ва-

ло дзем зя цем бо лей не хва-

ляц ца. І шчас цю іх дач кі вёс-

ка так не зайз дрос ціць.

Л. Мі халь чык,

г. Ма гі лёў.

ВАЖ НЕЙ ЗА ЎСЁ 
ПА ГО ДА 
Ў ДО МЕ

Чым бы дзі ця ні це шы-

ла ся, абы не пла ка ла. Па-

жа да на, каб ні ко га да слёз 

не да во дзі ла. Але ж бы вае 

па-ін ша му.

Адзін мой зна ё мы мас так, 

эс тэт, вы ра шыў, на прык лад, 

хо бі за вес ці, у ка лек цы я не-

ры пад ацца. І доб ра б ней кія 

мар кі збі раў ці на ват сар ты 

руж, а то ж — не па ве ры-

це — аў та ма бі лі: з га ра жоў, 

з пад ва рот няў ды ста я нак 

стаў пры цяг ваць да моў 

роз ныя раз ва лі ны. Ся род 

іх і ста рая «па бе да» бы ла, і 

не каль кі ма лень кіх гар ба тых 

«за па рож цаў», і ве лі зар ны 

«ка ды лак», і «тра бант»... 

Неш та без ко лаў, неш та без 

дзвер цаў, без ру ха ві коў, усё 

ржа вае, аб лез лае... Ка ра-

цей, у ча ла ве ка не пад во рак 

стаў, а ней кі мехд вор даў но 

да бі тай гас па дар кі.

І яшчэ ж ма ла, што ўсё 

гэ тае да бро мас так да до му 

сцяг ваў. Ён, за быў шы ся на 

ра бо ту і сям'ю, з га ла вой 

аку нуў ся ў ра монт, у ад наў-

лен не ма шын... (Як на мой 

по гляд, дык за да валь нен не 

гэ та і вель мі су мнеў нае, і до-

сыць да ра гое. На яго, я чуў, 

і дзе ся ці вя лі кіх зар плат не 

ха пі ла б, а ў мас та ка і ад ной 

ма лой не бы ло.)

З-за гэ та га ў сям'і па-

ста ян на раз га ра лі ся свар кі. 

Па чуў шы, што муж ней кую 

чар го вую жа ля зя ку на быў, 

жон ка аж за хо дзі ла ся ад 

злос ці. А ўрэш це...

— Усё, — за яві ла ад-

ной чы, — май му цяр пен ню 

прый шоў ка нец! Вы бі рай: 

аль бо я, аль бо гэ тае ла мач-

ча!

Муж па чаў быў тлу ма-

чыць, што гро шы, ка лі 

спра ва да ты чыц ца ма ры, не 

ма юць зна чэн ня, што ён — 

асо ба твор чая, што ў та кіх, 

як пра ві ла, ёсць за хап лен ні, 

што доб рыя жон кі па він ны 

ра зу мець...

— Дык я, зна чыць, дрэн-

ная?! — спы ні ла мас та ка яго 

па ла ві на. — Ты хо чаш са бе 

леп шую знай сці? Ка лі лас-

ка! На пе рад... Вунь бог, вунь 

па рог...

— Ну і пай ду, — за явіў 

мас так і ў той жа дзень пе-

ра ехаў да ма ці.

Жон ка, трэ ба ска заць, 

услед не па бег ла, а на ват 

горш — доў га не ду ма ю чы, 

вы клі ка ла «спе цы я ліс таў», 

якія ў акру зе пад бі ра лі ме-

та ла лом, і (сэр ца не здры га-

ну ла ся)... зда ла ўсю му жа ву 

«ка лек цыю», моўч кі за бра-

ла гро шы...

Не дзе праз ты дзень, не 

вы тры маў шы раз лу кі, муж 

па тэ ле фа на ваў, ска заў, 

што зра зу меў свае па мыл-

кі і ця пер ужо ве дае: га лоў-

нае — гэ та сям'я, а по тым 

усё ас тат няе... Ён стаў, што 

на зы ва ец ца, аб ры ваць жон-

чын тэ ле фон, вы моль ваць 

пра ба чэн ня і пра сіць, каб 

да зво лі ла па чаць спа чат ку, 

гэ та зна чыць, вяр нуц ца да-

моў.

— А ка лі вер неш ся, ні ў 

чым не па пра кнеш? — па-

пы та ла ся жон ка.

— Не... На ват сло ва не 

ска жу!

— Ну гля дзі ж... Ты абя-

цаў...

Та кім чы нам «мі ра вое па-

гад нен не», як быц цам, бы-

ло да сяг ну та: муж вяр таў ся 

да моў.

Трэ ба ска заць, што жон-

ка су стра ка ла яго ў но вых 

вы со кіх бо ці ках, у шы коў-

най ску ра ной спад ні цы ў 

аб лі пач ку і мод най ка рот кай 

кур тач цы. У мас та ка ад та-

ко га ха раст ва аж во чы за-

сля пі лі ся...

Факт, што пус ты пад во-

рак за ха тай ён агле дзеў 

паз ней...

По тым яму і сэр ца за ба-

ле ла, і мо ву ад ня ло...

Ад нак што ты бу дзеш 

ра біць, ка лі пры знаў, што 

сям'я — да ра жэй за ўсё, ка-

лі жон цы сло ва даў ні ў чым 

не па пра каць.

Ві таль Жу раў скі,

г. Жо дзі на.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ад яе ж (і тым, хто не 

ве даў): па го да — па вод ле 

тлу ма чаль на га слоў ні ка бе-

ла рус кай мо вы — доб рае 

на двор'е.

Ка жуць, што сё ле та яно 

та кі бу дзе?

І, дай бог, каб не толь кі 

на два рэ.

Пі шы це! Кон курс на най-

леп шую вя сё лую і праў дзі-

вую гіс то рыю пра цяг ва ец ца. 

Жу ры пра цуе.

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

ПА ЛЯ ВАН НЕ 
НА ПРЫ ВІ ДА,
або Як за ах во ціць бе ла ру саў 
ванд ра ваць па Бе ла ру сі

ПА ГАР ТА ЛА свае за пі сы і згле дзе ла — роў на двац-

цаць тры га ды на зад, аку рат пя та га чэр ве ня ў да лё-

кім ужо 97-м мі ну ла га ста год дзя мы ез дзі лі ў сла ву тыя сён ня 

Галь ша ны з мэ тай ні больш ні менш — ка лі не зла віць, дык 

хоць бы уба чыць там тэй ша га пры ві да. Та ды ён толь кі па чаў 

да ваць пра ся бе знаць, і двое ма ла дых жур на ліс таў вы ра-

шы лі пра ве рыць, ці ёсць там што са праў ды не звы чай нае. 

Вы ра шы лі на ват пе ра на ча ваць у тым бу дын ку, дзе пры від 

з'яў ля ец ца. На чы таў шы ся Ка рат ке ві ча, ру шы лі ў мяс тэч ка 

пад Ашмя на мі. На строй быў на тхнё ны і міс тыч ны, буй на 

кра са ваў бэз, а на не бе аку рат у той час (як, да рэ чы, і сё-

ле та) з'яў ля ла ся жоў тая вя ліз ная поў ня... Ка лі, як не та ды, 

і ка му, як не нам, той пры від па він ны быў аб' явіц ца?

Да рэ чы, пра Галь шан ска га пры ві да ў той час толь кі па ча лі 

га ва рыць, і быў ён з'я вай аб са лют на мяс цо ва га маш та бу. 

З'яў ляў ся не ў за мку — тым, хто быў там, не трэ ба тлу ма-

чыць, ча му: ад ко лісь пры го жа га па ла ца ў кан цы двац ца та га 

ста год дзя за ста лі ся ад ны зу сім не ма ляў ні чыя ру і ны. Пры від 

жа аб раў у якас ці рэ зі дэн цыі бу ды нак бы ло га фран цыс кан-

ска га кляш та ра, што ў цэнт ры мяс тэч ка, по бач з ба ро ка вым 

кас цё лам. У таў шчэз ных сце нах, у якіх бы ло ха лад на ва та 

на ват у лет нюю спё ку, у той час ад бы ва ла ся са праў ды неш та 

ня вы тлу ма ча нае. Пры нам сі, так нас пе ра кон ва лі су пра цоў-

ні кі мас тац кай га ле рэі, якая ў той час раз мя шча ла ся там. 

Ні бы та і свят ло са мо за паль ва ла ся, і це ні ней кія не звы чай-

ныя па па ко ях шу га лі. А пры ез джыя рэ стаў ра та ры ды мас-

та кі, якіх у кляш та ры на ча ваць па кі да лі, і зу сім лі та раль на па 

сто лі ха дзі лі — ці то мро і ла ся ім тое, ці то са праў ды па чуц цё 

гра ві та цыі страч ва лі, і пры від іх уніз га ла вой ця гаў... Праў-

да, да ве ру іх свед чан ні асаб лі ва не вы клі ка лі, бо твор чыя 

лю дзі — са мі ве да е це... ка ра цей, не вя до ма, што яны пе рад 

тым, як лег чы спаць, ку ры лі ці вы пі ва лі...

ДЗЕ ЛЯ чыс ці ні экс пе ры мен та мы на ват ка вы ў той 

дзень не пі лі. З аб са лют на чыс тым сум лен нем, цвя-

ро зы мі маз га мі і шчы рым на ме рам да ка пац ца да праў ды мы 

на кі ра ва лі ся ў той па кой, дзе пры від, яко га ні хто не ба чыў, 

най час цей ра біў за мах на ду шэў нае зда роўе нач леж ні каў. 

Ва кол бы ла ці шы ня, поў ня ў вок ны свя ці ла ва ўсю моц. Але... 

акра мя са праў ды ней ка га не звы чай на га ша па цен ня ў ад ным 

з ку тоў (ця пер да рос лы мі маз га мі ду маю, што гэ та хут чэй 

за ўсё асты ва ла на грэ тая за дзень цэг ла) ды ней кай шэ рай 

ім гнен най мі тус лі вас ці пад стол лю (зноў жа сён ня ду ма еш: 

ка лі не спіш усю ноч ды не ча га на пру жа на ча ка еш, і не та кія 

«му хі» ў ва чах пры мро яц ца) ні чо га не ўба чы лі. Што не пе ра-

шко дзі ла на пі саць вя лі кі рэ пар таж з апі сан нем усіх на шых 

пры год і ча кан няў, з пе рад гіс то ры яй міс тыч на га пы тан ня і 

з над звы чай ці ка вай і ба га тай на па дзеі і лю дзей гіс то ры яй 

са мо га мяс тэч ка, з па ра ле ля мі, што знай шлі ў «Чор ным за-

мку» Ка рат ке ві ча. Ка ра цей, кож нае сло ва ў тым рэ парт ажы 

бы ла чыс тая праў да, і, ня гле дзя чы на тое, што пры від нам 

так і не з'я віў ся, ні чо га вы дум ляць не да вя ло ся.

ПАС ЛЯ на шай пуб лі ка цыі ў Галь ша ны па еха лі ка ле гі-

тэ ле ві зій шчы кі. Не раз і не два зды ма лі там роз ныя 

за баў ляль ныя пе ра да чы, ра бі лі міс тыч ныя сю жэ ты з на го ды. 

І мяс тэч ка, і пры від (яко га, на коль кі я ве даю, так ні хто і не 

ўба чыў), і на ват за мак (хоць, паў та ру ся, на са мрэч у ад но сі-

нах да вар тых жа лю па рэшт каў па ла ца гэ та гуч на ска за на) 

ста лі ім ёна мі агуль ны мі, дак лад ней — агуль на вя до мы мі. І хто 

ве дае — ці ме лі б мы сён ня па пу ляр ны фес ты валь «Галь шан-

скі за мак», які збі рае мност ва ўдзель ні каў і гас цей збліз ку 

і зда лёк і ро біць мяс тэч ка ад ным з ці ка вых ту рыс тыч ных 

аб' ек таў, ці бы лі б рас па ча тыя рэ стаў ра цыя і рэ кан струк цыя 

са мо га зам ка, ка лі б не тыя на шы пуб лі ка цыі і тэ ле сю жэ ты. 

І — са мае га лоў нае — ка лі б не лю дзі, якім прый шла ў га ла ву 

ге ні яль ная ідэя ўспом ніць мяс цо вую гіс то рыю, да даць у яе 

тро хі міс ты кі (праў дзі вай ці не — на сён ня ўжо, зга дзі це ся, 

зу сім ня важ на) і рас пі я рыць яе ру ка мі ла сых на сен са цыі 

жур на ліс таў (а мы на неш та не звы чай нае заў сё ды ла сыя, 

пра фе сія ў нас та кая). Тая ж Час ла ва Фран цаў на Аку ле віч — 

наш та га час ны галь шан скі «гід» — маг ла б, на пэў на, лек цыі 

чы таць тым, хто вы ву чае ту рыс тыч ны мар ке тынг.

Сён ня з-за пан дэ міі ту рыс тыч ная га лі на на мя жы вы-

жы ван ня, і экс пер ты сцвяр джа юць, што ўтры ма ец ца 

на рын ку толь кі той, хто зро біць стаў ку ме на ві та на ўнут ра-

ны ту рызм для ўлас ных жа гра ма дзян. Ме на ві та на па доб-

ных мяс цо вых ме не джа раў, якія глы бо ка ве да юць гіс то рыю 

та го ці ін ша га па се лі шча, у тым лі ку і мяс цо выя ле ген ды, 

і на ват на мё кі на гэ тыя ле ген ды, і га то вы пра яў ляць твор-

часць і фан та зію, і трэ ба ары ен та вац ца ту ра пе ра та рам, 

якія бу дуць за пра шаць бе ла ру саў ванд ра ваць па Бе ла ру сі. 

Бо гэ та за меж ні ка пры вя зі ку ды ў пу шчу ці на аг ра ся дзі бу, 

і ён, за хоп ле на вой ка ю чы, бу дзе слу хаць пту шак, гла дзіць 

па ра сят ды ес ці дра ні кі з ма чан кай. Наш жа ча ла век ад та-

кіх пра па ноў сум на па зях не (знай шлі дзі ва — лес ды вёс ка, 

сваё та кое ма ем, пры чым бяс плат на) і зноў за вя дзе: «Ах-ах, 

ман да лі ны! Ах-ах, му со ны! // А ў нас так шэ ра! А ў нас так 

нуд на!» А вось ка лі яму пра па на ваць тую ж аг ра ся дзі бу з 

пры го да мі, з міс ты кай, аздоб ле ны мі мяс цо вым ка ла ры там, 

пры праў ле ны мі ле ген да мі ды пад ан ня мі, — вось гэ та бе ла-

ру са, ба дай, і за чэ піць.

Ад куль жа, спы та е це, тых ле ген даў і пад ан няў на брац ца? 

«Ка лі ня ма — мож на пры ду маць», — так і про сіц ца ад каз. 

Мо яно і так. Але ка лі за ці ка віц ца, па ка пац ца ў гіс то рыі, па-

рас пыт ваць мес ці чаў... Гля дзіш, так па кры се са мі для ся бе 

сваю не вя до мую Бе ла русь і ад кры ем.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


