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«Сма лен не 
веп ру ка». 
Вер сія ХХІ
Згад ка, што грэе ў ліс та па дзе

НЕ ве даю, як для ка го, а для мя не дзень сё ма га ліс та па да 
(а даў ней, ка лі хто па мя тае, вы хад ным бы ло і вось мае 

чыс ло — «ак цябр скія», як ка за лі ў нас у вёс цы) з дзя цін ства звя-
за ны не з дэ ман стра цы я мі, не з філь ма мі пра Ле ні на і рэ ва лю цыю, 
не са свя точ ны мі кан цэр та мі. На «ак цябр скія» што год быў ін шы 
кло пат, да яко га да лу ча лі ся ўсе ся мей ні кі, на ват пры ез джыя з 
го ра да. На па чат ку ліс та па да ўжо звы чай на доб ра пад ма рож ва ла 
на нач, апа лае ліс це ста на ві ла ся ка ля ным і ры пе ла пад на га мі, на 
лу жы нах ра ні цай кры шыў ся тон кі праз рыс ты лёд, і краі ў яго бы лі 
тон кія і вост рыя, бы на па бі тай шы бе. Та кое на двор'е бы ло зна кам, 
што ад на му з га да ван цаў, якія сы та рох ка лі ў хля ве, прый шоў час 
склас ці га ла ву дзе ля хар чо вай бяс пе кі ад ной асоб на ўзя тай сям'і 
(зрэш ты, дзе ля гэ та га яго, ма лень кае піск лі вае па ра сят ка, увес ну 
з ра каў ска га кір ма шу ў мяш ку і пры во зі лі, і фі нал тут быў са мы 
што ні ёсць прад ка заль ны)...

Гэ та бы ло та кой на ту раль най і аба вяз ко вай част кай вяс ко ва га 
жыц ця, як і сяў ба, і се на, і ка пан не буль бы, та му я (уяў ляю, як стра-
пя нуц ца за раз аба рон цы жы вёл) тое свін чо, яко га лю бі ла чу хаць па 
спі не і яко му ўлет ку рва ла з ба бу ляй са мую буй ную мак ры цу, асаб-
лі ва не шка да ва ла. Гэ та вель мі за сму ча ла маю ма му, якая ба я ла ся, 
што дзі ця вы рас це чэр ствым і жорст кім. І як бы ло ёй рас тлу ма чыць, 
што ўсё, што ад бы ва ла ся ў той дзень на пад вор ку ля хля ва, а пас ля 
ка ля ха ты і ўжо ўве ча ры на кух ні, склад ва ла ся ў дзі ця чым уяў лен ні ў 
ад но над звы чай ці ка вае, амаль ча роў нае дзей ства, і пры чы ніц ца да 
яго — да са праў ды жорст ка га, але рэ аль на га све ту да рос лых — бы ло 
са праўд ным шчас цем. Да та го ж, з ма лен ства пры хо дзі ла ра зу мен не, 
што за бі ваць жы вое мож на не дзе ля па це хі, а толь кі дзе ля не аб ход-
нас ці, ка лі трэ ба кар міць сям'ю, на прык лад. Не са мае шкод нае ў 
жыц ці ра зу мен не, яко га, зда ец ца, сён ня мно гім не ха пае.

Тым больш што гас па дар — баць ка, сам тое свін чо ні ко лі не 
за бі ваў. Дзе ля гэ та га клі ка лі вяс ко ва га спе цы я ліс та — дзядзь-

ку Іва на, ён пры хо дзіў са сва ім вост рым доў гім шы лам і ра біў сваю 
спра ву ма лан ка ва хут ка — ня шчас ная ах вя ра, зда ра ла ся, не па спя-
ва ла на ват за ві шчаць. По тым муж чы ны з цяж кас цю кла лі свін чо на 
спе цы яль на зня тыя з пет ляў дзе ля гэт кай важ най спра вы дзве ры 
хля ва, па кла дзе ныя на тоў стыя ка лод кі. Шы ла з ра ны да ста ва лі, 
на яго мес ца ўты ка лі не вя лі кую за вост ра ную па лач ку — «каб са ла 
кры вёй не за плы ло». Муж чы ны ней кі час кор па лі ся з га за вы мі лям-
па мі для сма лен ня (іх зва лі прос та — ма шын кі), і вось ужо па чы на ла 
гу дзець і вы плёў ваць бла кіт на-аран жа вае бляк ла-імк лі вае по лы мя 
ад на, дру гая, трэ цяя, у па вет ры пах ла па ле най шчэц цю і пад сма жа-
най ску рай, а свін чо, ужо па доб нае на не ру хо мую вас ко вую ляль ку 
з буль бі най у пры ад кры тым ро це, па кры се па кры ва ла ся цём ны мі 
бліс ку чы мі пля ма мі, па куль усё не ста на ві ла ся глад ка-чор ным...

Муж чы ны бра лі доў гія шы ро кія на жы і па чы на лі аб сма ле нае са-
скра баць. А жан чы ны ўжо нес лі з ха ты га ра чую ва ду і ану чы, і ў 
воб ла ку па ры, якая па ды ма ла ся ад та зоў і вёд раў, свін ку па чы на лі 
мыць, і яна зноў свят ле ла, але бы ла ўжо кра мя на-чыс цень кай, аж 
трым це ла пад ану ча мі... Баць ка браў са мы вост ры нож, пад стаў ляў 
вя лі кі таз — і ён хут ка на паў ня ўся кры вёю, якую пас ля кла пат лі ва 
злі ва лі ў трох літ ро вы сло ік, а ў ін шай па су дзі не ўжо ля жа ла аб ла ву-
хая сві ная га ла ва. Буй ны по суд быў за дзей ні ча ны ўвесь, на ват вя лі кія 
ноч вы — ту ды кла лі ўсе вант ро бы... Але ці ка вей шае па чы на ла ся ў 
ха це — там ужо сквір чэ ла на па тэль ні све жы на і на рэ за ная буй ны мі 
ка вал ка мі пя чон ка. Жан чы ны на кры ва лі на стол. Па час ту нак быў не-
 муд ра ге ліс ты — тое, што на па тэль ні, ды яшчэ шат ка ва ная ка пус та, 
якая да та го ча су па спя ва ла сква сіц ца, ды лус ты хле ба (шчы ра: за 
ўсё жыц цё ма ла што да во дзі ла ся каш та ваць смач ней шае)... Хлоп цы 
на сі лі по суд са све жы ной у сен цы, па куль на кры ва ла ся на стол, яны 
на ват дзве ры спраў ля лі ся па мыць і па ве сіць на мес ца. Яшчэ не па-
спя ваў за ша рэць ран ні ліс та па даў скі над вя чо рак, а ў два ры ўжо ад 
ня даў няй мі тус ні і зна ку не бы ло, за ста ва лі ся толь кі цём ныя пля мы 
на ад та лай зям лі, на якія тут жа зля та лі ся гар лас тыя са ро кі.

А ў ха це ад зна ча лі «ка пы ці кі». Праў да, ня доў га — вы пі ва лі 
чар ку-дру гую і ра зы хо дзі лі ся, бо яшчэ бы ло шмат спраў на 

ве чар. Жан чы ны чыс ці лі кіш кі (бо як жа без іх зра біць кры вян ку 
або каў ба су?) — тоў стыя — вы мы ва лі над вяд ром, тон кія — аку-
рат на, каб не па рваць, вы скра ба лі на ста ле ту пым бо кам на жа. 
Муж чы ны сек лі на ка вал кі кост кі — каб улез лі ў гар шчок ці каст-
ру лю. На ра за лі ся дзял кі све жы ны: ка ва лак са ла, ка ва лак пя чон кі, 
па ру кос та чак. Іх раз но сі лі су се дзям і сва я кам — тыя, за ка лоў шы 
сваё свін чо, так са ма час та ва лі па доб ным на бо рам. На заўт ра ра бі лі 
каў ба сы (па куль не з'я ві ла ся спе цы яль ная на сад ка на мя са руб ку, 
якую нех та пры вёз з го ра да, фарш са праў ды лі та раль на пха лі 
паль цам у кіш ку праз бля ша ную труб ку), ва ры лі га ла віз ну і вант-
ро бы на ту шон ку і саль ці сон (у нас яго зва лі тры бух), пе ра топ лі ва лі 
ў вя лі кім гарш ку тлушч, кла лі ў ку бе лец і пе ра сы па лі буй ной сол лю 
са ла, са лі лі і, за гар нуў шы ў мар лю, пад веш ва лі на столь ка ля пе-
чы ка вал кі кум пя ка... І не за ўваж на для ся бе ўзды ха лі з па лёг кай: 
бу дзе што ўкі нуць у суп і на па тэль ню, па клас ці ў сса бой ку, даць 
сту дэн там у го рад. Мож на спа кой на су стра каць зі му...

Та кое вось «Сма лен не веп ру ка» ў мя не атры ма ла ся. Без 
фі ла со фіі, без лі рыч ных ад ступ лен няў, без го ры чы, як у Мі-

ха ся Страль цо ва. Хоць як тут яго не ўспом ніць, ка лі ў на паў жы вой 
вёс цы ста іць ха лод ная, за чы не ная на зі му род ная ха та, па хі ліў ся 
стра хой да зям лі даў но ўжо пус ты хлеў, а род ныя лю дзі пры хо-
дзяць толь кі ў снах ды дзі ця чых ус па мі нах. І як тут не пе ра чы таць 
яшчэ раз тое гор кае яго апа вя дан не, каб зноў ліс та па даў скім 
на сты лым днём са грэц ца да лё кай згад кай ды пра бег чы ва чы ма 
па та кіх зра зу ме лых рад ках: «Ёсць, на жаль, рэ чы, не пад улад ныя 
нам, але ж ёсць і су ця шэн не, ёсць і на дзея. У та го, хто бя рэ ў ру кі 
пя ро, на дзея ёсць так са ма. О, па эт да та го ж бы вае яшчэ кры ху 
за ба бон ным. На іў ны, ён хо ча пе ра маг чы са праўд насць, ён хо ча 
ве рыць: я за сця рог ся ад бя ды — бо ска заў. Да бро і на дзея тут 
на крэс лі лі свой круг...»

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ПРЫ ВІ ТАН НЕ 
З МІ НУ ЛА ГА

Даў но гэ та бы ло... І не сплы ло, як 
той ка заў: у па мя ці пер шае мес ца 
пра цы (яно бы ло ў Жло бі не), пер шая 
вы бар ная па са да. Сак ра тар кам са-
моль скай ар га ні за цыі — гэ та ж вам 
не абы-што! А да лей бо лей — стар-
шы ня рэ ві зій най ка мі сіі рай ка ма, бо 
яму ж, рай ка му, трэ бы ло ве даць, ці 
кож ны кам са мо лец за пла ціў уз но сы, 
ці пра віль на іх утры ма лі?

Я пра вя ра ла. Яшчэ і ў ра ё не. Ча-
сам ад вёс кі да вёс кі ха дзі ла па ца-
лі ку, як Па вел Кар ча гін (не блы таць 
з Ма ро за вым) па вуз ка ка лей цы, бо 
мы, кам са моль цы, і са праў ды бы лі 
даб ра воль ца мі, хоць, зда ра ла ся, і 
прэ міі рай кам вы да ваў. Мне — аж но 
двац цаць пят ку! Праў да, ад ной чы... І я 
доў га не маг ла па тра ціць яе, бо гэ та ж 
як ор дэн — хоць на гру дзі па весь!..

А по тым — не вам ка заць — раз-
ва ліў ся Са юз, кам пар тыя і, зда ва ла-
ся, кам са мол? Ад нак га доў дзе сяць 
та му я атры ма ла він ша ван не з яго 
дзе вя нос та год дзем, пры чым на ад ва-
рот ным ба ку з пры піс кай: «Так тры-
маць, юны мі чу ры нец!». Вы хо дзіць, 
бы лыя са рат ні кі не толь кі пом ні лі мя-
не, але і неш та ве да лі? (Я ў той час са 
ста ро нак «Звяз ды» як раз дзя лі ла ся 
во пы там па вы рошч ван ні ка ву ноў і 
бак ла жа наў.)

Ці трэ ба ка заць, як жа гэ та рас чу-
лі ла?! Я на ват зда га да ла ся, хто мог 
пры піс ку зра біць...

І сё ле та быў зва нок.
— Па зна ла? — пас ля пры ві тан няў 

спы таў нех та з та го кан ца про ва ду.
— Не, — ка жу.
— А з рай ка ма кам са мо ла ці пом-

ніш ка го?
— Ну вя до ма ж... Лю ду За рэ ц-

кую.
— Дык гэ та я.
— Ты? — здзіў ля ю ся. — Вось не 

ча ка ла!..
Ад Люд мі лы я да ве да ла ся, што з 

кам са мо лам яна ды ін шыя так і не 
рас ста лі ся: пад трым лі ва юць ад но сі-
ны, ве да юць — хто, дзе, як. Нех та — 
у вя лі кіх на чаль ні ках, нех та — ся род 
ву чо ных, мно гія — на пен сіі, а хто-ні-
хто, на жаль, ужо і ады шоў — на зу-
сім... На іх (і сем'і) «кам са моль цы» 
так са ма не за бы лі ся.

Дык вось (гэ та Люд мі ла рас каз-
ва ла), пры еха лі яны не як на мо гіл кі, 
каб па мя нуць ад на го з та ва ры шаў. 
Па гра муль цы вы пі лі. І яму ў чар ку 
на лі лі — па ста я лі, рас ка за лі ня бож-
чы ку пра спра вы свае. А не па да лёк 
ад гэ та га — праз па ру ма гі лак — па-
ха ва ны ін шы та ва рыш. Яму так са-
ма на лі лі. І па га ма ні лі... Па да лі ся да 
трэ ця га, спа чат ку ад чуў шы («спін-
ным моз гам»), а по тым і ўба чыў шы, 
што за імі... со чаць, пры чым двое: 
дзядзь ка сам па са бе, цёт ка — са-
ма... І ка лі з пер шым усё зра зу ме-
ла (у яго на тва ры на пі са на: ча кае, 
па куль ня бож чы ку наль юць, а са мі 
ады дуц ца...), то з дру гой — не вя до-
ма што... Уся блед ная...

А кам са моль цы ж, як вя до ма, 
лю дзі не раў на душ ныя. І та му рашу-
ча, учац вя рых па да лі ся ў бок цёт кі 
(дзядзь ка, спу жа ны, уцёк), каб спы-
таць, мо жа, ёй да па мо га па трэб на?

Тая — за дам, за дам — па ча ла ад-
сту паць на ўся кі вы па дак. «Дзеў кі» 
зда лёк ёй:

— Не бой це ся... Мы кам са моль цы...
Цёт ка, учуў шы, аж се ла ля ней чай 

аб га род кі і да вай хрыс ціц ца: маў ляў, 
сы дзі, ня чыс тая!..

Ледзь рас тлу ма чы лі ёй, што ня-
ма тут пад ма ну, што яны і праў да 
кам са моль цы, але ж 70-х га доў, што 
прый шлі на ве даць та ва ры шаў.

А ўрэш це ад па ілі жан чы ну ва-
ляр' ян кай, і яна пры зна ла ся, што 
ёй прос та ці ка ва бы ло, што ж гэ та 
за лю дзі хо дзяць і ка ля мно гіх ма-
гіл спы ня юц ца? Мо жа, ней кая сек та 
з'я ві ла ся?

...Так што бы лі кам са моль цы — 
па пе ра ка нан нях — і, на пэў на ж, 
ёсць. Зды маю ка пя люш! І як у пес-
ні — «не рас ста нусь...». З ты мі, са-
праўд ны мі.

Соф'я Ку сян ко ва, 

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

НЕ Ў ТРОХ СОС НАХ
«...За пля чы ма два га ды ву чо бы, 

атры ма ла пра фе сію, зна чыць, па ра на 
свой хлеб», — ду ма ла ма ла дая мед-
сяст рыч ка па да ро зе ў не зна ё мую вёс-
ку. Не дзе там бы ла яе пер шая баль ні-
ца, там — са ма стой нае жыц цё.

Па чы на ла ся яно ў здым ным па-
коі — у ква тэ ры вель мі спа гад лі вай 
і гас цін най Зоі Паў лаў ны, якая на 
той час ужо ме ла ад ну ква та рант ку, 
так са ма мед сяст ру. Не дзі ва, што 
дзяў ча ты ад ра зу па сяб ра ва лі і па між 
са бой, і з гас па ды няй.

Яна, Зоя Паў лаў на, на зда роўе 
асаб лі ва не на ра ка ла, хі ба но гі яе 
пад во дзі лі: не маг ла да лё ка ха дзіць. 
А тут лі січ кі ў ле се з'я ві лі ся, па да сі-
на ві кі, ба ра ві кі... За ха це ла ся ёй гры-
боў — і све жых па ес ці, і на рых тоў кі 
зра біць.

Па чуў шы гэ та, ква та рант кі па абя-
ца лі, што ў на ступ ны ж вы хад ны яны 
са мі схо дзяць у лес і вер нуц ца ад-
туль з поў ны мі ка ша мі.

Як ска за лі, так і зра бі лі: пад ха-
пі лі ся ў су бо ту ледзь не з пер шы мі 
пеў ня мі, ху цень ка са бра лі ся — вый-
шлі за вёс ку. Пе рад імі рас кі ну ла ся 
шы роз нае кал гас нае по ле, а ўжо за
ім ві днеўся пры го жы лес.

Да яго дзяў ча ты іш лі, тры ма ю чы 
ў по лі зро ку лі нію элект ра пе ра да чы. 
«Гэ так жа, — ска за лі са бе, — бу дзем 
вяр тац ца да моў».

Але ж тое — по тым. А спа чат ку 
ў іх бы ла ці ка вая раз мо ва і ляс ная 
пра ха ло да з ча роў най ці шы нёй, во-
дар траў, спе вы пту шак, гры бы — 
на рэш це! Іх, да рэ чы, не ска заць каб 
шмат бы ло, по шу кі пры му ша лі дзяў-
чат іс ці на пе рад, збоч ваць на пра ва, 
на ле ва...

Ка ра цей, на ла да ваў шы поў ныя 
ка шы, грыб ні кі з жа хам зра зу ме лі, 
што яны кан чат ко ва за блу дзі лі. «Дзе 
на ша вёс ка? У які бок іс ці?» — ду-
ма лі яны. Мож на бы ло б за лез ці на 
дрэ ва і па гля дзець. Але як, ка лі зні зу 
ўсе сос ны «го лыя»?

Рас стро і лі ся ледзь да слёз. Па шу-
ка лі ней кіх сце жак-да рог, вы бі лі ся з 
сіл, ад па чы лі, зноў пай шлі на по шу кі 
і рап там — ва чам не па ве ры лі — не-
па да лёк пра міль гну ла... ка ро ва.

З на дзе яй, што ра гу ля змо жа вы-
вес ці іх да лю дзей, дзяў ча ты кі ну лі ся 
сле дам. Але ж сі лы ў іх бы лі, што 
на зы ва ец ца, ня роў ныя: ка ро ва бег-
 ла ку ды хут чэй і та му хут ка... знік ла — 
гэ так жа не ча ка на, як і з'я ві ла ся. 
Па кі ну ла, праў да, сля ды...

Па іх сяб роў кі вый шлі на да ро гу і 
ўба чы лі ад туль зна ё мыя слу пы.

...У вёс ку вяр та лі ся, мож на ска-
заць, на змяр кан ні. Зоя Паў лаў на, 
ча го толь кі не пе ра ду маў шы, ча ка ла 
іх ка ля вес ніц і з ра дас ці, што знай-
шлі ся, су стра ка ла з аб дым ка мі.

По тым і ўсе ра зам яны вя чэ ра-
лі, пе ра бі ра лі ды ма ры на ва лі гры-
бы, каб зі мой, ад крыў шы да га ра чай 
буль бач кі чар го вы сло ік, зноў і зноў 
успа мі наць той па ход у лес і тую ка-
ро ву-вы ра та валь ні цу.

Тац ця на Чэ кед,

г. Го мель.

НЕ ВЕР 
ВУ ШАМ СВА ІМ

П'я ніц сён ня ўсю ды шмат, але ж 
у га ра дах яны не як менш кі да юц ца 
ў во чы. А вось у вёс ках...

Я амаль усё жыц цё ад пра ца ва ла 
ў ганд лі, 17 га доў за гад ва ла па сял-
ко вай кра май, так што ме ла «шчас-
це» на гле дзец ца, коль кі го ра і бя ды 
пры но сіць га рэл ка, коль кі роз ных 
пры год зда ра ец ца з п'я ны мі. Ча сам 
не раз бя рэш на ват смеш ных ці сум-
ных.

Та кім чы нам, ад ной жан чы не га-
доў коль кі та му доб ра па шчас ці ла. 
Па-пер шае, кал гас ёй вы даў пу цёў ку 
ў дом ад па чын ку, па-дру гое, ад туль 
яна пры еха ла не ад на: па зна ё мі ла ся 
з муж чы нам, пры вез ла яго ў гос ці. 
Але ж яму тут, трэ ба ра зу мець, спа-
да ба ла ся. Вось і за стаў ся: улад ка-
ваў ся на фер му пад воз чы кам кар-
моў, ка то ры год жы ве і ўжо сам гас-
цей пры мае. Ле там, на прык лад, да 
яго сяст ра пры яз джа ла, з-за мя жы, 
мож на ска заць, з Укра і ны.

З гэ тай ра дас най на го ды, да та го 
ж як раз пас ля зар пла ты, гас па да ры 
за ха це лі на ла дзіць «пры ём» — на-
крыць па ля ну, як той ка заў, па ся-
дзець на пры ро дзе.

Пе рад гэ тым на ка ні (а ён у пад-
воз чы каў заўж ды пад ру кой) пры еха-
лі ў кра му, ку пі лі спірт но га, за кус кі, 
са бра лі кам па нію, бо трэ ба ж па зна-
ё міць пры ез джую з но вай рад нёй, з 
сяб ра мі.

На ўсё пра ўсё вы піў кі, як гэ та 
час та бы вае, за столь ні кам не ха пі-
ла — пры еха лі ў кра му па да баў ку.

— Ад ду шы па ся дзе лі! Так па ве ся-
лі лі ся, — рас каз ва лі жан чы ны, за піх-
ва ю чы ў тор бы но выя пляш кі з ві ном. — 
Пас ля пра цы яшчэ па ба лю ем.

— Ідзі це ўжо на фер му, на дой ку 
па ра, — ка за ла ім ка бе та з вёс кі. — 
Вы ж і так на ба ля ва лі ся, аж брыд ка 
гля дзець: но гі не тры ма юць... Бач, 
ус се лі на пад во ду...

Цяг нуць яе ка ню і  праў да цяж-
 ка ва та бы ло, ён ледзь ве спраў ляў-
ся. Та му цве ра зей шыя ўдзель ні кі 
«бан ке ту», на паў ня ючы на ва кол ле 
то кры кам, то спе вам, то піс кам, кро-
чы лі по бач. Ві ноў ні ца ўра чыс тас цяў, 
гос ця з за меж жа, ну вя до ма ж, бы-
ла на во зе, бо яна, ка за лі, не толь-
 кі іс ці, — на ват ехаць ужо не маг ла — 
увесь час спаў за ла з во за... Та му
по бач пры лад ка ва ла ся Ган ка, на ва-
с пе ча ная сва яч ка. Яна як маг ла пад-
трым лі ва ла пры ез джую, аж па куль 
тая на пад' ез дзе да вёс кі рап там не 
за кры ча ла:

— Ой, на гаў ка лэ сі!
— Праў ду, праў ду ка жаш, сяст-

 ры ца! — па га дзі ла ся з ёй сва яч ка. — 
І на пі лі ся, і на елі ся... Ну, мож на
ска заць, і на гаў ка лі ся... «Па гу дзе лі»! 
А за раз — што ты стаў? — спы та ла 
яна ў вазь ні цы. — Па га няй! З вет ры-
кам пра вя зём на шу гос цю.

Брат яе, той пры ез джай, што 
быў за кі роў цу, уз мах нуў быў пу гай, 
пас ля ча го, яшчэ раз за кры чаў шы, 
жан чы на зва лі ла ся з во за, Ган ка — 
сле дам.

— Ку ча ра го ча, хто бо лей хо ча? — 
крык ну ла яна (конь, на шчас це, тут 
жа спы ніў ся), сха пі ла ся за ко ла, каб 
устаць, і пе рад са мым но сам (хме -
лю — як не бы ло) уба чы ла... акры-
ва ўле ную на гу гос ці.

— Вось та бе і «на гаў ка лі ся», — 
за ўва жыў вяс ко вец, які на зі раў за 
гар ла па на мі, ка лі тыя яшчэ пад' яз-
джа лі да яго ся лі бы.

Так што за раз яму ні чо га не за-
ста ва ла ся, як вый сці на ву лі цу, да-
па маг чы вы зва ліць з ко ла па ка ле-
ча ную на гу, вы клі каць «хут кую». На 
шчас це, наз ву сваю гэ та ма шы на з 
го на рам апраў да ла: пры еха ла вель мі 
хут ка. Але ж ка лі тая гос ця па пра віц-
ца, не ве дае ні хто. Ад но зра зу ме ла: 
«гас цін насць» сяс цёр-бе ла ру сак яна 
за пом ніць на доў га. Мо жа, на ват на 
ўсё жыц цё.

Ма рыя Бя жан,

г. Чэр вень.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.


