
Два ча роў ныя 
сло вы

Рвуц ца ма ла дыя не ку ды 

за мя жу, ні бы там дык мё дам 

на ма за на. Ага, за раз! Я ні-

ко лі ў гэ та не ве рыў, а ка лі б 

нех та ска заў, што па еду сам, 

дык, ві даць, і па біў бы! Ад нак 

жыц цё муд рэй шае, і яно, бы-

вае, скру ціць нас так...

Пер шай і не ка лі даў но 

ў Гер ма ніі апы ну ла ся мая 

сяст ра. Яны з му жам рэд кія 

пра ца го лі кі і прад пры маль ні-

кі. У Бе ла ру сі (а тым больш 

на па чат ку пе ра бу до вы) ім 

вель мі цес на бы ло.

Не ад ра зу, вя до ма ж, раз-

вяр ну лі ся і там, на чу жы не 

(лі ха, як той ка заў, ха пі лі 

на поў ні цу), але ўрэш це ўсё 

ўлад ка ва ла ся, утрэс ла ся — 

за жы лі. А вось у мя не — як-

раз на ад ва рот: усё пай шло 

на пе ра кос, і на роў нае ну 

ні як не вы вер нуць...

Што за ста ва ла ся: пры няў 

за пра шэн не сяст ры — па-

ехаў. Не на го лае мес ца, як 

быц цам, — да сва іх: мне бы-

ло дзе жыць, дзе пра ца ваць. 

А ўсё роў на ад чу ваў ся бе, як 

тая ры ба на бе ра зе: ні сям'і, 

ні ра дзі мы... І без мо вы — 

ні бы аглу ша ны. Не каль кі 

слоў па-ня мец ку ве даў: «Гіт-

лер ка пут!», «Хэн дэ хох!», 

«шлехт» — дрэн на, «гут» — 

доб ра, «да нке» — дзя куй. А 

га лоў нае, што ней кія но выя і 

ву чыць не ха цеў! Ну, не лез-

лі яны ў га ла ву, па куль...

У тую ра ні цу, пра цу ю-

чы на чар го вым аб' ек це, 

мы з сяст рой — бу даў ні кі 

най шы рэй ша га про фі лю — 

згле дзе лі, што ў пус ту ю чым 

до ме на су праць ад чы не нае 

акно. Пер шая дум ка бы ла: 

нех та за лез. Та му Га ля на 

ўся кі вы па дак на бра ла ну-

мар па лі цыі.

Спра ца ва ла яна до сыць 

хут ка: да ўва хо да ў дом пад-

ка ці ла ма шы на, з яе вы ска чы-

лі двое — муж чы на і жан чы на 

ў па лі цэй скай фор ме, абы шлі 

па бу до ву, агле дзе лі.

Ка ра цей, як для мя не, дык 

ні чо га ці ка ва га: я пра цую са-

бе да лей (як раз шру бак рут у 

ру ках), але ж ба чу, што тая 

жан чы на з па лі цыі кро чыць 

да нас, чую, што аб не чым 

раз маў ляе з сяст рой (я, вя-

до ма ж, ні чо га не ра зу мею) 

і сы хо дзіць — праў да, ужо 

з ма ла тком (Га ля, ві даць, 

удру жы ла). Ду маю сам са бе: 

«Баб скі ро зум: ну, трэ ба вам 

тое акно за біць, дык па кліч це 

муж чы ну, ці хоць па ду май це, 

як? Бо яно ж ка лі цвік у ра-

му за ганяць ма ла тком, — то 

аль бо шы ба на друз, аль бо 

ра ма на трэс кі... Пры чым — 

з пер ша га ўда ру.

Што бы ло ра біць? Ху-

цень ка ўзяў са ма рэз (хто 

не ве дае — шруб ка та кая, 

укруч ва ец ца ад вёрт кай ці 

шру бак ру там), ля до ма ўжо 

«да гнаў» па лі цы янт ку, вет-

лі ва ад хі нуў ад акна, пры-

ста віў са ма рэз да ра мы, 

шру бак ру там — ж-ж-жык 

і  акно за бі тае.

— Гут? — пы таю ў жан-

чы ны.

А тая, чую, неш та гер ге-

ча, гер ге ча, пры чым так абу-

ра на!.. Трэ ба ра зу мець, не 

па да ба ец ца ёй мая ра бо та? 

Ага — ду маю, — ты б за раз 

ле пей зра бі ла...

Ха цеў ужо раз вяр нуц-

ца ды пай сці — не пус ці ла: 

па кла ла ру ку на пля чо, па-

вяр ну ла тва рам да ін ша га 

акна і...

Толь кі тут я ўба чыў, што 

за ім, у ад ным з па ко яў, 

яе... на пар нік ста іць (за лез, 

ві даць, каб пра ве рыць, ці 

ня ма ка го ўнут ры), што ён 

так са ма ру ка мі раз мах вае 

ды неш та ла по ча.

Я «з раз го ну» ха цеў па-

жар та ваць: маў ляў, па паў-

ся жуч ка ў пан скую руч ку і 

хэн дэ хох ця пер... Але ж — 

доб ра — па спеў апом ніц ца 

— пры ку сіў язык, а то яны б 

за раз ра за бра лі ся, хто тут 

жуч ка... Ды па сла лі — на зад 

у Бе ла русь. А так...

Прый шло ся ска рыс тац ца 

шру бак ру там яшчэ раз: вы-

кру ціць са ма рэз, ад чы ніць 

акно (вы пус ціць «на сва бо-

ду» па лі цэй ска га, па пра сіць 

пра ба чэн ня), по тым — зноў 

за чы ніць...

І вось тут ужо па чуць і 

шчы рае «да нке!», і «гут». 

Пас ля якіх (і на огул гэ тай 

«су тыч кі» з па лі цы яй) ста-

лі не як за па мі нац ца ін шыя 

сло вы — ста ла за свой вац-

ца мо ва. Страш на толь кі па-

чаць. Страш на з'е хаць. Хоць 

ле пей бы ло б за стац ца.

П. Л.,

г. Лейп цыг.

Ка лі збы ва юц ца 
ма ры...

Лі пень, жні вень — га ра-

чая па ра, пры чым не толь кі 

для хле ба ро баў — для ўча-

раш ніх вы пуск ні коў. Ад ны 

эк за ме ны зда дзе ны, а вось 

дру гія...

Пом ню, як збі раў ся па сту-

паць у БДУ я сам, пом ню, як 

не па шчас ці ла, пас ля ча го 

бы ло праф тэх ву чы лі шча, 

тэх ні кум з ад зна кай, ін сты-

тут, мож на ска заць, з чыр во-

ным дып ло мам (трэ ба бы ло 

вы пра віць ад ну ад зна ку, але 

я не за ха цеў... Не маё гэ та)

І вось праз трыц цаць га-

доў гіс то рыя як бы паў та ра-

ец ца: ва ўні вер сі тэт са бра-

ла ся мая дач ка, мы ра зам 

пай шлі ў шко лу па ха рак та-

рыс ты ку.

Ды рэк тар, вя до ма ж, на пі-

са ла яе — усё як на ле жыць, 

але ўру ча ю чы, не змаў ча-

ла: ска за ла, што кон курс 

вель мі вя лі кі, што каб яго, 

вось гэт кі прай сці, па трэб-

на сур' ёз ная пад рых тоў ка, 

грун тоў ныя ве ды. «Так што 

ты, — ска за ла да чцэ, — ві-

даць, не па сту піш... Але ж 

ні чо га — пой дзеш ву чыц ца 

ў ка ледж».

Ка ра цей, і бла сла ві ла 

нас, і су це шы ла, праў да, 

не на доў га: на да ро гу да до-

му. А ўжо там — мо ра слёз 

і рос пач!

Цяж ка прый шло ся да ч-

цэ ды і мне, як баць ку, бо я 

заў сё ды ву чыў, каб гна ла-

ся бо лей за ве да мі, а не за 

ад зна ка мі, каб ме ла ня хай і 

«чац вёр кі» (пры пя ці баль най 

сіс тэ ме), але та кія, каб «вы-

дат ні цы» ім зайз дрос ці лі.

Дач ка ды і на огул дзе ці 

мае ў шко ле ву чы лі ся доб ра: 

з ты мі ве да мі маг лі па сту-

паць да лей. А тут вось гэт кі 

на каз...

І на ват не адзін: у ра ён-

ным ад дзе ле аду ка цыі не 

ака за ла ся на кі ра ван ня на 

па трэб ную нам «гіс то рыю і 

бе ла рус кую мо ву».

— А на якія фа куль тэ ты, 

— ці ка вім ся, — ёсць?

— На ня мец кую і анг лій-

скую мо вы.

— Бу дзем браць? — пы-

таю ў дач кі.

— Бу дзем, — зга джа ец-

ца яна.

— Але ж вы, — ёй пад каз-

ва юць, — бу дзе це дру гой. 

Пер шай ідзе ін шая дзяў-

чын ка з сель скай шко лы, 

удзель ні ца алім пі яд...

— Ні чо га, хай абедз ве 

ідуць, — гэ та я ўжо ка жу, — 

«на кон курс най асно ве».

Хоць-не хаць, але ж тое 

на кі ра ван не да лі.

Да па ступ лен ня за ста-

ваў ся ме сяц, ця гам яко га 

мы «па трэ ні ра ва ліся» на 

проб ным тэс ці ра ван ні па 

бе ла рус кай мо ве і па ву чы-

лі ся на кур сах ня мец кай... 

Ад на клас ні ца-вы дат ні ца не 

па зы чы ла, па шка да ва ла 

не па трэб ны ёй пад руч нік 

па гэ тым прад ме це, за тое 

«нем ка» да ла да чцэ дзве 

ста рэнь кія кніж кі ды па жа-

да ла пос пе ху...

І ён, дзя куй бо гу, нам спа-

да рож ні чаў: тое, што не ка лі 

не збы ло ся ў мя не, спраў-

дзі ла мая дач ка: па сту пі ла, 

ад ву чы ла ся і (ме ла ра цыю 

ды рэк тар шко лы!) прый шла 

ў пе да га гіч ны ка ледж — на 

пра цу ў якас ці вы клад чы цы!

...Вось та кая атры ма ла ся 

гіс то рыя. Не вель мі смеш-

ная? Але ж праў дзі вая. 

І свед чыць яна аб тым, што 

«ка лі хво ры за хо ча жыць, — 

ме ды цы на бяс сіль ная». Гэ та 

зна чыць, ка лі хло пец ці дзяў-

чы на па-са праўд на му хо ча 

не дзе ву чыц ца, то аба вяз-

ко ва па сту піць!

Аляк сандр Ма тош ка,

в. Ян ка ві чы, Ра сон скі ра ён.

Прэ зент 
для ша ноў най 
гос ці

Мя ня юц ца ча сы, а з імі —

і за вя дзён кі. Не ка лі, на прык-

лад, до ма свят ка ва ла ся ўсё, 

па чы на ю чы з хрэсь бін, а 

ця пер — на вош та, ка лі без 

праб лем, як той ка заў, мож на 

за лу зняць, ста лы на крыць, 

па са дзіць за іх хоць 20, хоць 

200 ча ла век, на кар міць, на-

па іць і спаць па ла жыць, са-

мо са бою — гу лі-ско кі на ла-

дзіць... (Чу ла, што за гро шы 

на ват бой ку мож на за ка заць: 

пры е дзе спе цы яль на абу ча-

ны люд ды ўсё вам зро біць. 

Гэ та зна чыць, і пры чы ну да-

рэ чную зной дзе, і «чай ні кі 

на чыс ціць» — за да дат ко-

вую пла ту і ка лі трэ ба, — 

дык на ват па-да рос ла му... 

Анек дот у тэ му: вя сел ле маг-

ло абы сці ся без бой кі, ка лі б 

ма ла дыя не ста лі ад кры ваць 

па до ра ныя ім кан вер ты).

...На тым вя сел лі, дзе я 

бы ла, кан вер таў так са ма 

не ад кры ва лі, так што ні хто 

не па біў ся. Гос ці па пер шай, 

дру гой «на ка ці лі», доб ра 

пад' елі, па ве ся ле лі, на ват 

«па рад не лі», як быц цам...

Тан цы, гля джу, па ча лі ся — 

двая кія. Пер шы ва ры янт — 

па ры пад му зы ку топ чуц ца, 

ні бы сто я чы спяць, а ў кан-

цы — уза ем на дзя ку юць: 

ты, маў ляў, клас на тан цу-

еш! Дру гі ва ры янт — ні бы 

аф ры кан скае пле мя ў ско кі 

вый шла — без коп' яў з бан-

та мі, але ў экс та зе... Ці ў су-

тар гах...

Ка ра цей, па куль на зі ра-

ла, За до рна ва ўспом ні ла. Ён 

не як так са ма ўба чыў па доб-

нае ды за ду маў ся: ну, ня ўжо 

ў лю дзей ні чо га свай го не 

за ста ло ся — сла вян ска га? 

А за тым па ды шоў да му зы-

каў, за мо віў «Ба ры ню» і...

Ча роў ная сі ла ў мас тац-

тва: тут жа абу дзіў на цы я-

наль ную свя до масць у тым 

сэн се, што лю дзей, на ват 

важ ных дзядзь коў, ста ла не 

па знаць! Яны та кія ка лен цы 

вы кід ва лі, — свет не ба чыў!.. 

А ней кі ма цак дык і зу сім 

«у воб раз» увай шоў: пес ню 

пра «Сцень ку Ра зі на» за спя-

ваў, акно рас чы ніў і ад ну з 

цё так (не пом ню сваю, ці чу-

жую?) на ву лі цу вы кі нуў.

Зрэш ты, гу ма рыст, мо жа, 

і пе ра больш ваў...

А з ін ша га бо ку ад сла-

вян ча го за ўгод на мож на 

ча каць.

Вось і я, па пры кла дзе 

За до рна ва, ру шы ла да му-

зы каў, за мо ві ла по леч ку.

«Урэ за лі» хлоп чы кі будзь 

зда роў!

Праў да, рэз ка га ўзлё ту 

свя до мас ці я не як не за ўва-

жы ла: та нец усё роў на атры-

маў ся хут чэй аф ры кан скі...

Та му «Сцень ку Ра зі на» 

за маў ляць не ста ла, бо рап-

там нех та з муж чын — ці 

жан чын — ра зы дзец ца ды 

шпуль не ка го ў акно, а за ім, 

як вя до ма, Дняп ро... Зня се ж 

ча ла ве ка як піць даць!..

Але я ўсё роў на са бой па-

га на ры ла ся, бо, па-пер шае, 

та нец за мо ві ла, па да ру нак 

ма ла дым па кі ну ла, — мож-

на, зна чыць, і да до му збі рац-

ца, бо гу ля ка з мя не, шчы ра 

ка жу чы, не важ нец кі, амаль 

як Хведзь ка (гэ та ў нас адзін 

дзядзь ка не ка лі, іду чы з вя-

сел ля, жы вот свой гла дзіў 

ды ка заў, што на гу ляў ся дык 

на гу ляў ся: «апры хо да ваў» 

літ ру са ма гон кі і пяць мі сак 

ха лод на га).

Вось і я, зна чыць, ста ла 

ма нат кі збі раць. «Ой, вы так 

ра на, — за сму ці ла ся гас па-

ды ня. — А мы ж не ўсё па да-

лі яшчэ... Ну та ды я з са бою 

вам па кла ду».

«Ад бі вац ца» ад гэ та га я не 

ста ла, бо та кая за вя дзён ка ў 

нас бы ла і ёсць: пры ня ла до-

сыць важ кі па кет, се ла ў «ка-

рэ ту» (сам жа ніх па са дзіў, як 

ба ры ню) і гай да да ха ты.

Па рог пе ра сту пі ла і ду-

маю: вось і ўсё — ура жан ні ад 

вя сел ля на гэ тым скон ча ны. 

За ста ло ся хі ба што па кет ра-

за браць. Ад кры ваю, а там...

Зноў жа адзін наш дзядзь-

ка ка заў, «і цы бу лі, і ўся го-

ўся го!» А га лоў нае — бо-

хан... хле ба. Спра ва ў тым, 

што за ста лом ён да ле ка ва та 

ста яў — ра зоў коль кі пра-

сі ла, каб мне па да лі. Вось 

гас па ды ня і па ду ма ла, што 

хлеб — для мя не най леп шы 

па час ту нак, што ён — най-

бо лей па трэ бен. Да га дзі ла, 

ка ра цей. І тым са мым па ву-

чы ла: за раз, ка лі ней кая бя-

се да на да рыц ца, я бу ду пра-

сіць, каб па да лі кань я ку ды 

бу тэрб ро даў з ік рой. Мо жа, 

іх та ды і з са бой атры маю — 

за мест прос та га хле ба...

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

P.S. А на тым вя сел лі, як 

на заўт ра да зна ла ся, пас ля 

май го ад' ез ду  гар мо нік з'я-

віў ся (зна чыць, не ўсё мя ня-

ец ца — неш та за ста ец ца!). 

І пад яго ўжо і ска ка лі, і спя-

ва лі...

Вы хо дзіць, па спя ша ла ся 

я да до му — ра на з'е ха ла, а 

то б, мо жа, неш та сыг ра ла і 

на ват спе ла — тую ж «Зя лё-

ную віш ню».

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
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Гіс то рыя 
бе лай су кен кі
(Раз ва жан ні зу сім не пра мо ду)
НА гэ ты ўбор я звяр ну ла ўва гу ад ра зу, як толь кі ўба чы-

ла яго на картач цы. Сяб роў ка, што жы ве ў Бер лі не, 

да сла ла здым кі з пер ша га пры час ця ста рэй шай дач кі. На 

ім на ша Ма ша вы лу ча ла ся ся род дзяў ча так ме на ві та су-

кен кай — ва кол бы лі пыш ныя бе лыя «прын цэ сі ны», а гэ та 

вы гля да ла больш стро гай, даў га ва тай — кры ху ні жэй за 

ка ле на, і ко лер ме ла не іск рыс та-снеж ны, а хут чэй сла но вай 

кост кі. Ад ным сло вам, ста ра мод ная. Але ча мусь ці пры га-

да ла ся бло каў скае «...бел ое платье пе ло в лу че» — на ват 

на фо та ўгад ва ла ся, што звы чай ная дзі ця чая су кен ка мае 

ад мет ную ці ка вую гіс то рыю.

У сва іх прад чу ван нях я не па мы лі ла ся. Праў да, Блок са 

сва ім кра наль ным сім ва ліз мам тут ака заў ся зу сім не да рэ-

чы. Але ў гэ тым не вя лі кім ка вал ку тка ні ны, ка лі за ду мац ца, 

дзі вос ным чы нам ува со бі ла ся са праўд ная, рэ аль ная най-

ноў шая гіс то рыя Еў ро пы.

«ЯК ты ду ма еш, што гэ та за ма тэ ры ял?» — ужо ў 

бер лін скай ква тэ ры пра цяг ну ла мне тую су кен ку 

сяб роў ка. На воб ма цак тка ні на бы ла мяк кая, але на дзі ва 

тры ва лая. «Шоўк? Але ней кі ён за над та шчыль ны...» — 

«Пра віль на, бо гэ та не звы чай ны шоўк, а па ра шут ны. Гэ та 

быў па ра шут аме ры кан ска га лёт чы ка, які скок нуў з пад-

бі та га са ма лё та і, пэў на, ура та ваў ся, а па ра шут па віс на 

дрэ ве...» Бы ло гэ та ў 1945-м, на са мым за ха дзе Гер ма ніі, 

там, дзе зу сім по бач Фран цыя і Люк сем бург — да сла ву та га 

мяс тэч ка Шэн ген ней кіх пят нац цаць хві лін яз ды на ма шы-

не. Мяс цо выя ся ля не пай шлі на рых тоў ваць дро вы і зда лёк 

за ўва жы лі вя лі кае бе лае па лат но, што зві са ла з вер ха ві ны. 

З цяж кас цю, але сцяг ну лі яго на зям лю, па дзя лі лі па між 

са бой, раз рэ за ўшы на ча ты ры ка вал кі. Пэў на, вель мі ра да-

ва лі ся та кой не спа дзя ва най зда бы чы — пас ля ва ен ны час 

не быў лёг кі ні для пе ра мож цаў, ні для пе ра мо жа ных.

Як распарадзіліся той па ра шут най тка ні най ін шыя сем'і — 

не вя до ма. А ў на шым вы пад ку ад рэз па кла лі ў ша фу, каб 

вы ка рыс таць для ней кай асаб лі вай на го ды. І ка лі праз пяць 

га доў дзе ся ці га до вай унуч цы Ма рыі на стаў час іс ці да пер-

ша га пры час ця ў бе лай су кен цы, а су кен кі не бы ло і па шыць 

яе не бы ло з ча го — у не вя лі кай вёс цы жы лі па-ра ней ша му 

бед на, — тут нех та і ўспом ніў пра аме ры кан скі «па да ру нак». 

Пры час це бы ло ўжо на заўт ра, швей най ма шын кі не бы ло, 

але цёт ка дзяў чын кі за ноч пры свят ле свеч кі ўруч ную па-

шы ла-та кі ёй убор. Пры чым па спе ла пры шыць і ма лень кія 

гу зіч кі, і хваль бон кі на гру дзях па ра біць. Су кен ка ў дзяў чын кі 

бы ла са мая пры го жая ся род ра вес ніц.

Б
ОЛЬШ яе ні хто ні з якой на го ды не на дзя ваў. Але 

гас па ды ня бе раж лі ва за хоў ва ла су кен ку, спа дзе ю-

чы ся, што яе дач ка пой дзе на сваё пер шае пры час це ме-

на ві та ў гэ тым убран ні. Не атры ма ла ся — на ра дзі лі ся тры 

сы ны. Але по тым з'я ві ла ся ўнуч ка, так са ма Ма рыя. Гэ та 

цу доў ная дзяў чын ка з бла кіт ны мі ва чы ма і свет лы мі доў гі-

мі ва ла са мі — са праўд нае дзі ця еў ра пей ска га «па ка лен ня Z». 

У свае дзе сяць з не вя лі кім яна вы дат на ва ло дае тры ма

мо ва мі — сва бод на раз маў ляе і пі ша на рус кай, ня мец кай і 

фран цуз скай. За га рэ ла ся ідэ яй вы ву чыць бе ла рус кую, бо, 

як раз ва жае Ма ша зу сім па-да рос ла му, ма ю чы бе ла рус кі 

паш парт, трэ ба ве даць і мо ву на шай кра і ны. Зда ец ца, усю-

ды, дзе бы вае (а яе сям'я шмат па да рож ні чае), яна па чу вае 

ся бе сва ёй, аб са лют на не са ро ме ец ца ў ста сун ках з чу жы мі 

людзь мі, лёг ка пе ра скок вае з ад ной мо вы на дру гую, а ка лі 

не ха пае слоў, дадае жэс ты і ўсмеш ку. Пры гэ тым вель мі 

ўраз лі вая — сё ле та ўпер шы ню тра пі ла ў наш му зей Вя лі-

кай Ай чын най і ў за ле, пры све ча най ах вя рам фа шыз му, 

так гор ка пла ка ла, што мы вы му ша ны бы лі ад туль хут чэй 

сыс ці. А на ба ле це — мы гля дзе лі ў на шым Вя лі кім «Ра мэа 

і Джуль е ту» — яна ўвесь спек такль пра се дзе ла, амаль не 

па ва ру шыў шы ся, шы ро ка рас кры ты мі за хоп ле ны мі ва чы-

ма гле дзя чы на сцэ ну. Як і ўсе дзяў чын кі яе ўзрос ту, Ма ша 

вель мі лю біць но выя ўбо ры, уваж лі ва со чыць за пад лет ка-

вай мо дай. Але на сваё пер шае пры час це — іш ла на яго не 

па аба вяз ку, за ха це ла са ма — з ах во тай надзе ла ба бу лі ну 

ня мод ную «па ра шут ную» су кен ку.

ТА КО ГА раз віц ця па дзей, на пэў на, не маг лі ўя віць ні 

яе пра ба бу ля, якая ў бе ла рус кай вёс цы ха ва ла ся за 

ко мі нам на га ры шчы ад фа шыс таў, што ад лоў лі ва лі мо-

ладзь, каб звез ці ў раб ства, ні яе пра дзед, яко га ада рва лі 

ад ся лян скіх кло па таў і сям'і, пры зваў шы ў вой ска вер мах та 

і за кі нуў шы слу жыць у Аф ры ку, ні той аме ры кан скі лёт чык, 

які, ра ту ю чы ся з пад бі та га са ма лё та, па кі нуў на дрэ ве ка ля 

ня мец кай вёс кі вя лі кі ка ва лак над звы чай тры ва ла га бе ла га 

шоў ку. Жыц цё рас ста ві ла ўсё па сва іх мес цах. Дзяў чын ка 

з бе ла рус кі мі і ня мец кі мі ка ра ня мі ў гэ тым дзіў ным аме ры-

кан скім адзен ні, якая ідзе ў храм, — ці не ёсць гэ та сім вал 

па мя ці, зго ды і да ра ван ня? Тых па няц цяў, кі ру ю чы ся які мі, 

наш та кі су пя рэч лі вы і та кі раз на стай ны ша лё ны свет усё-

ткі мо жа не як абы сці ся без вай ны.

Ма шы на су кен ка, бе раж лі ва вы мы тая, ад пра са ва ная, 

ця пер ві сіць у яе ша фе. Ча кае, ка лі на ро дзіц ца і пад рас це 

но вая гас па ды ня — дач ка ці ўнуч ка сён няш няй. Дасць Бог, 

да зво ляць лю дзі — да ча ка ец ца. Па ра шут ны шоўк — тка ні на 

над звы чай тры ва лая.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


