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Дзед Ма роз — 
ге рой

У доб рым на строі Ма рыя зва ла 

свай го му жа Паў лам, Паў лі кам, у 

дрэн ным — вы ключ на па проз ві-

шчы — Ма ро заў. Праў да, бы ло гэ та 

вель мі рэд ка...

Дык вось не як пад Но вы год Паў лу 

не па шчас ці ла: май стар зме ны па пя-

рэ дзіў, што яму прый дзец ца па дзя жу-

рыць і як раз у на ва год нюю ноч.

Жон ка, вя до ма ж, за сму ці ла ся, але 

што тут бу дзеш ра біць: са бра ла яму 

тое-сёе на пе ра кус і, каб не бы ло спа-

ку сы чар ку куль нуць, па кла ла з са бой 

па кет ма ла ка.

А трэ ба ска заць, што зі ма той год 

бы ла вель мі лю тая. Ма ра зы па ча лі ся 

яшчэ ў па чат ку снеж ня, а пад Но вы 

год ртут ны слу пок і на огул «за віс» 

на мі нус 25. Факт, што Па вел, ча ка-

ю чы аў то бус, аж но сцяў ся ад хо ла ду, 

адзі но ты і крыў ды: свя та ж на два рэ, 

лю дзі ся дзяць са бе до ма, ту ды, дзе 

цёп ла і смач на, спя ша юц ца рэд кія 

пра хо жыя, а ён...

Ша фёр аў то бу са так са ма, ві даць, 

спя шаў ся, бо спы ніў ся аж за пры-

пын кам. Па вел па мкнуў ся пад бег чы 

за ім і ледзь не па ва ліў ся — пра-

вая на га не гну ла ся. Ён сха піў ся за 

ка ле на ру кой і ад чуў пад ёю неш-

та ка ля нае. Скі нуў ру ка ві цу, яшчэ 

раз аб ма цаў на гу і ў свят ле, якое 

пра ме ні ла ся з аў то бу са, уба чыў, 

што пра вая ка ла шы на ста ла бе лай 

і ле дзя ной. «Ма ла ко!» — міль га ну ла 

дум ка. І са праў ды — у су мцы ад яго 

за стаў ся толь кі па кет.

Ехаць на ра бо ту ў мерз лых порт ках 

Паў лу не вы па да ла: не як да куль гаў 

да до му. Жон ка, уба чыў шы яго на па-

ро зе, ска за ла:

— Ну ты да еш, Ма ро заў! Ня ўжо не 

ад чу ваў, што за мяр за еш?!

— Ад чу ваў... не ад чу ваў, — зла-

ваў ся Па вел, — да вай су хую адзе жу, 

а то на апош ні аў то бус спаз ню ся...

Тым ча сам у пры ад чы не ныя дзве-

ры дзі ця ча га па коя пра су ну лі ся дзве 

бя ля выя га лоў кі да чок.

— Гэ та Дзед Ма роз пры хо дзіў, — 

шап та ла ад на. — Я чу ла, ма ма яго 

так на зва ла.

— Ён, ві даць, па да рун кі пры нёс? 

Але ж ча му так ху цень ка збег?

— Ба яў ся рас таць... Ба чыш — бе-

лыя пля мы на пад ло зе.

— Дык ён ма лоч ны? З ма ро зі ва?

...Ра ні цай, ка лі гас па дар вяр нуў ся з 

дзя жур ства, доч кі на пе ра бой рас каз-

ва лі яму, што ноч чу пры хо дзіў Дзед 

Ма роз, што ён пры нёс па да рун кі, але 

сам ледзь не рас таў.

Ала Кле мя нок,

г. Смар гонь.

З людзь мі 
і да лю дзей

...Мая ста лая пе да га гіч ная дзей-

насць па ча ла ся ў но вай шко ле, у 

друж ным ка лек ты ве на стаў ні каў і 

вуч няў.

Але ж вось ку ляй пра ля це ла пер-

шае паў год дзе, ад зна кі вы стаў ле ны, 

на ва год нія ме ра пры ем ствы і баць-

коў скія схо ды пра ве дзе ны — мож на 

ад па чы ваць. У тыя за стой ныя, але 

вель мі свет лыя га ды ад на стаў ні каў 

не па тра ба ва лі яшчэ ўсе ка ні ку лы 

пра во дзіць у шко ле. Бы ло ад но аба-

вяз ко вае дзя жур ства, а што да лей 

ра біць — кож ны вы ра шаў сам.

Мне ў той год па шан ца ва ла. Ды-

рэк тар шко лы кла пат лі ва спы та ла-

ся: «Ты ж не за му жам?.. Зна чыць 

так: су стра кай Но вы год з доб ры мі 

людзь мі... Дасць бог, і му жа су стрэ-

неш». Ска за ла — як у ва ду па гля-

дзе ла. Але ж па па рад ку.

Пер шая шко ла мая бы ла ў Го ме лі, 

а на свя ты я вы ра шы ла па ехаць да-

моў у род ныя Клі ма ві чы. Да іх я заў-

сё ды да бі ра ла ся з бо ку Кры ча ва, на 

аў то бу се, а гэ тым ра зам бі ле таў на 

яго не бы ло. М не прый шло ся ехаць 

цяг ні ком да стан цыі Уне ча, а ўжо там 

поз на ўве ча ры пе ра сес ці на цяг нік Су-

раж — Ма гі лёў.

Ва гон у мя не быў апош ні, ча тыр-

нац ца ты (у 13-м та ко га, мо жа, не зда-

ры ла ся б) і пад ка нец па езд кі — амаль 

пус ты, бо ўсе па са жы ры вый шлі на 

стан цыі Ка му на ры. Я ў ва го не за ста-

ла ся ад на, і хло пец-пра вад нік ска заў 

мне, што на ступ ны пры пы нак у Клі ма-

ві чах, хві лін праз 30.

Не ў па мя ці, коль кі іх прай шло, але 

праз ней кі час цяг нік і са праў ды за ма-

ру дзіў ха ду, я з ча ма да нам па да ла ся ў 

там бур і, ка лі дзве ры там ад чы ні лі ся, 

сту пі ла ў... снег.

Спа чат ку ні я кіх дрэн ных прад чу-

ван няў не бы ло: зі ма, ва гон апош ні, 

сам го рад за сла няе ле са па сад ка. 

Ад нак хві лін праз коль кі сэр ца тры-

вож на за тах ка ла. Ну, па-пер шае, іс ці 

пры хо дзі ла ся без ні я кай сцеж кі, у 

цэ лае, па-дру гое, па абод ва ба кі ад 

мя не быў вы со кі цём ны лес, а на пе-

ра дзе — ані я кіх аг нёў, «на мё каў» на 

вак зал ці го рад. Адзі нае — як быц-

цам ней кія по ста ці?

Я па спра ба ва ла пад бег чы за імі, 

да гнаць, але з гэ та га ні чо га не вый-

шла. Та ды я ста ла кры чаць: «Па ча-

кай це!.. Па ча кай це мя не!»

Дзя куй бо гу, лю дзі па чу лі, спы ні-

лі ся, пай шлі на су страч. Ужо збліз ку 

я ўба чы ла, што гэ та трое ма ла дых 

хлоп цаў. Ледзь не з пла чам ста ла 

рас каз ваць ім, што са мной ад бы ло-

ся і ў ад каз па чу ла, што ра на сыш ла 

з цяг ні ка, што вось гэ та — ма лень кі 

раз' езд, а са мі Клі ма ві чы — да лей, 

на ступ ная стан цыя, і да брац ца ту ды 

мож на ра ні цай, а за раз...

Хлоп цы пра па на ва лі мне пай сці да 

іх у вёс ку.

Па сён няш нім ча се я, на пэў на б, 

спу жа ла ся, а та ды так ра да бы ла! (Ды 

і вый сця не ме ла.)

Учац вя рых мы до сыць доў га іш лі 

па ле се, па куль не ўба чы лі пер шыя 

ха ты. Дзве ры ад ной з іх, Мі ша вай, 

ад чы ні ла не ма ла дая вяс ко вая жан-

чы на — ма ма. Да знаў шы ся пра маю 

пры го ду, яна а па ло ве дру гой но чы 

ста ла сма жыць яеш ню і рых та ваць 

гар ба ту. Неш та я, зда ец ца, ад ку сі-

ла, не ча га ад пі ла і тут жа ад клю-

чы ла ся...

Ра ні цай мя не па бу дзіў Мі ша. На ка-

ні, які ўжо ста яў  ля ха ты, ён за вёз мя-

не ў го рад, і пер ша га сту дзе ня га дзін 

у 12 дня я даб ра ла ся да до му...

Гэ та бы ла дзея пер шая. За раз — 

дру гая.

Праз дзе сяць дзён ка ні ку лы скон-

чы лі ся, мне трэ ба бы ло вяр тац ца на 

ра бо ту. У Го ме лі на аў та вак за ле мі лі-

цы я нер пра па на ваў пад нес ці мой ча-

ма дан. Па да ро зе мы раз га ва ры лі ся, 

і ака за ла ся, што ён так са ма едзе ў 

На ва бе лі цу, што жы вём мы з ім... у 

ад ным ра бо чым ін тэр на це.

Ка ра цей, праз паў го да, мы па жа ні-

лі ся, на ра дзіў ся пер шы нец. Ад нак...

Па вер це, ха пі ла ў жыц ці ўся го, 

але тых хлоп цаў я пом ню да сён ня. 

І ду маю, як доб ра, што яны (вось 

та кія!) та ды су стрэ лі ся, як доб ра, 

што пры ту лі лі на нач, што не бы ло 

ў нас ні я кіх ма біль ні каў, і я ні ко га 

не па тры во жы ла... Ніз кі па клон тым 

доб рым лю дзям, з які мі я су стра ка ла 

Но вы 1983-і, хоць мы ў тую ноч пра 

гэ та на ват не ўспом ні лі: прос та іш лі 

ў вёс ку, да лю дзей...

На тал ля Сі вак,

Чэр вень скі ра ён.

Та нец ма лень кіх 
ле бе дзяў

Ка лі за хо дзіць раз мо ва пра са мую 

па мят ную су стрэ чу Но ва га го да, мне 

заў сё ды ўспа мі на ец ца гэ та.

У 1997 го дзе я пра ца ва ла за гад чы-

цай клу ба ў вы ха ваў чай ка ло ніі, што 

зна хо дзі ла ся та ды на су праць кам-

бі на та «Чыр во ны хар ча вік», і бы ла 

ад каз най за пра вя дзен не на ва год ніх 

свят. Рых та вац ца да іх мы па чы на лі 

за га дзя. Ужо не дзе ў каст рыч ні ку быў 

рас пра ца ва ны і за цвер джа ны сцэ на-

рый, раз мер ка ва ны да ру чэн ні. Нам 

трэ ба бы ло знай сці са ма га вы со ка га 

хлап чу ка на ро лю Дзе да Ма ро за. Да-

лей, па вод ле на ша га сцэ на рыя, на-

чаль нік ка ло ніі ро біць ка рот кі дак лад 

аб тым, як прай шоў год і што ча ка ец-

ца ў но вым, по тым пач нец ца кан цэрт. 

У ім пад ну ма рам адзін бу дзе сцэ на 

ге ра іч най гі бе лі ге не ра ла Кар бы ша ва 

ў ня мец кім па ло не.

Каб па ка заць яе, мы ў вай ско вай 

час ці па пра сі лі пяць спі са ных сал дац-

кіх кас цю маў, у тэ ат ры імя В. Ду ні на-

Мар цін ке ві ча па зы чы лі фор му ка пі та-

на Чыр во най Ар міі.

Усё гэ та я пры вез ла ў клуб. Пад-

бег лі хлап чу кі, ста лі раз гля даць ды 

пры мя раць. Адзін з іх, Глеб (проз ві-

шча я за бы ла ся), на ват пры браў ся ў 

фор му ка пі та на, па лю ба ваў ся на ся бе 

ў люс тэр ка і... знік, ча го я, за ха піў шы-

ся ін шым, зу сім не за ўва жы ла.

Праз ней кі час з пра хад ной пры хо-

дзіць ахоў нік і ка жа:

— Па ха вай це кас цю мы, бо за раз 

паў ка ло ніі раз бя жыц ца!

Аказ ва ец ца, Гле ба ў адзен ні ка пі-

та на вы пус ці лі на ву лі цу, пры ня ўшы 

за но ва га вы ха валь ні ка. І гэ та шчас це 

яшчэ, што ён ні ку ды не сы шоў, прос та 

па ку рыў на ла вач цы.

...Але ж вось па чаў ся кан цэрт. Як 

пла на ва лі, з па ло ну Кар бы ша ва.

Да пра ек та ра кі на апа ра та мы за-

га дзя пры вя за лі «кра ты» (чор ны мі ніт-

ка мі прымаца ва лі за пал кі). На эк ран

на кі ра ва лі пра мень. Атры маў ся «са-

праўд ны» ка лю чы дрот. За ім — ге-

не рал Кар бы шаў. Ня мец кі афі цэр 

апош ні раз пра па нуе яму пе рай сці на 

бок Гер ма ніі. Ка лі не, то яго ра зам з 

та ва ры ша мі аба льюць ле дзя ной ва-

дой і за ма ро зяць — жы вы мі.

Ге не рал не зга джа ец ца. На па лон-

ных на стаў ля юць па жар ны шланг. 

Яны бя руц ца за ру кі і за сты ва юць. 

Кі на ме ха нік уклю чае сі рэ ну...

Ка лі ў за ле за па лі лі свят ло, ці шы-

ня там ста я ла мёрт вая... А по тым — 

гром апла дыс мен таў!

...Цёп ла пры ма лі гле да чы і ўры вак 

з апо вес ці Ка та е ва «Сын пал ка», вы-

ступ лен ні му зыч на га ка лек ты ву, са-

ліс таў...

А на рэш це мы па ка за лі «Та нец 

ма лень кіх ле бе дзяў». Іх пар тыі пад 

цу доў ную му зы ку Чай коў ска га вы-

кон ва лі хлап чу кі з бе лы мі бан ці ка мі 

на стры жа ных га ло вах, у гэт кіх жа 

бе лых спад ніч ках і сі ніх ма еч ках, з го-

лы мі на га мі і ў чор ных ба цін ках са ра-

ка во га па ме ру. Ві до ві шча, ка ра цей, 

бы ло яшчэ тое! Гле да чы прос та рва лі 

жы ва ты, поў за лі ад ро га ту і, ад бі ва-

ю чы да ло ні, па тра ба ва лі вы ка наць 

ну мар яшчэ і яшчэ раз.

...Я та ды гля дзе ла на гэ тых шчас лі-

вых дзя цей і ра да ва ла ся, бо яны хоць 

на га дзі ну ды за бы лі ся, што зна хо-

дзяц ца ў ка ло ніі, уда ле чы ні ад род на га 

до ма, ад сва іх баць коў...

А га лоў нае — што яны не раз ву чы-

лі ся яшчэ су пер ажы ваць. І так шчы ра 

смя яц ца.

М. К. Лю бас кі на,

г. Баб руйск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж. Вось і ўсё: гэ та апош-

няя сё ле та пят ні ца, апош няя пад бор-

ка «вя сё лых і праў дзі вых гіс то рый...» 

А зна чыць, за раз са мы час вы бі раць 

най леп шыя. Яшчэ раз на га да ем, што 

гэ та рэ дак цыя ро біць не са ма, а ра-

зам з чы та ча мі. Ка лі лас ка, да сы лай-

це свае мер ка ван ні — свае дзя сят кі 

най леп шых. Мож на — з він ша ван ня мі, 

з карт ка мі на ро зыг рыш пры зоў, з но-

вы мі тво ра мі, з пра па но ва мі...

З на ды хо дзя чым!

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

Паш тоў ка. Паш тоў ка. 
Люс тэр ка ча суЛюс тэр ка ча су
Пад Но вы год бліз кім лю дзям трэ ба ка заць 
і пі саць свае, а не ка зён ныя сло вы

З
А не каль кі дзён да са ма га лю бі ма га з дзя цін ства свя та трэ ба 

га ва рыць пра свя точ нае. Пра та кое, ад ча го толь кі пры ем-

ныя дум кі, без ні я кіх там «але» і «ка лі б». Вось, на прык лад, чым, 

па-ва ша му, пах не Но вы год? Хво яй, ман да ры на мі і на рэ за ны мі 

не се зон ны мі для гэ та га ча су све жы мі агур ка мі? Да пу шчаль на. Але 

мне аса біс та ён пах не зу сім ін шым сва ім ат ры бу там — паш тоў ка мі. 

Так-так, паш тоў ка мі. Све жы мі дру кар скі мі фар ба мі, якія на шчыль-

ным кар до не на бы ва лі ней кае асаб лі вае, ме на ві та на ва год няе 

ад цен не во да ру. І яшчэ — гэ тым са мым кар до нам, за сі ве ра лым, 

на бры ня лым ад віль га ці — так пах лі паш тоў кі, якія ў за ві ру ху да-

ста ва лі з жа лез най скры ні, што ві се ла на пло це ка ля ву лі цы.

П
АШ ТО ВАК спа чат ку бы ло шмат, на ват за над та. Каш та ва лі 

яны ў апош нія га ды за стою лі та раль на ка пей кі — пяць або 

шэсць за шту ку, на іх ужо ад ра зу бы ла на ма ля ва ная мар ка, што да-

зва ля ла па сы лаць іх без кан вер та ў лю бы ку то чак вя ліз най кра і ны, 

там жа бы ло мес ца для ад ра са атры маль ні ка і ад праў ні ка, для зруч-

на га на пі сан ня ін дэк са быў вы бі ты «тра фа рэт» чор ны мі кро пач ка мі. 

Па іх не трэ ба бы ло на ват іс ці на пош ту: дач ка паш таль ён кі цёт кі 

На дзі Ма рын ка ву чы ла ся ў су сед нім кла се, і ўжо з двац ца тых чыс лаў 

снеж ня яна да па ма га ла ма ці рэа лі зоў ваць свя точ ную пра дук цыю, 

пры чым вель мі ўда ла — на пе ра пын ках ля яе пар ты збі ра ла ся ці не 

ўся шко ла. Мы так са ма куп ля лі цэ лы стос яр кіх кар так з на ма ля ва-

ны мі Дзя да мі Ма ро за мі, Сня гур ка мі, трой ка мі, га дзін ні ка мі, яло вы мі 

га лін ка мі, і не каль кі ве ча роў ма ма кар пат лі ва іх пад піс ва ла, хва лю-

ю чы ся, каб ні ко га не за быц ца. Стос пар ты я мі па штук дзе сяць за піх-

ва лі ў паш то вую скры ню, што ві се ла ка ля ха ты паш таль ён кі.

А по тым, пе рад са мым Но вым го дам і не каль кі дзён пас ля па-

чы наў ся ад ва рот ны пра цэс — на наш ад рас паш тоў кі іш лі 

пач ка мі. Вя лі кая рад ня, да лё кая і бліз кая, зна ё мыя і сяб ры з су сед ніх 

вё сак (а то і са сва ёй), ма мі ны бы лыя вуч ні — усе він ша ва лі нас са 

свя там. Паш тоў кі лі чы лі ся дзя сят ка мі. У адзін год, пом ню, іх коль касць 

пе ра ва лі ла за сот ню. Цёт ка На дзя пры но сі ла іх у цяж кай су мцы ра зам 

са шмат лі кі мі га зе та мі і ча со пі са мі. Ці ка ва бы ло іх раз бі раць і раз гля-

даць — асаб лі ва тыя, што пры хо дзі лі з Укра і ны, з Пры бал ты кі, з Ура ла. 

Ня ма ла бы ло і ад ноль ка вых — яны ўрэш це кла лі ся ад на на ад ну, каб 

не зай ма лі шмат мес ца. Для паш то вак у за ле бы ла вы дзе ле на цэ лая 

ка на па, на якую ў гэ тыя дні на ват ні хто не са дзіў ся — яна бы ла ўся 

па кры тая стра ка тай на ва год няй «ка пай»: паш тоў кі ста я лі на спін цы, 

ля жа лі на біль чы нах і на ўлас на «спаль ным мес цы». Пры га жосць 

бы ла ней ма вер ная (пры нам сі, так зда ва ла ся той, хто іх па-мас тац ку 

там рас кла даў і рас стаў ляў), і на ват шка да бы ло пас ля яе пры маць. 

Але на на ступ нае свя та ўсё паў та ра ла ся зноў.

П
РЫЙ ШЛА пе ра бу до ва — і праз па ру га доў дэ фі цы там ста лі 

на ват паш тоў кі. Ка лі ж уда ва ла ся да стаць — каш та ва лі яны 

на шмат да ра жэй, чым ра ней, усё час цей іх трэ ба бы ло клас ці ў кан-

верт, на які яшчэ па трэб на бы ла да дат ко вая мар ка. Паш тоў кі зра бі лі ся 

зна кам асаб лі вых ад но сін — ця пер іх не па сы ла лі ўсім за пар, а толь кі 

са мым род ным лю дзям і са мым бліз кім сяб рам. Іх знач на па мен ша ла, 

але яны ста лі больш ба га ты мі — і ў па ме рах, і ў афарм лен ні. Праў да, 

мес ца, каб пі саць, на іх ста ла знач на больш, і не ка то рым бы ло вель мі 

скла да на за поў ніць пус тую пра сто ру з не пры выч кі, пас ля не вя лі кіх 

кар так, на якіх па ло ву мес ца зай маў ад рас атры маль ні ка і ад праў ні-

ка. Та му ў паш тоў ках та го ча су час та су стра ка юц ца сня жын кі і ін шыя 

на ва год нія ві за рун кі, на ма ля ва ныя ад ру кі.

А по тым з'я ві лі ся пры го жыя і не звы чай ныя паш тоў кі «З Рас твом 

Хрыс то вым!» — ве ян не но ва га ча су. На іх бы лі на ма ля ва ныя сцэ ны 

з вя лі кай хрыс ці ян скай па дзеі — з яс ля мі, Хрыс том-не маў лят кам, 

валх ва мі, або па за ло ча ныя ку па лы на фо не ўпры го жа ных ялі нак. 

Гэ та бы ло так дзі вос на і не пры выч на, што не каль кі га доў за пар па-

доб ныя паш тоў кі па сы ла лі ся за мест улас на на ва год ніх усім — не за-

леж на ад та го, ка лі і якое Рас тво хто свят куе і ці свят куе ўво гу ле.

У кан цы 90-х прый шла но вая мо да — на паш тоў кі з га то вым 

тэкс там. Куп ля еш та кую — і пі саць ужо ні чо га не трэ ба, 

толь кі да даў да га то ва га на ва год ня га вер шы ка «Да ра гі» ці «Да-

ра гая» з іме нем, а ўні зе свой под піс — і га то ва. Праў да, вер шы кі ў 

боль шас ці сва ёй бы лі так са бе, у іх «но вы год» у леп шым вы пад ку 

рыф ма ваў ся з «ка ра год». Бы лі, праў да, рэд кія вы клю чэн ні: у мя не 

з тых ча соў за ха ва ла ся стра ка тая паш тоў ка з ка ля доў шчы ка мі і 

з рад ка мі Ры го ра Ба ра ду лі на: «За бу дзем зва ды і раз ла ды, // Па-

ды мем чар кі за Ка ля ды! // Ня хай з ба га тай Ка ля дою // Пры хо дзіць 

шчас це ма ла дое!» Але гэ та, паў та ру ся, бы ло вя лі кай рэд кас цю, 

та му, ка лі ха це ла ся на пі саць неш та сваё, ад мыс ло вае, да во дзі ла ся 

ўціс каць лі та ры ў пус тое мес ца ка ля па псо вых чу жых рад коў або 

шу каць «чыс тыя» паш тоў кі, што бы ло за да чай да во лі скла да най. 

Мо жа, ме на ві та та му коль касць пад пі са ных зна ё май ру кой він ша-

ван няў і па жа дан няў з та го ча су змян ша ла ся і змян ша ла ся.

Пас ля з'я ві лі ся пэй джа ры, за імі — ма біль ні кі і да ступ ны ін тэр-

нэт, за імі прый шлі са цы яль ныя сет кі і ра зум ней шыя за лю дзей 

смарт фо ны. Усё, што хо чаш па жа даць і ска заць, мож на за лі ча ныя

се кун ды пе ра даць у лю бое мес ца пла не ты, а вір ту аль ную паш тоў ку — 

на ма ля ваць, агу чыць, тут жа ад пра віць — на рых то вак у се ці ве

коль кі за ўгод на... Але — дзі ва — паш тоў кі па пя ро выя не ады шлі ў 

ня быт, на ват рэд кас цю не ста лі. Іх ця пер — якіх за ўгод на: і з хра -

ма мі, і з ёл ка мі, і з Дзя да мі Ма ро за мі, з вер ша мі і без. І лю дзі з 

ах во тай куп ля юць, пад піс ва юць і ад праў ля юць — лю бы паш то вы 

ра бот нік гэ та па цвер дзіць. Не ля ну юц ца іс ці на пош ту, ста яць у 

чар зе, пі саць руч кай. За гад ка, дый го дзе.

Х
О ЦЬ якая тут за гад ка. Я вось учо ра сэр ві сам ска рыс та ла ся — 

зра бі ла ў се ці ве паш тоў ку на бе ла рус кай мо ве з за га дзя

пад рых та ва ны мі ма люн ка мі і фра за мі. Вы бі ра ла, зда ва ла ся, са мае 

леп шае, а атры ма ла ся вось што: «Да ра жэнь кая сяст ра! Цяп ла і 

свят ла, ра дас ці і ка хан ня, усме шак і вы дат на га на строю ў на ды хо-

дзя чым Но вым го дзе!» Па сла ла ёй гэ ты твор у ме сен джа ры, а са ма 

пай шла ўве ча ры ад ста я ла чар гу і ку пі ла «чыс тую» паш тоў ку. Пад 

Но вы год бліз кім лю дзям трэ ба ка заць і пі саць свае, а не ка зён-

ныя сло вы. Толь кі та ды — зда лёк або збліз ку — яны аба вяз ко ва 

дой дуць да тых, ка му ад ра са ва ныя.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
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