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ПІСЬМОВЫ ДЫЯЛОГ 

 

 
 

Здаецца, зусім нядаўна наш Сцяпан быў маленькі. Але час бяжыць хутка: пайшоў у школу, 

паступіў у СПТВ–168, стаў працаваць у калгасе на трактары. Пасталеў. Колькі памятаем, і ў 

маленстве, і юнаком ён заўсёды дапамагаў нам, бацькам, стараўся аблегчыць наша жыццё, 

сялянскія, сямейныя клопаты браў на свае яшчэ не зусім мужчынскія плечы. У 13 год Сцёпа ў час 

летніх канікулаў працаваў на ўборцы ўраджаю, з шасці класаў  умеў касіць, даіць карову. 

 А мінулай вясной прызвалі яго ў рады Узброеных Сіл СССР. Нібы першай вясновай 

ластаўкі, чакалі мы ад сына пісьма. І вось нарэшце завітала яно да нас. 

 Пісьмо першае. «Добры дзень, дарагія мама і тата. Пішу вам салдацкае пісьмо. Служу я ў… 

за тысячы кіламетраў ад дому. Тут цёпла. Цвітуць сады… Увесь час думаю пра дом…» 

 Ужо па гэтых першых радках я зразумела, як ён сумуе па дому, па бацьках, як любіць ён нас. 

Нават вялікая адлегласць не перашкодзіла яму напісаць поўныя сыноўняй цеплыні словы. Пісаў 

Сцёпа вялікімі літарамі, так як яго і прасіла, бо не бачым мы добра: ні я, ні бацька. 

 …Пісьмо чацвёртае. «Атрымаў ад вас пасылку – вялікае дзякуй. За месяц  службы 

ўпершыню ўволю паеў цукерак, і такое адчуванне, што мне нейкіх  12 год… Пішыце, як ваша 

здароўе, за мяне не хвалюйцеся. Беражыце сябе. Часцей пішыце. Ваш Сцяпан Рагацень». 

Пісьмо восьмае. «Служба ідзе добра. Ужо крыху прывык. Праўда, служыць цяжкавата, але я 

стараюся спраўляцца. 1 чэрвеня я прыму ваенную прысягу і стану сапраўдным салдатам. Увесь 

час думаю пра вас…». 

Я ведаю: цяжка яму. Але адчуваю сэрцам мацярынскім, што не піша ён усяго, каб нас не 

турбаваць, шкадуе нас і цяпер, як раней. Кожнае атрыманае ад яго пісьмо – свята для нашай сям’і. 

Спачатку чытаем пісьмо, потым успамінаем пра Сцёпу, гутарым – непрыкметна праходзіць вечар. 

А некаторыя пісьмы яго вельмі здзіўляюць. Вось напрыклад, гэтае, жартоўнае: «…На адпачынак 

адвялі некалькі мінут, і, прыстасаваўшы халяву бота пад стол, я пішу вам пісьмо». 



  Нездарма даўнейшыя людзі казалі, што армія навучыць з сякеры кашу варыць. Можа і 

няблага гэта – не губляцца ні пры якіх абставінах, знаходзіць выйсце з амаль бязвыхаднага 

становішча. 

Што пішам мы? Ды ўсё жыцейнае. У адным пісьме напісала: «Купіла парася, крыху падгадую, 

прадам, а грошы хай паляжаць, цябе пачакаюць.  З арміі вернешся – трэба ж і апрануцца не горш 

за іншых… Соткі ўжо абаралі… да зімы падрыхтаваліся…».  Вось так і адпісваем пісьмы. На 

здароўе сваё не скардзімся, пра клопаты таксама не пішам: ведае ён іх не горш за нас. Хай 

служыць, няхай вартуе Радзіму, а мы яго абавязкова дачакаемся. 
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