
Кар та чэр ціц ца на пяс ку спрыт на, 

вы ве ра ны мі да аў та ма тыз му ру ха мі. 

Му сіць, та му, што двац цаць трэ ці раз 

за дзень. Па ля вы аэ ра дром, рас кі-

да ныя сям-там плям кі вё сак, ляс ны 

ма сіў, раз рэ за ны да ро га мі... А вось і 

стуж ка чы гун кі — тая са мая, над якою 

ён мог бы ця пер ля цець на сва ім І-16 

ра зам з эс кад рыл ляй. Мо жа, яго на ват 

узяў бы вя дзё ным стар шы лей тэ нант 

Ка рат коў, які ты дзень та му за ва ліў 

«юн керс», а па за ўчо ра — «ме сер». 

Не вы нос ны Лёў ка Кас цен чык, яко му 

веч на да ўся го ёсць спра ва, га то вы 

па біц ца ў за клад, што праз год на мес-

ні ку ка ман дзі ра эс кад рыл лі не бу дзе 

ку ды чап ляць ор дэ ны.

А ён, Са ша Гня дых, па ста віў бы на 

паў го да.

— Ты, Сань, не пе ра жы вай, фры цы 

так ад ра зу не пе ра вя дуц ца, — са ма-

ві та вы цяг ваў ку ра ня чую шыю Лёў ка, 

па куль тэх нік пе рад вы ле там за шчоў-

кваў на ім за мкі па ра шу та. — Абя цаю 

не біць усіх да чыс та, па кі ну коль кі і на 

тваю до лю. Па-та ва рыс ку. А на огул — 

хі ба ў лёт чы ка толь кі ў па вет ры пра-

ца? Ты ў нас хло пец ва час ты, дык і на 

зям лі за ня так бу дзе... А вы як лі чы це, 

та ва рыш стар шы лей тэ нант?

— Слуш на ка жаш, ма ле ча! Ва час-

ці кі та му і на ва гу зо ла та, што заў сё ды 

зной дуць са бе спра ву. Ну а пры па трэ-

бе і язы ка тых ёсць да ча го пры ста са-

ваць! — Ка рат коў ба дзё ра пляс нуў 

Лёў ку па вуз кім пле чу ку. У пры мру жа-

ных ва чах, сі ней шых за фар бу, якою 

раз ма лёў ва юць ніж нюю па верх ню 

са ма лёт ных кры лаў, так і бліс ка це лі 

смя шын кі.

Па куль Лёў ка з вох кан нем па ці раў 

пля чо, Ка рат коў даб ра душ най га рою 

на віс над Са шам, які моўч кі ся дзеў 

у тра ве.

— Не дрэйф, сяб рук, па ля ціш на-

ступ ным ра зам. Ка лі ўсё так вый шла, 

што ж ця пер? Ты, га лоў нае, час не 

губ ляй, скі руй на штось ка рыс нае — 

што ў па лё це спат рэ біц ца. Лё таць, 

брат Са шка, трэ ба з ро зу мам! Бы вае, 

і для та го, каб упа сці, да во дзіц ца маз-

га мі па ва ру шыць...

Хла пе чая га ла ва толь кі ўгну ла ся 

ні жэй, і Ка рат коў шы ро кай да лон ню 

ўскуд ла ціў схі ле ны каш та на вы чуб.

— Не на су плі ва ем ся, гля дзім ве ся-

лей! Коль кі яшчэ бу дзе тых вы ле таў!.. 

Ну да вай, ду май, гэ та ты ўме еш. Як 

вяр ну ся — пра ве ру, зго да?..

Пру ток за мі рае над скон ча най кар-

тай — яшчэ больш дак лад най і пад-

ра бяз най, чым двац цаць дзве ра ней-

шыя, бяз лі тас на сцёр тыя ў па ка ран-

не за не дас ка на ласць. Лёў ка па куль 

бла га ве дае ра ён, сам аб мо віў ся, але 

Ка рат коў усё роў на вы ле цеў у па ры з 

ім. А Са шаў «іша чок» — вунь ён, рас-

ча ра ва на вы сіц ца між пус тых ста я нак 

трэ цяй эс кад рыл лі, па са мую ка бі ну 

за ва ле ны дрэў ца мі для мас кі роў кі.

Але са ма лёт крыў дуе ха ця б моўч-

кі. Тэх ні кі ды ме ха ні кі, на прык лад, 

маў чаць не ўме юць — да та го ра зы-

шлі ся, што Са шу на ват у ад ной гім-

нас цёр цы га ра чы ня пра бі рае, дар ма 

што дрэ ва выя кро ны шчод ра рас кве-

ціў ве ра сень.

— Ра зу мею, каб ма шы ны ўсе па-

раз бі тыя, — чу ец ца ад груп кі тэх ніч на-

га скла ду ня гуч нае, але вы раз нае бур-

чан не, якое амаль не пе ра кры ва ец ца 

браз ган нем ін стру мен таў. — Ра зу мею, 

каб не ўзлёт ка, а дрыг ва — бо таў не 

вы цяг неш. Не па-муж чын ску...

— І то праў да! Не буш ка ні бы шчот-

кай ад шу ра ва нае, ані хмар кі, а спраў-

ны «ішак» — у стой ле. Лёт чык-зні-

шчаль нік, ага. Вось мой бы Глеб 

Андрэ іч на яго мес цы...

Не, не маг чы ма зноў чар ціць! Са ша 

ад шпур вае пру ток у тра ву і скурч ва-

ец ца, апус ціў шы пад ба ро дак на скла-

дзе ныя ру кі. Па звыч цы пры кід вае 

ад лег ласць да прут ка: не дзе за паў-

та ра мет ра ўпаў. Не, дак лад ны метр 

сем дзе сят, ва ка мер не пад ма не. Тэх-

на ры — мет раў за дзе сяць. А коль кі 

да «іша ка»? Зда ец ца, со рак — со рак 

пяць, не менш. Да стра ка тых жа бя-

ро зак, якія пра цяг ну лі ся лад ным шэ-

ра гам па той бок уз лёт най па ла сы, — 

усе дзвес це.

А па ла са, да рэ чы, ка рат ка ва тая. 

Не, уз ля цець-сес ці — гэ та без праб-

лем, ён па куль ні на ад ной трэ ні роў цы 

не схі біў. Але ж то ў лёт нае на двор'е. 

І без спеш кі. А ка лі Лёў ку ўзяць... Ха ця 

Лёў ка як раз ся дзе, ён дзе хо чаш ся-

дзе — прос та каб нос уцер ці. А вось 

Слаў ку трэ ба па пя рэ дзіць, няхай 

не за бы вае ўваж лі ва пла на ваць за-

ход. У ву чы лі шчы веч на ад на пес ня 

бы ла: то не да лёт, то пе ра лёт...

— Бач це, маў чыць. Даль бог — маў-

чыць! — змоў ніц кі шэпт.

— Маў чыць... Ну-ну, хай маў чыць, 

з гэ тым у яго на вы дат на! От каб спра-

вай за няц ца, ме ха ніз мы ліш ні раз да-

сле да ваць...

— Хто ўжо як, а я лі чу: пра віль на 

яго Кан стан ці ныч, на да лей мо не бу-

дзе соп лі жа ваць!

— За што хоць па ца на?

— Цьфу, яшчэ б за што тал ко вае. 

Бяз глуз дае жа ра бя... Ці ка ваць трэ ба, 

ка лі кам пал ка не ў гу мо ры, ды вы-

да ваць ві тан ні ў час! Ка лі і ў па лё це 

гэт кі ж ма ру да...

— Э-э, ды што ка заць! Ка ман-

дзі ры ця пе ра ка на огул не тыя, пас-

ля гэ най ву чо бы. Сяр жан ты ад ны. 

Ім і ўзля цець — на ву ка, а то на штур-

моў ку...

Над аэ ра дро мам рас коч ва ец ца 

гус тое гу дзен не — гэ та за хо дзіць на 

круг па ра пу за тых, як чмя лі, «іша коў». 

Хто вяр нуў ся? Па пе ра дзе зні жа ец ца 

«вась мі дзя сят ка» Гле ба... ой, стар ша-

га лей тэ нан та Фе да рэн кі, зна чыц ца, 

вя дзё ным у яго Слаў ка Но вік. Ха ця 

апош ні і без та го па зна валь ны: са-

ма лёт бе да ка зноў груз на плю ха ец ца 

ко ла мі воб зем лю — каб не пры вяз ныя 

ра мя ні, гас па дар уз араў бы но сам уз-

лёт ку. Ка лі і вя ду чы пры кме ціў па са-

дач ку — ох-ох-ох...

Сха мя нуў шы ся, Са ша ўсхоп лі ва-

ец ца з па да сла най ску ра ной курт кі і 

та роп ка ад сту пае, да ючы «вась мі дзя-

сят цы» за ру ліць на ста ян ку. Не да кру-

ціў ся яшчэ вінт, але раз' ят ра ны Глеб 

па спя вае і ад шпі ліц ца, і скі нуць па ра-

шут ныя лям кі, і пе ра ско чыць це раз 

борт з па пя ро сай у зу бах.

— Цыр ка вая тру па, а не эс кад рыл-

ля зні шчаль ні каў! Адзін ка са во кі, дру гі 

ра зя ва, трэ ці... — Ён дра пае Са шу ка-

лю чым по зір кам і пстры кае за паль ніч-

кай, пры гор біў шы ху дар ля выя пле чы. 

Ла пат кі та пы рац ца, як па ўскла дзе ныя 

кры лы ў кар шу на. — Дзе кам эск?

— На раз вед ку вы ле цеў, ра зам з 

ка ман дзі рам пал ка, — апя рэдж ва ючы 

Са шу, дак лад вае ма лень кі жва вы 

Гле баў тэх нік, што на ча ле на зем най 

ка ман ды яго са ма лё та. — Ра бят, ва-

ру шы це ся! Ку ля мёт ныя стуж кі сю ды! 

І дзе за храс бен за за праў шчык?..

Змар да ва ны Слаў ка ўсё ні як не вы-

ка рас ка ец ца з ка бі ны, за блы таў шы ся 

ў па ра шу це. Са ша пы таль на ўзні мае 

бро вы, і той з-за спі ны Гле ба крад ком 

чыр кае ру кой па гор ле: ня ма жыц ця, 

дру жа, усе сі лы вы смак таў!

А Глеб рэз ка азі ра ец ца да ўзлёт-

кі, дзе за кан чвае пра бег яшчэ адзін 

«ішак», цяж ка ад дых ва ю чы ся дым-

ны мі клу ба мі.

Адзін?

— А вось і со кал наш яс ны-

прыўкрас ны! У па вет ры мы, зна чыць, 

блу ка ем, а да до му вяр та ем ся дак лад-

на да абе ду. Ну-ну, шы коў нень ка...

Праз куп ку за кла по ча на га тэх-

скла ду, якая аб кру жы ла па тра па ны 

са ма лёт, пра бі ва ец ца Лёў ка і, спа-

ты ка ю чы ся, бры дзе да эс кад рыл лі. 

Ня даў няй па блаж лі вай упэў не нас ці 

як і не бы ло: во чы бе га юць, паль цы 

без кан ца па праў ля юць план шэт, які 

збіў ся на бок.

— Кас цен чык, ха ле ра! Ты дзе па-

ві нен быць? Ты з кім аба вя за ны быў 

вяр нуц ца? — на соў ва ец ца на яго Глеб 

з па гроз лі вы мі нот ка мі ў го ла се.

— Та ва рыш ста...

— Дзе вя ду чы твой, пы та ю ся?!

— Ды не ве даю я!
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АР МІЯ 
ЗА ПРА ШАЕ 
НА ДЗЕНЬ

Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі 18 лю та га 

дасць старт па тры я тыч най ак цыі «Я слу жу!», пры-

мер ка ва най да Дня аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро е ных 

Сіл Бе ла ру сі. На пя рэ дад ні 23 лю та га ён ар га ні зуе ў 

рэ гі ё нах кра і ны цыкл ва ен на-па тры я тыч ных ме ра-

пры ем стваў.

Ак цыя бу дзе пра хо дзіць на пра ця гу го да ў два эта пы. 

Пер шы пры све ча ны Дню аба рон цаў Ай чы ны і Уз бро е ных 

Сіл Бе ла ру сі, дру гі — вя сен ня му і асен ня му пры зы вам. 

18 лю та га рэс пуб лі кан скім ма ла дзёж ным фо ру мам для 

ўдзель ні каў Ма ла дзёж ных атра даў ахо вы пра ва па рад ку 

(МА АП) «Служым#раЗАм», які прой дзе ў Ма гі лё ве, бу дзе 

да дзе ны старт пер ша му эта пу ак цыі. Да 25 лю та га ва ўсіх 

рэ гі ё нах кра і ны тэ ры та ры яль ныя ар га ні за цыі БРСМ пры 

пад трым цы мі ніс тэр стваў аба ро ны, унут ра ных спраў, па 

над звы чай ных сі ту а цы ях, а так са ма Дзяр жаў на га па гра ніч-

на га ка мі тэ та пра вя дуць для школь ні каў ста рэй шых кла саў 

і мо ла дзі пры зыў но га ўзрос ту спа бор ніц твы юнар мей скай 

на кі ра ва нас ці.

Ад бу дуц ца эк скур сіі ў во ін скія час ці, су стрэ чы з ва ен-

на слу жа чы мі, ве тэ ра на мі. Так, 20 лю та га на тэрыторыі 

61-й знішчаль най авія ба зы Ба ра на віч мо ладзь ра ё на за-

про сяць паў дзель ні чаць у ак цыі «Адзін дзень у вой ску». Ві-

цеб ская аб лас ная ар га ні за цыя БРСМ пра вя дзе для бай цоў 

МА АП на ба зе 103-й гвар дзей скай па вет ра на-дэ сант най 

ды ві зіі «Дзень у ПДВ».

У па жар ным ава рый на-вы ра та валь ным атра дзе № 6 

21 лю та га прой дзе ву чэб на-ме та дыч ны збор «Адзін дзень 

з жыц ця вы ра та валь ні ка-па жар на га» з удзе лам прад стаў-

ні коў ма ла дзёж на га пра ва ахоў на га ру ху БРСМ Ма гі лёў скай 

воб лас ці, а на ба зе вай ско вай час ці 5525 — го мель скі аб-

лас ны злёт МА АП «Час сме лых!». 23 лю та га ў вай ско вай 

час ці 52957 ад бу дуц ца спа бор ніц твы па збор цы-раз бор цы 

страл ко вай зброі і ад кры ты дыя лог для дзя цей з Мін скай 

воб лас ці. У Грод не 25 лю та га на ву чэн цам уста ноў ся рэд няй 

спе цы яль най аду ка цыі пра па ну юць паў дзель ні чаць у ва ен-

на-спар тыў най гуль ні «На ву ка пе ра ма гаць».

Ад мет нас цю пра ек та «Я слу жу!» на ўсіх яго эта пах 

з'яў ля ец ца ўза е ма дзе ян не з баць ка мі ва ен на слу жа чых 

тэр мі но вай служ бы. Для та го каб ма ці маг лі аца ніць по-

быт сал дат тэр мі но вай служ бы, да дат ко ва па гу та рыць 

з ка ман дзі ра мі час цей, за даць ім хва лю ю чыя пы тан ні, 

су мес на з за ці каў ле ны мі пла ну ец ца ар га ні за ваць Дні ад-

чы не ных дзвя рэй.

ПРА ШТО РАС КА ЖА 
«КНІ ГА З ЭК РА НА»?

Рэс пуб лі кан скі кон курс букт рэй ле раў пад та кой наз-

вай прэ зен та ва лі ў рам ках ХХVІІ Мін скай між на род най 

кніж най вы стаў кі-кір ма шу.

Гэ та су мес ны твор чы пра ект БРСМ, Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі і Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. «Сён ня вя дзец ца ак-

тыў ны по шук но вых фор маў і маг чы мас цяў, каб пры цяг нуць 

ува гу мо ла дзі да кні гі і пры віць лю боў да чы тан ня, — ска заў 

пад час прэ зен та цыі на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Ігар Бу-

зоў скі. — Я шчы ра спа дзя ю ся, што букт рэй ле ры да зво ляць 

нам зра біць чар го вы крок на шля ху да сяб роў ства мо ла дзі 

з кні гай».

Старт пра ек ту быў да дзе ны 27 сту дзе ня. Ён бу дзе доў-

жыц ца да жніў ня і прой дзе ў два ту ры. Пер шы пры све ча ны 

75-й га да ві не Вя лі кай Пе ра мо гі і за вер шыц ца ў кра са ві ку, 

дру гі — Го ду ма лой ра дзі мы і прой дзе з мая да жніў ня. Най-

леп шыя ра бо ты па вы ні ках кон кур су бу дуць пе ра да дзе ны 

ў фонд На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, а так са ма раз-

ме шча ны на афі цый ных ін тэр нэт-рэ сур сах Са ю за мо ла дзі 

і Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі. Акра мя та го, іх мож на бу дзе 

ўба чыць на эк ра нах буй ных крам «Бел кні гі».

Рэс пуб лі кан скі кон курс прэ зен та ва лі пад час ад кры та га 

дыя ло гу «Бе ла русь — ад кры тая кні га». Ра зам з ак ты вам 

БРСМ і ма ла ды мі бе ла рус кі мі пісь мен ні ка мі ўдзел у дыс ку сіі 

бра лі прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, Са ю за пісь мен-

ні каў Бе ла ру сі, На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі.

Да рэ чы, у лі ку ўдзель ні каў ме ра пры ем ства бы ла пе ра-

мож ца рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Сту дэнт го да — 2019» 

Да р'я Паў лоў ская (пра яе ня даў на пі са ла «Чыр вон ка. Чыр-

во ная зме на»). Яна не толь кі лю біць чы таць, але і пі ша вер-

шы на бе ла рус кай мо ве. Ма дэ ра та ра мі дыя ло гу вы сту па лі 

бе ла рус кі пісь мен нік, пуб лі цыст, тэ ле вя ду чы і сцэ на рыст, 

аў тар кні гі «Са мы доў гі дзень», якая апа вя дае пра па дзеі 

22 чэр ве ня 1941 го да, Вя ча слаў Бан да рэн ка і дэ пу тат Па ла-

ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Ма рыя Ва сі ле віч — 

са мы ма ла ды пар ла мен та рый.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Па сяб ра ваць з му зайПа сяб ра ваць з му зай

Раў няй ся! Смір на!Раў няй ся! Смір на!

Да р'я Зна чо нак з ад зна кай скон-

чы ла фа куль тэт прынт тэх на ло-

гій і ме ды я ка му ні ка цый БДТУ і 

ця пер пра цуе рэ дак та рам у вы-

да вец ка-па лі гра фіч ным цэнт ры. 

Ся род най больш моц ных за хап-

лен няў — авія цыя і ўсё звя за нае 

з ёю, асаб лі ва ў кан тэкс це Вя лі-

кай Ай чын най вай ны.

Да р'я ЗНА ЧО НАК Уры вак

Сказ пра тое, 
як Гня даш цмо каў 

пад ма нуў


