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З па чат кам ле та, і не як 

між во лі, ус па мі на ец ца, 

што ле ці шча — гэ та зу-

сім не да ча. Гэ та — аэ-

ра порт. У пе ра кла дзе 

з бал гар скай.

ВЫ БАР
...Клі ент, за бі ра ю чы з ра-

мон ту ча ра ві кі, спы таў, ці 

доў га ж яны па слу жаць?

Май стар (і, ві даць, фі ло-

саф) ад ка заў: «Ка лі на ша фу 

па ста ві це — усё жыц цё».

Мы свае тэп ці кі нес лі з 

кра мы. Яны (па трэб най ма-

дэ лі) у двух ко ле рах там бы-

лі: чыр во ныя і цём на-шэ рыя. 

Ку пі лі пер шыя і, зда ва ла ся, 

не пра га да лі: у іх і на шпа-

цыр доб ра бы ло, і на пляж, 

на ро вар, эк скур сію... Летась 

цэ лы ме сяц на сі лі ся, па куль 

вод пуск быў!

І пас ля яго ча ра ві кі ля 

дзвя рэй яшчэ па ста я лі (гэ та 

ў шэ рых — ха дзіў бы і ха-

дзіў!), па дзя жу ры лі: «па пра-

сі лі» чыр во най су мач кі, ма ек, 

спад ніц. І, не да ча каў шы ся, 

вяр ну лі ся на зад у ка роб ку, а 

по тым — на ша фу.

Каб слу жыць ці не ўсё 

жыц цё.

ХТО ПРА ЦУЕ, 
ТОЙ СВЯТ КУЕ

Ка жуць, Пят русь Броў ка, 

вы яз джа ю чы не ку ды з сям'-

ёй, пра сіў бра та пры гле дзець 

за ле ці шчам, па кар міць ка та 

і ма лень ка га са бач ку.

Ня шмат, як быц цам, ра-

бо ты, да та го ж пры ем най, 

але брат, па вод ле ўспа мі наў, 

на до лю скар дзіў ся, ка заў: 

«Пят ро мя не за па раб ка мае. 

Я ў яго ска ці ну гля джу»...

Су сед, яко му, з'яз джа ю чы 

ў вод пуск, па кі да ем клю чы ад 

ква тэ ры, мо жа ска заць тое ж: 

па раб кую, маў ляў, па лі ваю 

ва зо ны, піль ную дом...

Хо чаш не хо чаш — му сіш 

вез ці гас ці нец.

НЕ ПРОСЬ БАЙ, ДЫК 
ХІТ РАС ЦЮ

Хат ка ў Ка зі мі раў ны яшчэ 

ні шта ва тая, а вось хлеў...

Дах даў ным-даў но пра-

ва ліў ся, сце ны «рас паў злі-

ся»...

— На дро вы, мо жа, і доб-

ра бы лі б, — ка жа гас па ды-

ня, — але ж ня ма ка му ра-

за браць.

— Як гэ та ня ма? — абу ра-

ец ца су сед-дач нік. — У вас 

жа два зя ці, што ду бы.

— Яны брац ца не хо-

чуць, — уз ды хае жан чы на. — 

Не раз пра сі ла...

— А вы та ды хіт рас цю: 

пры едуць — па чар цы ім на-

лі це і... су пу з га ро хам. На 

ву лі цу по тым вый дуць — 

па ста яць, па ку раць ля 

хлеў чы ка, ён, гля дзіш, і 

раз ва ліц ца.

ПРЫ РО ДА 
НЕ ВЫ НО СІЦЬ 
ПУС ТА ТЫ

По бач з до мам тры цы-

руль ні бы лі (дзяр жаў ныя), 

дзве з іх — за кры лі ся і 

тут жа амаль... ад кры лі-

ся, ад ча го зда ло ся, што 

яны прос та бра лі «тайм-

аўт» — на час кас ме тыч на-

га ра мон ту аль бо друж на га 

ад па чын ку май строў — а 

за раз вар та зай сці...

Як след яшчэ не па спе-

лі: з па ро га па чу лі і вет лае 

пры ві тан не, і за пра шэн не 

пра хо дзіць, і гас цін нае: 

«Чай? Ка ва?»...

Ка ра цей, но выя ў цы-

руль няў гас па да ры-ўлас-

ні кі — но вы ін тэр' ер, аб-

ста ля ван не, цэ ны, ін шыя 

май стры... Свя тое мес ца, 

як той ка заў, пус тым не 

бы вае.

РА БІ, ШТО ЛЮ БІШ...
Ра ма наў на — жан чы на 

па жы лая (са ма так ка жа, 

бо па жы ла). А ўжо коль кі 

па пра ца ва ла...

Па чы на ла ў 16 — ра бо-

чай на трак тар ным, у 22 — 

пас ля двух кур саў за воч най 

ву чо бы ў ін сты ту це і пер ша га 

дэ крэт на га — улад ка ва ла ся 

ў са док ня не чкай, пас ля дру-

го га (і ўжо з дып ло мам) — 

вы ха ва цель кай, у шко лу 

на стаў ні цай... Ней кі час на 

рын ку ста я ла, ка лі муж да 

ма ла дзей шай сы шоў... Ад-

кры ва ла кра му.

Ця пер — на за слу жа ным 

ад па чын ку, у вёс цы, на Баць-

каў шчы не. У го рад, у сваю 

бы лую ква тэ ру пры яз джае 

ра зы са тры на ты дзень, каб 

да па ма гаць ня вест цы ўну чак 

гля дзець, што, вя до ма ж, так-

са ма пра ца...

За якую ні хто ні чо га не 

пла ціць і якую яна, як пры-

зна ец ца, не пра мя ня ла б ні 

на вод ную са сва іх па пя рэд-

ніх.

ТОЛЬ КІ КРОК
Што бы ло — бы ло: кар-

тэж па да ро зе нёс ся: ад на 

па лі цэй ская ма шы на спе-

ра ду, дру гая зза ду, а па ся-

рэ дзі не — шыш ка ней кая. 

«Ві даць, з на чаль ства?» — 

па ду ма лі ўслед баць кі.

— Глянь це, глянь це, якая 

ахо ва! — ура зі лі ся дзе ці. — 

Аж дзве па лі цэй скія ма шы-

ны! Зла чын цу па вез лі!..

Як той ка заў, ад люб ві да 

ня на віс ці, ад шыш кі да пад-
суд на га — толь кі крок, і не 
зра біць яго — вель мі цяж ка, 
бо по бач столь кі спа кус... Лі-
та раль на — да гі бе лі.

А зрэш ты...
Нех та не дур ны ска заў, 

што ба раць ба з ка руп цы яй 
ча сам на гад вае ры бал ку на 
ад мыс ло вым ка на ле: ры бу 

там ней кую зло вяць, у ру ках 

па тры ма юць (па ка жуць гле-

да чам, рас ка жуць), а по тым 

ад пус цяць — на зад у ва ду.

Хай раз мна жа ец ца.

ЦЯЖКІ ХЛЕБ
Мы рэд ка тэ ле фа ну ем 

Ка ці: хі ба на до ечы, у дзень 
на ро дзі наў?

Па він ша ва лі, а штось па-
жа даць ужо не па спе лі:

— Дзя куй-дзя куй! — за ла-
па та ла жан чы на. — Мне так 
пры ем на, што вы не за бы лі-
ся! І я ўсё пом ню...

Пас ля гэ та га быў доў гі ма-
на лог, што (кан крэт на) пом-
ніць яна.

А да лей — дзе што куп-
ляе і па чым, што з ча го га туе, 
што гля дзіць па тэ ле ві за ры, 
што чы тае, дзе бы вае, ка го 
ба чы ла...

Хві лін праз 20 да яе, дзя-
куй бо гу, нех та прый шоў (у 
дзве ры па зва ні лі), і мы раз-

ві та лі ся...

Што ці ка ва, амаль та-

кую ж Трын ды чы ху (толь кі 

ма лень кую) на заўт ра ў аў-

то бус «пры нес ла». Пад се ла 

да жан чы ны спе ра ду (ма ма 

з дру гім дзі цем на су праць) 

і з та кім жа ім пэ там ста ла 

рас каз ваць сваё... Адзі нае — 

зрэд ку яна «пе рад ыш кі» ра-

бі ла, пад час якіх су сед ка 

змаг ла спы таць, як яе за вуць 

(«Ка ры на»), коль кі ёй га доў? 

(«Шэсць») і ці пой дзе ж яна 

ў шко лу?

— Пай ду. А як жа! — на 

ўвесь тра лей бус аб вяс ці ла 

дзяў чын ка. — Бо ў мя не та кія 

туф лі кі, ну та кія туф лі кі!.. Но-

выя, бліс ку чыя, з бан ці кам, 

на лі пуч цы... Па ву лі цы на-

сіць іх ма ма не дае: для шко-

лы ку пі ла... Я ту ды ха дзіць 

не ха чу, не люб лю ву чыц ца. 

Я толь кі туф лі кі ўсім па ка-

жу... Дзяў чын кі — аб зайз-

дрос цяц ца!..

Па са жы ры (а най больш 

па са жыр кі) згод на за ўсмі-

ха лі ся (ну, вя до ма ж!) ды 

по тым ця жань ка ўздых ну-

лі — па шка да ва лі на стаў ні-

цу. Ёй для «поў на га шчас ця» 

і ад ной, вось та кой, ву ча ні цы 

ха пі ла б, а ў кла се ж бу дзе 

пад 30?

...І ЎСІМ ДОБ РА
Ле та, сквер, дзе ці (га доў 

ся мі ці вась мі) — на пэў на, са 

школь на га ла ге ра: на дзвюх 

лаў ках ся дзяць, як тыя ве-

раб'і — шчыль нень ка, хо ра-

ша. У га джэ ты гля дзяць: хто 

ў свой, хто ў «су сед скі».

Дзве на стаў ні цы так са-

ма пры «спра вах»: на цёп-

лым со ней ку (іх лаў ка па-

блі зу) грэ юць ка ле ні, раз-

мо вы вя дуць. Лю ба та: не 

трэ ба рых та вац ца да гэ тай 

пра гул кі — рас каз ваць ма-

лым пра квет кі, кус ты і дрэ-

вы, не трэ ба не па ко іц ца, 

што неш та ўтво раць: усе 

на ві да во ку — не бе га юць, 

не шу мяць, не кры чаць.

Ра зум не юць?

ГРЭХ У МЕХ?
«Боч ка мё ду»: най леп-

шы дзень (пят ні ца), най-

леп шая кам па нія, ма шы на, 

да ро га...

«Лыж ка дзёг цю» — 

абод ва схі лы аба пал яе то 

тут, то там уты ка ны роў ны-

мі драў ля ны мі кал ка мі. Іх, 

па куль едзем, не дзя сят-

кі, на ват не сот ні. І ад куль 

узя лі ся — зда га дац ца ня-

цяж ка: у ней чую, мо жа, не 

дур ную га ла ву, прый шла 

ідэя  не проста ўма ца ваць 

грунт, — упры го жыць ша-

шу дрэў ца мі. А да лей...

Экс пе ры мен таў (на-

кшталт та го, што пры жы-

вец ца, што не), ві даць, 

не пра во дзі лі: раз ме ра лі 

«ўчаст кі», на са дзі лі ў рад кі 

ма ле чы, ля кож на га дрэў-

ца — па кла па ці лі ся — убі лі 

ка лок (а то і не каль кі), каб 

збе раг чы ад ка сы́.
Вось толь кі ці бы ло там 

што збе ра гаць, ка лі мес ца мі 

з дзя сят каў са джан цаў (з-за 

ад сут нас ці даж джоў ці што?) 

пры жыў ся... адзін? І мес цаў 

гэ тых...

Коль кі ж ча су мар на па-

тра ча на, коль кі пра цы люд-

ской і гро шай, коль кі дрэў-

цаў...

Як ка за ла Скар лет О' Ха-

ра, я не бу ду ду маць аб гэ-

тым сён ня...

СВОЙ СЯ РОД СВА ІХ
Ле та. Сон ца. Свет лыя ўбо-

ры і ўспа мі ны — ні бы кі но.

...Рым. Двое. З ран ку да 

поз ня га ве ча ра яны хо дзяць, 

гу ля юць па ву лі цах — ад ад-

ной сла ву тас ці да дру гой, ад 

хра ма да хра ма, а не дзе — і 

да кра мы, бо (про за жыц ця) 

да джын саў (жа но чых) спат-

рэ біў ся рэ мень.

Знай сці яго — што раз 

плю нуць, ку піць — як зда ва-

ла ся — і па га тоў. Муж чы на, 

пры нам сі, да стаў ка ша лёк... 

Жан чы не там ра біць не бы-

ло ча го — ады шла ў су сед-

ні ад дзел, бо ці ка ва ж, што 

пра да ец ца.

І хві лін праз коль кі вяр ну ла-

ся — да та го ж пры лаў ка, дзе 

ўжо двое муж чын (пра да вец і 

па куп нік, італь я нец і бе ла рус), 

раз мах ва ю чы ру ка мі, штось 

ка за лі адзін ад на му — спра ба-

ва лі па ра зу мец ца і не маг лі...

Хоць пры чы на бы ла ба-

наль ная: рэ мень вы бі раў ся 

на во ка — без пры мер кі, та-

му ганд ляр ба яў ся, што ён 

мо жа не па ды сці, не сыс ці ся 

на та ліі. Пра што і ка заў...

«А на вош та?» — по тым, 

ужо зра біў шы па куп ку, ду ма-

лі турысты.

Ну са праў ды, у тую кра-

му яны тра пі лі зу сім вы пад-

ко ва — пер шы і, па доб на, 

апош ні раз. Та вар той вы бра-

лі са мі і га то вы бы лі апла ціць; 

ля пры лаў ка ў ганд ля ра ста я-

лі ін шыя па куп ні кі... А ён тым 

не менш «вы круч ваў» маз гі, 

тлу ма чыў, што рэ мень не з 

доў гіх — тра ціў свой час.

І ча го тым са мым ха цеў?

Ха цеў, ві да воч на, каб вяр-

нуў шы ся ў атэль, гэ тыя двое 

не ўба чы лі, што па мы лі лі ся, 

што не вы ра шы лі «праб ле му» 

з джын са мі: да рэм на па тра-

ці лі гро шы і час. Ха цеў, каб 

не вы кі ну лі на бы тую рэч, каб 

дрэн ным сло вам не ўспа мі на лі 

яго, яго ную кра му, каб урэш це 

до ма, у сва ёй кра і не ўспа мі на-

лі ганд ля ра з чу жой...

Асаб лі ва та ды, ка лі ту тэй-

шыя крам ні кі — су ай чын ні-

кі і су ай чын ні цы — цу доў на 

ра зу ме ю чы мо ву і шчы ра 

гле дзя чы ў во чы, ста ра юц-

ца неш та «ўпа рыць», «уцю-

хаць» ці «ўдуць». Каб по тым 

са бой га на рыц ца.

МЯ НЯ ЮЦ ЦА ЧА СЫ...
Яшчэ раз: ле та, ле ці шча, 

гос ці — якое-ні я кое за стол ле 

і стук у дзве ры.

— Смач на ес ці! — гу кае 

су сед.

— Дзя куй! За ходзь! Да лу-

чай ся, — за пра ша ем мы.

— Ня пра віль ны ад каз, — 

кры ты куе ён. — Сён ня ўжо 

так не га во раць.

— А як?

— «Не тваё дзе ла».

...Не ка лі ці ка ва бы ло прай-

сці ся па вёс ках, па дач ных па-

сёл ках: па гля дзець, які ў ка го 

да мок і пад во рак, які сад, ага-

род і квет нік, што рас це ды 

цві це, як зроб ле на.

Ця пер (і ўсё час цей) во чы 

ўпі ра юц ца ў вы со кую бе тон-

ную аль бо жа лез ную ага ро-

джу.

На ёй, як пра ві ла, над пі-

саў ня ма, але адзін... «чы та-

ец ца». Усё той жа, су се даў: 

«Не тваё дзе ла».

Ва лян ці на ДОЎ НАР



Прос тая мо ваПрос тая мо ва  

СВОЙ СЯ РОД СВА ІХ

Вы ра та ва лі баць ку з сы нам
Уве ча ры ві цеб скім ра та валь ні кам ад жон кі ад на го 

з па цяр пе лых па сту пі ла па ве дам лен не, што два ча ла-

ве кі стра ці лі пры том насць у ка ло дзе жы на тэ ры то рыі 

пры ват на га до ма ўла дан ня.

Ка лі на мес ца пры бы лі пад раз дзя лен ні МНС, вы свет лі-

ла ся, што ў бе тон ным ка ло дзе жы глы бі нёй ча ты ры мет ры 

зна хо дзяц ца двое муж чын — сын з баць кам, па ве да мі лі 

ў МНС. Бы ло ўста ноў ле на, што ста рэй шы з іх пра во дзіў 

ра бо ты па гід ра іза ля цыі бі тум най мас ці кай унут ры но ва га 

ка на лі за цый на га ка ло дзе жа і, на ды хаў шы ся па роў ад яе, 

стра ціў пры том насць. Сын па лез уніз на да па мо гу і так са ма 

з-за па роў не здо леў са ма стой на вы брац ца з ка ло дзе жа. 

Тэр мі но ва па тэ ле фа на ва лі ра та валь ні кам. Тыя пад ня лі на 

ЗдарэнніЗдарэнні   па верх ню абод вух муж чын пры да па мо зе спе цы яль на га ін-

стру мен та, ма сак і стра ху ю чых пры ста са ван няў. Па цяр пе лых 

да ста ві лі ў баль ні цу.

За храс у ба ло це
У ста лі цы ў Ло шыц кім пар ку ра та валь ні кі вы цяг ну лі 

муж чы ну з ба ло та.

Па ін фар ма цыі Мінск ага ГУ МНС, удзень па сту пі ла па ве-

дам лен не ад са мо га па цяр пе ла га: ён за храс у ба ло ціс тай 

мяс цо вас ці Ло шыц ка га пар ку. Да мес ца вы клі ку бы лі на кі-

ра ва ны пад раз дзя лен ні МНС, пры по шу ку вы ка рыс тоў ваў-

ся квад ра коп тар. Пры клад на праз дзве га дзі ны по шу каў 

муж чы ну знай шлі за 70 мет раў ад цвёр да га грун ту ў ба ло-

ціс тай мяс цо вас ці ка ля Свіс ла чы. Ра та валь ні кі вы цяг ну лі 

30-га до ва га па цяр пе ла га. Пры чы на зда рэн ня — аса біс тая 

не асця рож насць: муж чы на вы ра шыў зрэ заць шлях і па тра-

піў у «паст ку».

На СТА па цяр пеў сле сар
Па ве дам лен не пра за га ран не на тэ ры то рыі прад пры-

ем ства на 2-м Ве ла сі пед ным за вул ку ў Мін ску па сту-

пі ла ад са міх ра бот ні каў стан цыі. 

Ка лі на мес ца пры бы лі пад раз дзя лен ні МНС, на тэ ры то рыі 

прад пры ем ства ад кры тым по лы мем га рэў лег ка вы аў та ма-

біль ВАЗ-2108. Вы свет лі ла ся, што сле сар спра ба ваў зняць з 

ма шы ны па ліў ны бак і атры маў апё кі тва ру, га ла вы, ту ла ва і 

рук пер шай — трэ цяй сту пе ні (45 пра цэн таў па верх ні це ла). 

Муж чы ну шпі та лі за ва лі ў га рад скую баль ні цу. У вы ні ку па-

жа ру вы га раў ВАЗ-2108, а так са ма бы лі па шко джа ны тры 

пры пар ка ва ныя по бач ма шы ны — «Мер се дэс Бэнц», «Опель 

Вект ра» і «Аў дзі А4». Пры чы на зда рэн ня ўста наў лі ва ец ца. 

Мяр ку ец ца, што яно звя за на з не асця рож ным абы хо джан нем 

з аг нём пры ку рэн ні пад час ра бот.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


