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З на зі ран няў: пра мі ну лы 2018-ы быў ба га-

ты на яб лы кі, ба га ты на столь кі, што сва як 

за бяс пе чыў імі ўсіх: рад ню, су се дзяў, су-

пра цоў ні каў, зна ё мых сва іх зна ё мых...

І на ват пас ля гэ та га све жай са да ві ною 

пес ціць... ка роў ку. У са ка ві ку.

БЕЗ СЯСТ РЫ
Дзень. Аў то бус... Да ро га і спа да рож ні кі. Ся-

род іх — ба бу ля з уну кам і пры го жая ма ла дзі ца 

з дзвю ма дзяў чын ка мі. Боль шай, мо жа, гад кі з 

ча ты ры, і яна ўжо як бы са ма стой ная — ся дзіць 

ка ля акен ца, ма лая — у ма мы на ка ле нях. Там 

жа — раз гор ну та кніж ка з ма люн ка мі і дзі ця-

чы мі вер ша мі. Ма ту ля на паў го ла са чы тае, усе 

слу ха юць. Доч кі, праў да, ня доў га — ім хо чац ца 

па ду рэць. Ста рэй шая з дзяў чы нак па чы нае раз-

мах ваць ру ка віч ка мі і тым са мым ледзь не б'е 

па тва ры ма лую... Ёй не ба ліць — яна смя ец ца, 

а вось хлоп чык...

— Ка лі б у мя не бы ла сяст рыч ка, — до сыць 

гуч на га во рыць ён, — я яе нік-ко лі б не біў!

...За ступ ні ку на вы гляд гад коў, мо жа, сем 

ці во сем. І ка лі баць кі не ку пі лі яму сяст рыч ку 

да гэ туль, то ўжо, ві даць, і не ку пяць? А шка да: 

бра ток у яе быў бы вель мі ха ро шы!

І ТЫ, БРУТ?
Ра зам з Мі шам у дзі ця чы са док хо дзяць Яра-

слаў, Баг дан, Да від, Елі сей...

І з дзяў чын ка мі ўсё «за блы та на». 

У но вень кай ад ной ня не чка па пы та ла ся: як за-

вуць? «За бы ла», — пра шап та ла ма лая.

Ма ма на да па мо гу прый шла, ска за ла, што 

дзяў чын ку за вуць Іза бе лай.

І СМЕХ І ГРЭХ
На ха ду ця пер лю дзі раз маў ля юць, 

неш та п'юць-ядуць, аб ды ма юц ца... Са-

мо са бою — пра цу юць: па ма біль ні ках 

пры ма юць за ка зы, уз гад ня юць па стаў-

кі, да ты, па да ро зе, у гра мад скім транс-

пар це вы ву ча юць да ку мен ты...

Вось і ў мя не — тэкст: вя лі кі, на пі-

са ны, як на здзек, на ліс тах у кле тач ку 

(пры чым — у кож ную), ад ча го рад кі 

прос та злі ва юц ца ў су цэль нае шэ рае 

«по ле». А горш за тое — апош нія хві-

лін з 15 чы таць да во дзіц ца пад до сыць

гуч нае «бу-бу-бу»: муж чы на, што ся дзіць 

на су праць і не па да лёк (у трам ваі — ні-

бы на тро не, «паль цы ўрос кід ку»...), па 

ма біль ным кі руе «вы твор час цю» — то-

бок ад на му дае да ру чэн ні, з дру го га 

неш та спа га няе, трэ ця га рас пя кае...

Ра зам з ім, тым га рот ні кам, і ўсі мі, 

хто ся дзіць ці ста іць па блі зу, моўч кі 

зно сім — у над зеі, што гэ та ж не ка лі 

скон чыц ца? По тым, зла віў шы по зірк, 

да лі кат на спра бу ем ска заць ча ла ве ку, 

што ён тут не адзін, што трэ ба — хоць 

бы ці шэй, а на доб ры толк — даў но 

па ра б за круг ліц ца...

Па пя рэд нія на мё кі дзядзь ка «не 

ра зу мее». На апош ні — уз ры ва ец ца 

пра вед ным гне вам: вы што, маў ляў, не 

ра зу ме е це — я з Літ вой раз маў ляю!

— З УСЁЙ?! — між во лі зры ва ец ца 
ў не ка га.

Лю дзі ва кол уз ры ва юц ца сме хам, 
дзядзь ка чыр ва нее, «склад вае паль цы» — спе-
хам ідзе на вы хад. І тым са мым па цвяр джае ста-
рое, як свет, «ад крыц цё»: «Сме ху ба іц ца на ват 
той, хто не ба іц ца ні чо га».

З ДЗВЮХ БЕД МЕН ШУЮ...
Жаб ра кі бы ва юць роз ныя. Вось гэ ты — ад-

на знач на — не ў тур ме га да ва ны: ён спа чат ку
шчы ра пра ба ча ец ца і толь кі по тым про сіць 
20 ка пе ек. Не 50, не 10...

Нех та дае — хто лі ча чы, хто не лі ча чы, нех та — 
грэб лі ва ка са ву рыц ца і пра хо дзіць мі ма, нех та (не 
без та го) па чы нае вы хоў ваць — ву чыць муж чы ну 
жыц цю: маў ляў, ма ла ды (што праў да, ві даць, бо 
яму га доў со рак?), зда ро вы і мог бы знай сці ра бо-
ту (тут ужо баб ка на двое ка за ла), а бач ты...

Муж чы на не крыў дзіц ца, не пя рэ чыць — ён 
па бі ра ец ца да лей.

...Не як ба чы лі яго по бач, у не вя ліч кай кра ме. 
Ён куп ляў са бе па чак цы га рэт і ку ба чак ка вы. 
Трэ ба ра зу мець, зла дзіў пе ра кур, пас ля яко га 
зноў вяр нуў ся «на служ бу».

Яна, вось та кая, го на ру ча ла ве ку не ро біць, 
але ж...

Ле пей пра сіць, чым крас ці.

СТРА ТА
Пры го жыя сло вы «ўгод кі», «жаль бі ны»: ча-

ты ры га ды як не ста ла сяб роў кі. Ду жа на бож най 

яна (свет лай па мя ці!) ні ко лі не бы ла, але ж мы 

з'ез дзі лі ў царк ву, па ста ві лі свеч кі.

Што ці ка ва, ка лі за хо дзі лі ту ды, свя ці ла сон-

ца, ка лі вы хо дзі лі — па чаў ся дождж. А ў нас — ні 

ка пю шо наў, ні па ра со наў...

Прый шло ся, як той ка заў, «збіц ца з кур су» —

ныр нуць у блі жэй шую кра му і на ват уз ра да-

вац ца, па ду маць, як доб ра бы ло б за раз неш та 

ку піць, пры нес ці да моў, ска заць сва ім, што вось, 

маў ляў, бу дзе рэч з гіс то ры яй, бо ку пі ла па да-

ро зе з царк вы, як на па мін аб сяб роў цы. Ці на ват 

па да ру нак — ад яе.

Але ж гэ та — не з на шым шчас цем, бо ні чо га 

вар та га ў той крам цы мы не ўба чы лі і не пры дба-

лі: ня ма сяб роў кі — ня ма па да рун каў.

НА ФІ НІ ШЫ
Ар хі па віч — пен сі я нер са ста жам. У вёс цы 

не чым бы зай маў ся, а ў го ра дзе — до ма ся дзіць, 

ка лі не ку ды ідзе, то хі ба ў кра му аль бо ў па лі клі-

ні ку. І ўжо ад туль што ні «ход ка», то на ві на: то 

ад на го зна ё ма га су стрэў, то дру го га... У та го ін-

фаркт, той ан ка ло гію ле чыць, той су ста вы мя няе, 

той на во чы апе ра цыю зра біў, а вось та му ўжо 

ні чо га не ба ліць і ні чо га не трэ ба — сы шоў...

Ад куль вы сно ва:

— Во, да ча го да жы ва ем ся: ка лі і ба чым ся 

дзе, то хі ба ў ля кар нях, ка лі і га во рым аб чым, 

то аб хва ро бах і смер ці.

РА ДЫ Б У РАЙ...
Ля во наў не 87. Сяб роў цы і су сед цы яе — 

трош кі менш. Збі ра юц ца. Вы зда га да лі ся, ку-

ды... Ха туль кі з адзе жай ужо пад рых та ва ны, 

га рэл ка пры ка па на, мес ца на мо гіл ках «за бра-

ні ра ва на». Што за ста ло ся? Ды ці не са мае скла-

да нае: у лёг кую — дай бог — хві лі ну па кі нуць 

сва іх дзя цей, ся лі бы і свет...

— На гэ тым — мы з та бой у су сед стве жы лі, — 

уз ды хае сяб роў ка, — а на тым, ві даць, рас ста-

вац ца прый дзец ца? Ты ж у рай па па дзеш — 

пра вед ні ца. А я...

— І ты ў рай, — аб ры вае су сед ка, — толь кі 

дур ні цай не будзь, не маў чы. Як сар ці роў ка пач-

нец ца, ад ра зу ка жы, што ў пек ле ўжо на бы ла ся — 

на гэ тым све це.

Але ж...

Ці вя лі кі той рай? Ці хо піць мес ца на ўсіх, 

хто пе ра жыў рас ку лач ван не, го лад, вай ну, хто 

не раз гі наў ся ад пра цы, па ха ваў дзя цей, за се-

мя рых хва рэў?

Па мром — уба чым.

Тэ ле гра му, шка да, не да сі. А зрэш ты...

Мац ве еў на пра дзя ду лю свай го рас каз ва ла: 

якім гас па да ром быў, як сям'ю гля дзеў, як на па-

чат ку мі ну ла га ста год дзя ў Аме ры ку на за роб кі 

з'ез дзіў, зо ла та на вёз.

Ну і да лей — як не ста рым яшчэ аў да веў, як 

ажа ніў ся зноў ды ў хут кім ча се па мёр...

І та ды яго ма ла дая ўда ва ўсё чыс та пад ся бе 

пад грэб ла: і дом, і ма ё масць, і гро шы, дзе цям 

толь кі ма гі лу па кі ну ла — га доў з 20 ля яе не 

бы ла.

А по тым ці не аду ма ла ся: на Ра даў ні цу да-

лу чы ла ся да рад ні. Прый шла, па ца ла ва ла імя 

на пом ні ку, на ма гі лу па ста ві ла бу тэль ку — за-

кар ка ва ную, крам ную — на жоў цень кі пя со чак

(то-бок ні я кіх ка мень чы каў там не бы ло). 

А пляш ка між тым на ва чах раз бі ла ся — дру зам 

«асе ла на пя сок».

...Ка лі б пра гэ та рас каз ваў хто ін шы, мож на 

бы ло б не па ве рыць. Мац ве еў на пад ман ваць не 

бу дзе: на ўлас ныя во чы ба чы ла.

ПЕ РАД ВЫ БА РАМ
...Но выя на ві ны: на мно гіх ста ліч ных пры пын-

ках з'я ві лі ся не вя ліч кія таб ло. У пер шым слуп ку 

там — ну ма ры аў то бу саў, тра лей бу саў, трам ва-

яў, у дру гім — кан ца выя пры пын кі (то-бок мес-

цы, ку ды яны мо гуць за вез ці), у трэ цім — праз 

коль кі хві лін па ды дзе най блі жэй шы...

Днём, як пра ві ла, ін тэр ва лы не вя лі кія. А вось 

ве ча рам, ка лі на неш та спаз ніў ся, прый дзец ца 

па ча каць. Лю дзі пра гэ та ве да юць і не дзі ва, 

што ста ра юц ца па спець: з за дняй пля цоў кі аў-

то бу са мы ба чым трой ку дзяў чат, якія бя гуць з 

усіх сіл, да га ня ю чы, пры чым апош няя — мож на 

ска заць, на злом га ла вы, бо да ўся го — на вы-

со кіх аб ца сах.

— Фу, па спе лі! — уля цеў шы ў са лон, га во-

рыць ад на з іх.

— І на ват но гі не па вы круч ва лі, — да дае дру-

гая, гле дзя чы на тую, што ўско чы ла апош няй.

Яна так са ма не маў чыць: кры ху пе ра вёў шы 

дух, па чы нае рас каз ваць, што яе су сед ка на рас-

про да жы клас ныя чаравікі ку пі ла: на таў ста ва-

тай па дэ шве, без аб ца саў і лёг кія-лёг кія... 

Спе цы яль на, каб са ба ку вы гуль ваць.

— Вось і мне трэ ба, — пры зна ла праз 

паў зу, — аль бо не бе гаць, як той са ба ка, 

аль бо «са ба чы абу так» ку піць.

ПА РА ЛЕ ЛІ
Ра ні ца. Трам вай. Трыц цаць хві лін да ро-

гі — трыц цаць чы тан ня. Яму, як пра ві ла, 

ма ла пе ра шка джа юць рэ клам ныя аб вест кі, 

кант ра лё ры, пры пын кі ці па са жы ры, якія 

ўста юць аль бо са дзяц ца по бач.

Хі ба на до ечы?

Ад чы тан ня «ада рва лі» ней чыя но гі: 

праз шмат лі кія дзір кі ў джын сах ві даць 

бы ло — ху дыя, каст ля выя, ссі не лыя ад хо-

ла ду...

Не ка лі аку рат та кія мож на бы ло ўба-

чыць у кра мах — у... за ма ро жа ных ку рэй.

СОН
Анек дот (а маг чы ма, і праў да?): дзеў ка 

ад на з го ду ў год аб вест ку ў га зе ту да ва ла: 

маў ляў, шу каю ма ла до га, пры го жа га, аду-

ка ва на га, доб ра га, ба га та га, без шкод ных 

звы чак — для ства рэн ня сям'і.

Га доў з дзе сяць на іх ні хто не ад гу ка ўся! 

І та ды — ці не стра ціў шы над зею — кан ды-

дат ка ў ня вес ты па пра ві ла тэкст: на пі са ла, 

што шу кае вось та ко га муж чы ну ўжо з ін-

шаю мэ тай — «хоць па гля дзець!»

...Нам не ка лі па шчас ці ла: мы з та кім 

пра ца ва лі. Як быц цам га да мі! А ўсё роў на 

ма ла. Та му не як, са браў шы ся за ста лом 

ды пры га даў шы тыя ча сы, зрыф ма ва лі 

ка рот кае:

На лі лі мы чар кі,

Ке лі хі ўзня лі.

З го ра, што не з на мі,
З ра дас ці — бы лі.
Не ка лі. А вось ця пер...
Пры сні ла ся, што той ча ла век прый шоў, па-

клі каў за са бой ці на ват па вёў...
Не па спе ла сця міць, ад куль? Не пы та ла, ку-

ды (бо без роз ні цы).
Уба чы ла, што прый шлі. Там — ве лі ка ва ты па-

кой, паў змрок, жмень ка лю дзей — роз ных, але 
ад ноль ка ва пры яз ных. Яны ўсмі ха лі ся, неш та 
ка за лі, але што?

Пры слу ха ла ся і зра зу ме ла: гэ та не яны, гэ та 
су се дзі за сцен кай.

...Пра чнуў шы ся, доў га ду ма ла, ці не па ра ад-
не куль сы хо дзіць, не ку ды іс ці? На ват у лю дзей 
пы та ла ся: мо жа, гэ та знак?

Ска за лі, што прос та сон.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж. Зноў жа з на зі ран няў і, што на-
зы ва ец ца, па між на мі жан чы на мі. Га ды са тры 
та му ў ма лень кай крам цы ка ля вак за ла ўра зіў 
вы бар кал гот. За ха це ла ся і тыя, і гэ тыя — то-бок 
прос та цёп лыя, вель мі цёп лыя і яшчэ цяп лей-
шыя (на вя лі кія ма ра зы).

Ле таш няй зі мой — ней кія больш, ней кія 
менш, ад нак на сі лі ся ўсе. Сё лет няй — да са-
мых цёп лых так і не дай шло.

Зна чыць, зі ма бы ла лёг кай?

А га лоў нае, што бы ла!

На кант ро ліНа кант ро лі

НА КРЫ ТЫ КУ 
ТРЭ БА 

РЭ АГА ВАЦЬ... 
СВОЕ ЧА СО ВА
У Ка мі тэ це дзяр жаў на га 

кант ро лю Ві цеб скай воб-

лас ці пад вя лі вы ні кі ма ні то-

рын гу над тым, як рэ агу юць 

на кры ты ку ў СМІ. Ле тась 

за фік са ва на дзе сяць па ру-

шэн няў па тра ба ван няў Ука -

за Прэ зі дэн та № 630 «Аб рэ а-

га ван ні служ бо вых асоб на 

кры тыч ныя вы ступ лен ні 

ў дзяр жаў ных срод ках ма-

са вай ін фар ма цыі».

— Дзе ля ўма ца ван ня вы ка-

наль ніц кай дыс цып лі ны, па вы-

шэн ня ро лі дзяр жаў ных СМІ ў гра-

мад ска-па лі тыч ным і са цы яль на-

эка на міч ным жыц ці гра мад ства 

ўка зам уста ноў ле ны па тра ба ван ні 

па аба вяз ко вым рэ ага ван ні суб'-

ек таў гас па да ран ня ўсіх фор маў 

улас нас ці на кры тыч ныя ма тэ-

ры я лы аб іх дзей нас ці. Да ку мент 

пра ду гледж вае кан крэт ны тэр мін 

рэ ага ван ня: на пра ця гу ме ся ца з 

дня пуб лі ка цыі або транс ля цыі ў 

эфі ры кры ты кі, — на га да лі «Звяз-

дзе» ў ве дам стве.

І пры вя лі не каль кі, мож на так 

ска заць, узор ных пры кла даў па 

тэ ме. На прык лад, у Ар шан скім 

ра ё не ў гас па дар цы «Рос кі Ся-

лец» не па лі чы лі не аб ход ным на-

кі ра ваць ад каз на кры тыч ны по-

гляд на конт зні шчэн ня бар шчэў-

ні ку. Пры гэ тым у «Ар шан скай 

га зе це» та кія ар ты ку лы, да рэ чы, 

дру ка ва лі ся двой чы.

Ва ўпраў лен ні па пра цы, за-

ня тас ці і са цы яль най аба ро не 

Ар шан ска га рай вы кан ка ма на 

двац цаць дзён паз ней на кі ра ва-

лі «спра ва зда чу» на конт раз гля-

ду кры ты кі па ін клю зіў най тэ ме. 

І ў ТАА «Ганд лё вы дом «Орыс» 

у Ор шы са спаз нен нем ад рэ ага-

ва лі на той жа рэ пар таж «Не да-

ступ ная да ступ насць, або Го рад 

ва чы ма ва зоч ні ка».

Па крыў дзі лі і ра ён ную га зе ту 

«На ша Та ла чын шчы на». З пе-

ра вы шэн нем на 21 дзень ад пра-

ві лі звест кі аб вы ні ках раз гля ду 

за ўваг на конт якас ці ва ды, якой 

за бяс печ ва ец ца на сель ніц тва.

У Шу мі лін скім ра ё не ад каз ныя 

асо бы ў «спа бор ніц тве бю ра кра-

таў» ад ста лі ад та ла чын скіх ка-

лег. Там толь кі на дзе вяць дзён 

паз ней пра ін фар ма ва лі СМІ. 

«Ад зна чы лі ся ня па мят лі вас цю» 

ў ра ён ным спа жы вец кім та ва-

рыст ве. Га зе та «Ге рой пра цы» 

пі са ла пра не аб ход насць на вя-

дзен ня па рад ку на зям лі.

Ёсць ана ла гіч ныя пры кла ды і 

ў да чы нен ні да аб лас ной га зе ты, 

за сна валь ні кам якой з'яў ля ец ца 

абл вы кан кам. У пры ват нас ці, 

«Ві цеб скія вес ці» на дру ка ва-

лі ма тэ ры ял пра гра мад скую 

пры бі раль ню, якую трэ ба ра-

ман та ваць. У прад пры ем стве 

«Ві цеб ская га рад ская жыл лё ва-

ка му наль ная гас па дар ка» ад каз 

пры сла лі, але толь кі праз тры 

тыд ні пас ля ме сяч на га тэр мі ну, 

ад ве дзе на га для рэ ага ван ня.

А ў ві цеб скім ААТ «Сцяг ін дуст-

ры я лі за цыі» на огул за бы лі як ад-

рэ ага ваць у ад каз на праб лем ную 

пуб лі ка цыю на конт па ру шэн ня 

пра ві лаў бяс печ нас ці пра жы ван-

ня ў ін тэр на це прад пры ем ства.

Па пра па но ве Ка мі тэ та дзяр-

жаў на га кант ро лю Ві цеб скай воб-

лас ці за гэ тыя па ру шэн ні да дыс-

цып лі нар най ад каз нас ці пры цяг-

ну ты шэсць ад каз ных асоб. Да-

 рэ чы, у ад па вед нас ці з пунк там 

4 Ука за № 630 на кі раў ні коў ус кла-

 дзе на пер са наль ная ад каз насць 

за вы ка нан не яго па тра ба ван няў. 

Не вы ка нан не ў лі ку ін ша га цяг не 

за са бой ужы ван не да служ бо вых 

асоб мер дыс цып лі нар най ад каз-

нас ці, на ват да вы зва лен ня іх ад 

зай ма е мых па сад.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Прос тая мо ваПрос тая мо ва РА ДЫ Б  У РАЙ...


