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IДУ НА РЭ КОРД!
АЛЕ... ЦI ТРЭ БА?
...У той час на жон ку май-

го доб ра га зна ём ца Ан то на 

зня чэў ку на па ла хва ро ба. 

Тыд нi тры жан чы на пра -

ля жа ла ў ра ён най баль нi цы, 

i, як быц цам, неда рэм на: ёй 

па ляг чэ ла, ад нак тры во га 

ўсё роў на за ста ла ся. Каб 

раз' ве яць яе, лю дзi пад ка-

за лi ка ар ды на ты ста лiч ных 

мед цэнт раў.

Ан тон раз ве даў, што там 

па чым, спы таў, як най хут чэй 

тра пiць на кан суль та цыю.

Вет лi вая ад мi нiст ра тар ка 

ад ка за ла, што ў блi жэй шыя 

днi мож на толь кi ў дзе вяць 

ве ча ра, а вось у iн шыя...

Ад клад ваць вi зiт Ан то ну 

не ха це ла ся. Та му ён з жон-

кай, цу доў на ра зу ме ю чы, 

што зi мо вы дзень ка рот кi, 

а да ро га на пе ра дзе доў гая, 

у ста лi цу па кi ра ваў за га дзя: 

больш вась мi дзе ся цi кi ла-

мет раў ад ма таў без пры-

год. А вось по тым — ба-бах, 

i ма шы на, што на зы ва ец ца, 

юзам...

«Неш та ада рва ла ся», — 

па ду маў Ан тон, спы нiў сваю 

«Аў дзi», вый шаў на да ро гу, 

але, як нi ўзi раў ся, нi чо га на 

ёй не ўба чыў.

Зноў сеў за руль, каб 

ехаць да лей, ды ма шы на, 

як той на ра вiс ты конь, на пе-

рад — нi мет ра, хi ба... на зад. 

(По тым вы свет лi ла ся, што 

вы ска чы ла апош няя, пя тая, 

пе ра да ча i — што вель мi 

рэд ка, але ж зда ра ец ца — 

на ха ду ўклю чы ла ся... зад-

няя, цу дам не ра за рваў шы 

ка роб ку пе ра дач.)

Га дзiн нiк мiж тым па каз-

ваў сем ве ча ра. На два рэ 

быў ма роз.

Ан тось па зва нiў зя цю. Той 

ад ра зу ж: «Вам трэ ба вяр-

тац ца да моў... Я за раз пад'-

еду — вазь му на трос». — 

«Ага, ты возь меш, — ад ка-

заў яму цесць. — А як па цяг-

неш, ка лi за днюю пе ра да чу 

не вы ру бiць — не пра цуе 

ры чаг ка роб кi пе ра дач? 

Зад няе свят ло так са ма не 

ўклю ча ец ца». — «Ну та ды 

я не ве даю, што ра бiць», — 

раз гу бiў ся зяць.

А вось цесць, як ака за ла-

ся, не: ён вы ра шыў ехаць да-

до му — сам... Зад нiм хо дам. 

«Доб ра, — по тым ка заў, — 

што ве чар быў ме сяч ны, 

што транс пар ту на да ро зе 

ма ла i да iш нi каў нi дзе не су-

стрэ лi... А так... На гру зач ка 

атры ма ла ся — не пры вя дзi 

гас подзь! Пас ля той па езд-

кi цэ лы ты дзень па вяр нуц ца 

не мог — усё ба ле ла. А ўжо 

шыя i но гi...»

Боль — нi дзе ж не дзе-

неш ся — Ан тось цяр пеў, ча-

каў, па куль прой дзе. I та ды ж 

тро хi ду маў пра... Кнi гу

рэ кор даў Гi не са. Ве даў, што 

па доб ных подз вi гаў, пры чым 

са мых роз ных, у тым збор нi-

ку без лiч... Дык ча му б не 

да даць i свой? Як-нi як 86 кi-

ла мет раў за пяць га дзiн па 

цем ры, зад нiм хо дам...

Як ка жуць лю дзi бы ва-

лыя, не чым па доб ным пра-

сла вiц ца мож на, а вось паў-

та раць — бронь бо жа.

Фа i на Ка сат кi на,

г. Па ста вы.

КА ХАН НЕ 
I СУМ ЛЕН НЕ,
аль бо Аб тым, 

як не вар та дзя лiць 
аба ран кi

Коль кi iс нуе су свет, 

столь кi ж iс нуе ка хан не, бо 

так за ду ма на Бо гам.

...Ча му мой дзя ду ля Iван 

у двац ца тыя га ды мi ну ла га 

ста год дзя ажа нiў ся з ба бу-

ляй Ве рай, на жаль, не спы та -

еш. Маг чы ма, яму прос та 

ўсё роў на бы ло, бо Гла ша, 

дзяў чы на, якую ка хаў, ужо 

вый шла за муж (цi, мо жа, i 

вы да лi... Яе не спы таў шы).

Факт той, што ў дзя ду-

ле вай ма ла дой сям'i хут ка 

на ра дзi ла ся пя цё ра дзя цей. 

I ка лi ма лод ша му з iх (май му 

та ту) бы ло два гад кi, ба ба 

Ве ра па мер ла, па кi ну ла ма-

лых сi рот.

Каб га да ваць iх, па вод-

ле ня пi са ных за ко наў, якiя 

дзей нi ча лi ў той час у на шай 

мяс цо вас цi, уда вец па вi нен 

быў ажа нiц ца са шва гер-

кай — сяст рой сва ёй ня-

бож чы цы-жон кi. I дзя ду ля, 

маг чы ма, так бы i зра бiў 

(у ба бу лi бы ла не за муж няя 

сяст ра, дзе цям — род ная 

цёт ка), ад нак у сва ты дзед 

не спя шаў ся, бо на той час 

аў да ве ла i Гла ша.

Каб «ад ку пiц ца» ад сва iх 

аба вяз каў ад нос на шва гер-

кi, дзя ду ля ку пiў ёй ха ту i 

паўвалочкі зям лi (пас ля ча го 

тая вый шла за муж). А сам та-

кi ж па сва таў ся да Гла шы.

Яна, вi даць, так са ма яго 

ка ха ла, бо зга дзi ла ся га да-

ваць пя ця рых дзя цей.

Як жы ла гэ та вя лi кая ся-

лян ская сям'я (ад пер ша га 

шлю бу ў Гла шы бы ла ад на 

дач ка, у дру гiм на ра дзi ла-

ся дру гая)? Ад каз прос ты: 

не га ла да ла, бо ме ла сваю 

зям лю i гас па дар ку, бо дзед 

быў ча ла ве кам вель мi пра-

ца вi тым.

А вось цi ба чы лi лас ку 

яго ныя дзе цi, дык гэ та на-

ўрад, бо ма ча ха ж не ма цi: 

ес цi да ва ла, не бi ла — i тое 

доб ра. Вось толь кi адзiн 

эпi зод, якi ма ме рас каз ва-

ла цёт ка, ста рэй шая та та ва 

сяст ра.

Не як раз дзед Iван з ба-

бу ляй Гла шай па еха лi на 

кiр маш, каб неш та пра даць 

цi, мо жа, ку пiць. Ад туль пры-

вез лi дзе цям гас цiн цаў — па-

пу ляр ных та ды аба ран каў. 

Коль кi штук iх бы ло — не вя-

до ма, але ж дзя лiць узя ла ся 

ба бу ля (дзед быў не дзе на 

два рэ). Та кiм чы нам кож на-

му з пя цi ня род ных дзя цей 

яна да ла па ад ным аба ран-

ку, а по тым ска за ла: «Гля-

дзi це, у вас па гас цiн цу ёсць, 

а вось Алесь цы (гэ та яе род-

ная дач ка, якой та ды ў ха це 

не бы ло) аба ран ка не да ста-

ло ся. Дык вы па па ла вiн цы 

ад ла мi це ёй ад сва iх...

Дзе цi до сыць лёг ка на 

гэ та зга дзi лi ся: ад ла ма лi i 

па бег лi ес цi тое, што ў iх за-

ста ло ся...

Толь кi ста рэй шая дзя ду-

ле ва дач ка тры ма ла ў ру ках 

сваю па ла вiн ку i ду ма ла: 

«Ча му ў кож на га з пя ця рых 

дзя ду ле вых дзя цей па паў-

аба ра на чка, а ў Алесь кi — 

аж пяць та кiх па ла вi нак?»

Гэ та — хіба адна 

«карцінка», а бы ло ж жыц цё, 

у якiм увесь час ад чу ва ла ся 

роз нi ца ў ад но сi нах ма цi-ма-

ча хi да род ных дзя цей i па-

сын каў-пад ча рыц.

Тую ж роз нi цу ў ад но-

сi нах ба бу лi да сва iх i чу-

жых праз га ды ад чу ва лi i 

мы — ня род ныя ўну кi. Але

гэ та — по тым. А да та го,

ажа нiў шы ся, мой ба цеч ка ў 

дзя ду ле ву ха ту (па тых мер-

ках не ма лую i ўжо, мож на 

ска заць, сва бод ную) пры-

вёў сваю жон ку (маю ма ту-

лю). I тая, бед ная, як нi ста-

ра ла ся, не змаг ла да га дзiць 

свек ры вi. У вы нi ку сям'i з 

ма лым дзi цем на ру ках да-

вя ло ся пе ра брац ца ў сваё 

не да бу да ва нае жыт ло.

...У тое, што ня вест ка 

(хоць i жон ка па сын ка), якая 

жы ве по бач i ра зоў коль кi на 

дзень мо жа зай сцi ў ха ту, — 

гэ та лепш, чым род ныя доч-

кi, якiя жы вуць да лей, ба ба 

Гла ша па ве ры ла толь кi та-

ды, ка лi доў га i цяж ка хва-

рэ ла на ан ка ло гiю.

Т. Но вiк,

г. Клецк.

ЛЕ ПЕЙ ДРАЎ ЛЯ НАЯ 
ЗГО ДА...

Гэ ту гiс то рыю я чуў ад 

мно гiх i не раз, але ўпер-

 шы ню — у 1979 го дзе, 

як раз у той дзень, ка лi збор-

ная СССР па фут бо ле з лi-

кам 1:1 згу ля ла з фi на мi.

Пры клад на гэ так жа — 

унi чыю — скон чыў ся i кан-

флiкт па мiж дву ма кi роў-

ца мi.

З ча го па чаў ся? З та го, 

што на аў та за праў ку ў На ва-

бе лi цы (гэ та адзiн з ча ты рох 

ра ё наў Го ме ля) на да ра гой 

iн ша мар цы пад' ехаў ма ла ды 

ча ла век. Сле дам за iм — на 

тро хi па бi тым «ву шас тым» 

«За па рож цы» — пад ка цiў 

па жы лы. I трэ ба ж — не як 

не раз лi чыў: злёг ку i не зна-

рок за ча пiў iн ша мар ку.

Што тут па ча ло ся, не рас-

ка заць! Гас па дар яе пад бег 

да «За па рож ца», сха пiў кi-

роў цу за груд кi, вы цяг нуў з 

ма шы ны...

Але ж i той яшчэ не про-

мах быў: ада рваў яго ру кi 

ад сва ёй адзе жы, аба зваў 

смар ка чом, спы таў:

— Ты на Кур скай ду зе не 

быў? Тан ка вы та ран нi ко лi 

не ба чыў? Дык я та бе за раз 

па ка жу.

Ска за нуў так, сеў за руль 

свай го «За па рож ца», здаў 

тро хi ўзад, а по тым — на-

пе рад — на тую iн ша мар ку 

(«За па рож цу» што: у яго ма-

тор зза ду зна хо дзiц ца).

...Як моц на па цяр пе лi тыя 

ма шы ны, гiс то рыя за моўч-

вае. Факт, што кi роў цы як 

па сва ры лi ся, так i па мi ры-

лi ся (ма ла дзей шы да ра ваў 

па шко джа ную ма шы ну, ста-

рэй шы — мар да бой)...

Му сiць, ве да лi яны, што 

драў ля ная зго да ле пей, чым 

за ла тая свар ка.

Мi ка лай Ста рых,

г. Го мель.

ЯКАЯ СПРА ВА, 
ТА КАЯ I СЛА ВА

...Мой пры яцель Вя ча-

слаў — ча ла век тро хi дзi ка-

ва ты. Ну не ўжы ва ец ца ён з 

людзь мi! I та му больш чым 

ме сяц нi дзе не пра цуе. Улад-

ку ец ца, па ка жа ся бе ва ўсёй 

кра се i зволь нiц ца — аль бо 

сам, аль бо вет лi ва па про-

сяць... Ён у вы нi ку зноў без 

ра бо ты ся дзiць.

I гэ та б яшчэ не бя да: ён, 

мо жа, так ся дзеў бы i ся-

дзеў... А вось без гро шай — 

дрэн на. Трэ ба ж за неш та 

жыць? А зна чыць, шу каць 

за роб кi.

Уз нi кае пы тан не дзе, ка-

лi го рад у iх не вя лi кi i ка лi ў 

мно гiх ар га нi за цы ях Сла ва 

ўжо «за свя цiў ся», па спеў 

«па пра ца ваць» — адзiн 

раз...

Бес пра цоў ны меў над зею 

на дру гi... На цуд... На тое, 

што на лаў ца — хоць ад ной-

чы ды звер па бя жыць.

Не, лю дзi не да рэм на так 

ка жуць: у сва ёй жа ра ён най 

га зе це Сла ва пра чы таў, што

ў ад ной ар га нi за цыi элек-

т рык па трэ бен. Ён тут жа

за тэ ле фон: да вай зва нiць, 

вы свят ляць, цi праў да, цi не 

ўзя лi ка го. «Не, — яму ка-

жуць, — мес ца ва кант нае. 

Пры ходзь це».

Сла ва тут жа, нi мi ну ты 

не губ ля ю чы, ад на на га тут, 

дру гая там, з'яў ля ец ца ў 

ад дзе ле кад раў (як i на ле-

жыць, з усi мi да ку мен та мi): 

тры май це, маў ляў, i афарм-

ляй це. А кад ра вiч ка ў ад каз: 

«Не, ва кан сii ўжо ня ма. Узя-

лi мы элект ры ка». — «Як гэ-

та? — не ра зу мее Сла ва. — 

Ка лi па спе лi? Ней кiх дзе сяць 

хвi лiн прай шло...» — «А вось 

так... Вы ба чай це!»

Ад ва рот па ва рот, што 

на зы ва ец ца. Сла ва, вя до-

ма ж, рас стро iў ся, прый шоў 

да моў, па ся дзеў, па ду маў. 

На ўся кi вы па дак яшчэ раз 

аб' яў ку пра чы таў, яшчэ раз 

той ну мар на браў — па вi таў-

ся. Спы таў: «Вам па трэ бен 

элект рык?» — «Так, — яму 

ад каз ва юць. — Па трэ бен. 

Пры ходзь це!»

Сла ва ку ляй... За хо дзiць 

у ад дзел кад раў i зноў ку чуе, 

што... спаз нiў ся.

Ну як гэ та на зваць?!

...А ўвесь сак рэт за клю-

чаў ся ў тым, што мно гiя кад ра -

вi кi i па спра вах, i знеш не 

Сла ву ўжо ве да лi, а вось па 

го ла се — па куль не.

Ана толь Па лын скi,

г. Бе ра зi но.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж чар го вае i шчы-

рае: «Пi шы це», бо ўсе «вя-

сё лыя i праў дзi выя гiс то рыi 

з жыц ця чы та чоў» на ста-

рон ках «Звяз ды» не прос та 

дру ку юц ца, а ўдзель нi ча юць 

у кон кур се на най леп шую. 

Вы нi кi яго бу дуць пад ве дзе-

ны на па чат ку на ступ на га 

го да. Жу ры — i вя лi кае чы-

тац кае пад стар шын ствам 

спа да ры нi Соф'i КУ СЯН-

КО ВАЙ з Ра га чоў шчы ны, i 

ма лень кае рэ дак цый нае на 

ча ле з пер шым на мес нi кам 

га лоў на га рэ дак та ра спа-

да ры няй На тал ляй КАР-

ПЕН КАЙ — пра цуе. Пе ра-

мож цаў ча ка юць пры зы.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

З-за па жа ру эва ку і ра ва лі 
дзі ця чы са док

Удзень ра та валь ні кам па сту пі ла па ве-

дам лен не аб па жа ры ў яс лях-са дзе на 

ву лі цы Жуд ро ў ста лі цы.

Ка лі пад раз дзя лен ні МНС пры бы лі на 

мес ца, бы ло ўста ноў ле на, што з акна бу-

дын ка на дру гім па вер се ідзе дым. У хо дзе 

раз вед кі звя ном га за ды ма а хоў най служ бы 

вы свет лі ла ся, што ў ка бі не це кас тэ лян кі 

ад бы ло ся за га ран не ма ё мас ці на пло шчы 

адзін квад рат ны метр. Да пры ез ду ра бот ні-

каў МНС ад мі ніст ра цы яй бы лі эва ку і ра ва ны 

94 ча ла ве кі: 74 вы ха ван цы і 20 ра бот ні каў 

дзі ця ча га сад ка.

Па жар быў ла ка лі за ва ны і лік ві да ва ны 

ра та валь ні ка мі. У вы ні ку аг нём па шко джа-

ныя ха ла дзіль нік, ма ё масць, за ку ра ны ка лі-

дор на дру гім па вер се.

Пры чы на зда рэн ня вы свят ля ец ца. Вер-

сія, якая раз гля да ец ца, — па ру шэн не пра віл 

экс плу а та цыі элект ра се так і элект ра аб ста ля-

 ван ня.

Кан дук тар
пры сво iў гро шы
I прай граў iх у iг раль ным клу бе

У Чы гу нач ны РА УС Го ме ля звяр нуў ся 

ды рэк тар аў то бус на га пар ка. Ён па ве-

да мiў, што кан дук тар прад пры ем ства 

пры сво iў гро шы, якiя атры маў пас ля 

про да жу пра яз ных бi ле таў.

Апе ра тыў нi кi БЭЗ пра ве ры лi гэ тую iн фар-

ма цыю. Як па ве дам ляе УУС абл вы кан ка ма, 

27-га до вы ра ней не су дзi мы га мяль ча нiн 

пра ца ваў на прад пры ем стве з па чат ку го да. 

Пер шыя ме ся цы ўсё бы ло ў па рад ку. Праб-

ле мы па ча лi ся ў па чат ку лi пе ня. Ра бот нiк не 

даў спра ва зда чы аб коль кас цi рэа лi за ва ных 

iм пра яз ных бi ле таў. 

Ён па вi нен быў ра бiць гэ та па ста ян на, 

але ка заў, што нi чо га не пра даў i гро шай у 

яго ня ма. На са май спра ве кан дук тар схлу-

сiў. У яго на ру ках бы ло больш за 950 руб-

лёў. Iх муж чы на за раз прай граў у iг раль ным 

клу бе. З яго слоў, ха цеў ад ра зу вый граць 

буй ную су му.

След чыя да лi пра ва вую ацэн ку дзе ян ням 

ра бот нi ка аў то бус на га пар ка. У да чы нен-

нi да га мяль ча нi на па фак це пры сва ен ня 

гра шо вых срод каў ма тэ ры яль на ад каз най 

асо бай за ве дзе на кры мi наль ная спра ва.

Здаў 16 се так і дзве 
не ле галь ныя стрэль бы

Уну шаль ны бра кань ер скі ар се нал — 

сет кі агуль най даў жы нёй ка ля 1,7 кі ла-

 мет ра і дзве не за рэ гіст-

 ра ва ныя стрэль бы — здаў 

дзярж ін спек та рам адзін 

з жы ха роў аг ра га рад ка Азё-

ры Гро дзен ска га ра ё на.

Пры чым зра біў гэ та доб ра ах-

вот на, па ве да мі лі ў Дзяр жаў най 

ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 

рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн-

це Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Муж чы на 

вы цяг нуў на двор з гас па дар чых 

па бу доў не каль кі скрынь і мяш-

коў — у іх зна хо дзі ла ся 16 се-

так.

Акра мя та го, вяс ко вец пе ра даў ін спек-

та рам яшчэ і дзве не ле галь ныя стрэль бы, 

а так са ма па тро ны, рас тлу ма чыў шы, што 

ўла даль ні кам зброі не ка лі быў яго баць ка. 

Сам муж чы на так са ма з'яў ля ец ца дзе ю чым 

па ляў ні чым. З пры чы ны доб ра ах вот най вы-

да чы зброі санк цыі па па збаў лен ні пра ва на 

па ля ван не да яго пры мя няц ца не бу дуць, як 

і штраф ныя ме ры за за хоў ван не за ба ро не-

ных пры лад лоў лі ры бы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Фо та з сай та Дзярж ін спек цыі.


