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Му сіць, яшчэ раз: год дзе-

ліц ца на дзве па ло вы — пад-

час пер шай мы ча ка ем Ка-

ляд, пад час дру гой — ле та. 

У ся рэ дзі не кра са ві ка, ка лі 

вый шаў чар го вы кон курс ны 

зды мак (гл. ну мар «Звяз-

ды» за 17.04.) да яго, зда-

ва ла ся, яшчэ да лё ка бы ло, 

але ж... Ка лі

Ула даль ні кі ма шын

«Но сяц ца» з за ме най шын,

Ці з гу мо ві каў на ке ды

Пе ра хо дзяць не па се ды,

Гэ та — доб рыя пры кме ты:

Ад жы ва ем! Заўт ра ле та!

«Абя цаў» яго спа дар Ва ле-

рый Гаў рыш з Ча вус і, вя до-

ма ж, не без пад стаў — меў ра-

цыю. Як, да рэ чы, і мно гія на шы 

чы та чы: і ў кад ры, і па-за кад рам 

ча го яны толь кі не ўба чы лі! Апроч 

(мож на яшчэ раз гля нуць на зды-

мак)... ча ла ве ка. Яго і са праў ды 

там ня ма.

Ку ды пад зеў ся, зда га дак 

шмат. Па вод ле спа да ры ні Ва-

лян ці ны Гу дач ко вай з Жыт ка-

віч:

Ка ля ле су, ка ля са ду

Ясь су стрэў та кую ба бу,

Што... «за біў» на ка ню шы ну —

Кі нуў бо ты і ма шы ну...

Дзе Яні на?

Ясь той дзе?

Пра чы та е це ў «Звяз дзе».

З «падачы» спа да ра Мі ка-

лая Кас ма чэў ска га з На ва по-

лац ка:

У пра цоў ны час Мі кі та

На пры ро ду вы вез «сві ту»:

Нех та сма жыць шаш лыч кі,

Нех та з ву дай ля ра кі,

Хтось пад аў ся у гры бы,

Хто — удва іх — яшчэ ку ды...

А ў Мі кі ты — нуль тур бо таў:

Спіць хла пец

і су шыць бо ты.

На ві да во ку яны, а вось сам 

«су шыль шчык»? Мо жа, у кус ты 

дзе за лёг? Ці за аў то бус?

А мо жа, і зу сім не лёг — не 

спіць? Мо жа, пай шоў пры го ды 

шу каць — на сваю га ла ву (сён ня, 

на жаль, гэ та як бы «ў мо дзе»):

Мес цы ёсць — 

з дур ною сла вай,

Ды «ра зум ным» —

абы спла ваць...

Ну, а вы — шу кай це по тым

Па ма шы не ці па бо тах.

Пі ша так спа да ры ня Лю боў 

Чыг ры на ва з Мін ска. Ад яе ж — 

праў дзі вая гіс то рыя. Га доў з 25 

та му адзін з яе зна ё мых улад-

ка ваў ся пра ца ваць на пры ват ні-

ка — пра дук ты па вёс ках раз-

во зіць: неш та тро хі тан ней шае, 

свя жэй шае, смач ней шае... А та-

му ўсім доб ра бы ло: і вяс коў цам, і 

пры ват ні ку, і ша фё ру-пра даў цу... 

Аж па куль не раз не сла ся чут ка, 

што пра паў ён — ра зам з ма шы-

най, з та ва рам.

Ча сы та ды лі хія бы лі, не спа-

кой ныя. Лю дзі ду ма лі, што аг ра-

бі лі ча ла ве ка і са мо га аль бо за бі-

лі, аль бо ўта пі лі... Мож на ўя віць, 

што сям'я пе ра жы ла... Але ж 

не дзе праз ты дзень но выя чут кі 

з'я ві лі ся — ужо вя сё лыя: жы вы-

зда ро вень кі той ча ла ве ча! Прос-

та за ехаў з та ва рам да ад ной ху-

та ран кі і га ла ву там згу біў...

Што, вя до ма ж, зда ра ец ца 

(ка лі на шчас це, ка лі на бя ду), 

а та му не дзі ва, што зна хо дзіць 

ад люст ра ван не — у про зе, у вер-

шах... Па вод ле спа да ры ні Чыг-

ры на вай,

Каб хоць ноч ку

Пра ба віць з та бой,

Хло пец га то вы —

У вір га ла вой...

Тра пяць у сэр ца

Стрэ лы Аму ра —

У пек ла, зда ец ца,

Ско чыў бы зду ру.

Што праў да, тое праў да, бо 

з пек ла не вяр та юц ца, а вось з 

ві ру — кі роў ца вы ныр нуў. Ма-

ці, жон цы і сы ну та кая ра дасць 

бы ла... Хоць і з лыж кай дзёг цю, 

бо ра бо та даў ца не да ра ваў: па-

пра сіў кам пен са цыі за са пса ва-

ныя пра дук ты, пра стой ма шы ны, 

стра ча ны пры бы так...

Во які доў гі рас каз! Ёсць у 

спа да ры ні Чыг ры на вай і ка-

рот кая вер сія:

На сем но чак Ян ка

Збо чыў да ка хан кі.

(А сям'я ж — ад ра зу —

Вы клік ва да ла зам...)

Ля ра кі-па лон кі

Га ла сі ла жон ка...

Ды й за тым ну дзіц ца —

Штраф — не раз лі чыц ца!

То-бок праў ду ка жуць, што ка-

лі б у ча ла ве ка бы ла маж лі васць 

на да ваць па вя до мым мес цы та-

му, хто ві на ва ты ў боль шас ці яго 

па мы лак, то ся дзець — дак лад-

на — з ты дзень не змог бы...

«І ня хай!» — упэў не на спа-

да ры ня На тал ля Шкут з вёс кі 

Пру док Свет ла гор ска га ра ё на, 

бо за слу жыў:

«Бус» ні чый ны, 

цём ны лес...

І та кія ж бо ты...

Ва лан цё рам, МНС

Шмат бы ло ра бо ты.

Але ж, зга дзі це ся, доб ра ўсё, 

што доб ра кан ча ец ца, бо (як 

лі чыць ся мі клас ні ца СШ № 3 

г. Ві лей кі Ка ры на Ца ну ні на) 

маг ло б і знач на горш:

Кі роў ца, еду чы з ра бо ты,

Пад пры да рож ныя кус ты

Ад кі нуў гу ма выя бо ты,

А мог — крый Бо жа — ка пы ты.

Ад ча го? Ры та рыч нае пы тан-

не, але ж... Ад цяж кай пра цы, 

ад дрэн на га на двор'я (не трэ ба 

на ра каць на сі ноп ты каў: яны не 

па мы ля юц ца... Прос та блы та юць 

да ты і мес цы), ад хва роб, ад...

«Мно гае ў на шым жыц ці мож-

на рас тлу ма чыць з да па мо гай 

хі міч ных фор мул, — на гад вае 

спа дар Мі ка лай Ста рых з Го-

ме ля, — з іх жа да па мо гай на-

пі саць... якую-не будзь гіс то рыю 

і на ват зрыф ма ваць:

Бо ты, што ку піў Пят ро,

Пра пус ка юць «аш два о».

А ка лі пра мо чыш но гі,

Ня ма леп шай да па мо гі,

Чым «цэ два аш пяць о аш».

Ды кі роў ца — не ал каш.

І ДАІ «па се» да ро гі...

Зна чыць, трэ ба цер ці но гі.

Усе чы та чы і яшчэ са шко-

лы, — на ўся кі вы па дак на гад-

вае ша ноў ны Мі ка лай Ва лян ці-

на віч, — пэў на ж, пом няць: «аш 

два о» — ва да, а «цэ два аш пяць 

о аш» — эта нол, асноў ны кам па-

нент ал ка голь ных на по яў».

На здым ку іх, праў да, ня ма — 

на ват па ху...

Аб вост ра нае чуц цё ў спа да-

ры ні Чыг ры на вай:

— Ты, вят рыс ка, рас ка жы,

Дзе і з кім на шы му жы?

— Ды пі лі га рэл ку, пі ва...

Як заў сё ды не ха пі ла...

Па да баў ку

па Віл лі ́

Друж на ў кра му па плы лі,

І за нес ла ма лай цоў

Прос та ў ла пы па гран цоў.

А маг ло, зга дзі це ся, і да эко-

ла гаў, бо

Ду жа го жы бе раг Со жа!

Во чы ра да ваў лу жок...

І на вош та ж ты, ня бо жа,

«Бус» да рэч кі «пры ва лок»?

Лепш да мый ні б па да гнаў —

Бя ды-го рач ка не знаў:

За руб лі аў то па мыў —

Штраф ні ко му б не пла ціў.

Пра яго ж анек дот: да дзя-

жур на га да іш ні ка дзе ці пад-

бег лі — па цяг ну лі на су сед нюю 

ву лі цу, бо там, маў ляў, та кое... 

«Ава рыя? На езд? «Хут кую» вы-

клі каць? — на ха ду пы та ец ца 

да іш нік. — «Не, — ад каз ва юць 

ма лыя. — Там наш фі зік ма шы ну 

ня пра віль на пры пар ка ваў!»

Ту тэй шыя дзет кі...

Пра іх жа спа дар Вік тар Са-

ба леў скі з Уз ды:

Са ста лі цы

ўну кі ў гос ці

За ві та лі да ба бу лі.

За ха це ла ся ча гось ці,

Хоць... мядз ве джае цы бу лі.

Доў га ў ле се пры ба ло це

Ча рам шы шу ка лі:

Не бы ло сма коц ця ў ро це

Й бо ты па губ ля лі.

Доб ра, што хоць са мі да до-

му прый шлі — трэ ба ра зу мець, 

жы выя-зда ро выя, бо (па вод ле 

су жэн цаў Аст роў скіх з Мін-

ска) — да свед ча ныя. І не толь кі 

ў пра ві лах пар коў кі:

Не дзе ў ле се ля ша шы

Хлоп цы ста лі ад па чыць,

І су шыц ца нех та ўду маў,

Бо «ад па рыў» но гі ў гу ме.

...Ка лі ўпе ра дзе да ро гі,

Бе ра жы це свае но гі!

І, вя до ма ж, ся бе — лю бі мень-

кіх:

Цяг не ча сам апы нуц ца

Ле там на пры ро дзе.

Трэ ба толь кі апра нуц ца

Па ад мет най мо дзе:

Каб па быць у ле се зноў

І не мець тур бо ты

Ад га дзюк і ад кля шчоў,

Абу вай це бо ты!

Да рэ чы, вось гэ тыя, са здым-

ка, су жэн цам Аст роў скім на га-

да лі мі ну лае, пры чым — вель мі 

даў няе:

У 45-м, шмат паз ней

Вы ру ча ла гу ма,

І ха дзіў ся род лю дзей

Чар на ва ты гу мар:

Мно га ма ю чы «шчад рот»

Лю дзі так спя ва лі:

За гу мо вік, зруч ны бот,

Дзя куй, баць ка Ста лін!

За адзін (на прык лад, пра вы) 

дзя куй з Мін ска, за дру гі...

(Анек дот да рэ чы. Муж чы на 

за бі рае бо ты з ра мон ту. «З вас 10 

руб лёў», — про сяць у май стэр ні. 

«А ча му? — не ра зу мее клі ент. — 

Вы ж ка за лі, што 20...» — «А мы 

адзін бот згу бі лі»...)

Спа дар Іван Сі ма нё нак з 

Па стаў свае гу мо выя ў ра монт 

не зда ваў, а та му на сіў іх па ра-

мі. І ва ду вы лі ваў не ад ной чы. 

Так што сю жэт са здым ка яму 

да бо лю зна ё мы. «Адзі нае, як 

пры зна ец ца, — ба ло ты бы ва юць 

роз ныя: ка лі на вер ха вым, раз-

гар нуў шы сфаг нум, мож на сма гу 

на та ліць-на піц ца, то на ні зін ным 

няй на чай чэр ці вод зяц ца. А ка лі 

да іх яшчэ і баб ры...

Пра цэн таў на дзе сяць на-

шы ля сы пад топ ле ны ме на ві та 

гэ ты мі бра кань е ра мі, — сцвяр-

джае спа дар Іван. — Яны пе ра-

кры ва юць сва і мі пла ці на мі ўсе 

маг чы мыя ка на лы і ру ча і ны, а ў 

бе ра гах вы коп ва юць столь кі пад-

зем ных ха доў і нор...»

Зноў жа да слоў на: «Ува ліц-

ца ту ды (а ўжо ў хо лад і зня нац-

ку...) — не па жа даю ні ко му, бо 

та ды не толь кі ў бо ты на бя рэш, 

але і порт кі змо чыш. А ка лі да-

даць, што ў баб роў іх ва да ём — іх 

жа пры бі раль ня, то мож на ўя віць 

і «во дар».

Ад куль:

У ні зі нах «па стак» шмат —

Вяз кіх, не ча ка ных,

Але ж го рай, брат, ня ма

За баб ро вы ямы.

Як пра ва ліш ся ту ды,

Як за чэрп неш бо там,

Дык за пом ніш на заўж ды

Цяж кі дух ба ло та, —

сцвяр джае, за ўва жым, той, 

хто гэ та ве дае. Хто па куль што 

не...

«Шмат што ро біц ца сён ня 

для раз віц ця ту рыз му, — пі ша 

спа дар Ва ле рый Гаў рыш з Ча-

вус. — Ад кры ва юц ца пунк ты 

пра ка ту спар тыў на га ін вен та ру, 

рас пра цоў ва юц ца но выя марш-

ру ты — і пе шыя, і ве ла-, і аў та ма-

біль ныя, ка рыс та юц ца по пы там 

па слу гі аг ра ся дзіб».

Гас па дар вось гэ тай, са здым-

ка (яна, па вод ле спа да ра Гаў ры-

ша, прос та «не ў кад ры») даў но 

пры мае ту рыс таў:

Для ама та раў ванд роў кі

У ле се зла джа ны пра кат:

Ма ла ды і вель мі лоў кі —

Ка лі лас ка — са ма кат.

Не пра хо дзяць сён ня мі ма

І ама та ры эк стры му:

Да па слуг — ану чы, бо ты...

І з жар дзі най... У ба ло ты...

Ну ча му б і не, ка лі хо чаш 

вост рых ад чу ван няў, а гор па-

блі зу ня ма: хлоп ца ў баг ну цяг-

ні — ры зык ні, тым больш за раз, 

ка лі (на дум ку спа да ры ні Гу дач-

ко вай)

Го рад ціс не, аж ну дзіць?

Дык гай да на во лю:

Шчас це бо сым па ха дзіць

Па луж ку, па по лю!

А ка лі да гэ та га яшчэ і до ма 

ўсё па роб ле на, ка лі там, як у спа-

да ра Са ба леў ска га, ін шых кло-

па таў ня ма... Ну са праў ды:

Аба гнаў шы буль бу,

Па са дзіў шы гра ды,

Не су мнен на бу ду

Ад па чын ку ра ды!

У ляс ную зо ну

Уця ку па шчас це,

Ста ну ра бін зо нам

Пят ні цу шу ка ці!

Шан цаў знай сці — больш чым 

да стат ко ва: усё ле та, мож на ска-

заць, на пе ра дзе!

Да рэ чы. У ад на го іс пан ца, які 

ў Мінск пе ра ехаў, спы та лі, што 

яму тут не па да ба ец ца. Ко рат ка 

ска заў: «Клі мат». — «Але ж у 

нас так са ма бы вае ле та», — за-

пя рэ чы ла яму жанчына. «Я не 

за ўва жыў», — пры знаў ся за-

меж нік.

Ад куль па жа дан не: ка лі лас-

ка, не паў та рай це яго па мыл кі, 

па ста рай це ся атры маць аса ло-

ду — ад спе ваў са лаўя, ад кве-

так і кра сак, ягад-гры боў, пер-

шых яб лы каў-груш, цёп ла га вет-

ру, ва ды... Бо ле та, як пя ец ца ў 

вя до май пес ні, «это ма лень кая 

жизнь». (Яно ж, па вод ле анек до-

та, не та ды, ка лі цёп ла, а та ды, 

ка лі вод пуск і гро шы.)

Зрэш ты, з кроп кай у гэ тым 

агля дзе, мы, зда ец ца, па спя-

ша лі ся: не на зва лі аў та раў най-

леп шых рад коў да па пя рэд ня га 

здым ка. На ім, на га да ем, быў 

ма ла ды ча ла век з дзвю ма чор-

ны мі свін ка мі.

Дык вось най леп шыя рад кі 

пра іх, на дум ку вя лі ка га чы тац-

ка га жу ры, скла лі спа да ры Мі-

ка лай Ста рых з Го ме ля, Іван 

Сі ма нё нак з Па стаў, Ва ле рый 

Гаў рыш з Ча вус, Мі ка лай Кас-

ма чэў скі з На ва по лац ка, спа-

да ры ні Гу дач ко ва з Жыт ка віч, 

Ка ры на Ца ну ні на з Ві лей кі і Іна 

Алі се віч...

Вось з гэ тым, апош нім, мер-

ка ван нем па га дзі ла ся і жу ры 

ма лень кае рэ дак цый нае, та му 

прыз у вы гля дзе пад піс кі на да-

ра гую сэр цам «Звяз ду» на трэ ці 

квар тал бя гу ча га го да на кі роў-

ва ец ца на Уз дзен шчы ну. Вы 

так са ма ха це лі б пяць ра зоў на 

ты дзень атрым лі ваць «род ную 

га зе ту на род най мо ве»? Та ды 

ва ры ян таў два: пер шы — афор-

міць пад піс ку, дру гі — уваж лі ва 

па гля дзець на но вы кон курс ны 

зды мак, пры ду маць ка рот кі (не 

больш за во сем рад коў) под піс 

(а мож на — не каль кі) і да слаць 

у рэ дак цыю. Шанс на вый грыш 

мае кож ны. Пі шы це!

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

АД ІХ ЖА шчы рыя пра ба чэн ні 

ўсім, чые рад кі не прай шлі стро-

га га кон курс на га ад бо ру — гэ-

тым ра зам...

Бу дзем ча каць на ступ на га.

Хто ка го?Хто ка го?

Мес цы ёсць — з дур ною сла вай, 
Ды «ра зум ным» — абы спла ваць...

АМАЛЬ НЕ СТРАШ НА
У Ма шы Афа на сій жы ве ка ля 

го да. Та кі не звы чай ны па да ру-

нак ёй зра біў ся бар.

«Ён да гля даў яго во сем га-

доў, але з ця гам ча су яму ра бі-

ла ся ўсё ця жэй кар міць Афа на-

сія, — рас каз вае Ма ша. — Праў-

да, ма ла ды ча ла век не га то вы 

быў ад даць змяю ў заа парк, а 

ха цеў знай сці доб рыя і кла пат-

лі выя ру кі для свай го га да ван-

ца. І па шчас лі вай вы пад ко вас-

ці па зна ё міў ся са мной. Ка лі я 

пер шы раз уба чы ла Афа на сія, 

то не маг ла ада рваць ад яго по-

зір ку. Мне ён так спа да баў ся, 

увесь час ха це ла ся яго ціс каць 

і гла дзіць».

Ма ша ні ко лі не ад чу ва ла 

стра ху пе рад зме я мі. У дзя цін-

стве, ка лі яна пер шы раз да кра-

ну ла ся да змяі, то вель мі здзі-

ві ла ся, бо бы ла ўпэў не на, што 

яны сліз кія, а ака за ла ся — не.

«Ка лі я на вед ва ла свай го бу-

ду ча га га да ван ца, то да ста ва-

ла яго з тэ ра ры у ма і на зі ра ла, 

як ён поў зае, што яму па да ба-

ец ца, а што не. Я бы ла трош кі 

асця рож най, бо ра зу ме ла, што 

Афа на сій, як кош ка ці са ба ка, 

мо жа ўку сіць, ка лі я зраб лю яму 

неш та не пры ем нае».

Пі то ны — змеі не яда ві тыя. 

Але ў не ка то рых лю дзей зда-

ра ец ца алер гія на слі ну гэ тых 

рэп ты лій. Так, на прык лад, у Пі-

це ры са ра ка га до вая жан чы на 

па мер ла пас ля та го, як яе ўку сі-

ла гэ тая «хат няя» жы вё ла. Жан-

чы на не па спе ла пры няць ле кі і 

за гі ну ла.

ПЕР ШАЕ КАРМ ЛЕН НЕ
У Ма шы ня ма алер гіі, та му 

яна ад чу вае ся бе спа кой на, але 

ўсё ж ні ко лі не дае змяі ежу ру-

ка мі.

«Ка лі я пер шы раз кар мі ла 

Афа на сія, то вель мі хва ля ва-

ла ся, — рас каз вае дзяў чы на. — 

Мы па еха лі з бы лым гас па да-

ром пі то на ў заа парк і на бы лі 

там ма лень кую мыш ку для 

карм лен ня. Ужо на мес цы я вы-

пус ці ла мыш ку са сло і ка прос та 

ў тэ ра ры ум. Усё зда ры ла ся так 

хут ка, што я не па спе ла ні чо-

га зра зу мець, на ват па ду маць. 

Праў да, Афа на сій доў га і ма-

руд на глы тае — не вель мі пры-

ем нае ві до ві шча».

Па куль гэ тае са мае ві до ві-

шча не ў ця жар дзяў чы не, бо 

яна прос та на гэ та не гля дзіць, 

а сы хо дзіць на кух ню.

Але ад ной чы з Афа на сі ем 

зда ры ла ся не пры ем насць. Ма-

ша ста ла на бы ваць больш вя лі-

кіх мы шак, бо за ўва жы ла, што 

яму ўжо не ха пае ма лень кіх. Пі-

то ны рас туць усё жыц цё, а ён не 

«да га няе да нор мы». І вось гэ тая 

мыш ка па дра па ла ску ру пі то ну, і 

на тым мес цы рас плы ла ся вя лі-

кая ге ма то ма. Ма ша вель мі нер-

ва ва ла ся, але абы шло ся. З та го 

ча су яна не на бы вае жы вых мы-

шак — толь кі за ма ро жа ных. Ад 

гэ та га ле пей усім — Афа на сій 

есць уся го толь кі раз на дзе сяць 

дзён. На ежу для га да ван ца Ма-

ша вы дат коў вае ў ме сяц 10—12 

руб лёў.

Яна ўпэў не на, што яе га да-

ва нец па чаў ін тэн сіў на рас ці, бо 

за гэ ты ме сяц ён скід вае ску ру 

ўжо дру гі раз. Па куль яго даў-

жы ня — 1,4 мет ра.

ЧА МУ НЕ КО ЦІК?
«Я на са май спра ве люб лю 

больш са бак, — смя ец ца Ма-

ша.— Прос та па між ча ла ве кам 

і цеп ла кроў най жы вё лай уз ні-

кае эма цы я наль ная су вязь. Але 

я ма гу з'е хаць у па да рож жа на 

доў гі тэр мін, і та ды трэ ба бу дзе 

шу каць, ку ды пры стро іць та ко га 

га да ван ца. На ват ка лі хто і па-

го дзіц ца ўзяць, то ўсё роў на та-

кая жы вё ла бу дзе па ку та ваць і 

су ма ваць без гас па да ра. Ва зіць 

з са бой — да дат ко выя скла да-

нас ці. А з Афа на сі ем пра сцей! 

Кар міць яго кож ны дзень не трэ-

ба. Ён не па тра буе па ста ян на га 

кан так ту, бо ў пі то наў не фар-

мі ру ец ца эма цы я наль най су вя зі 

з гас па да ром. Ха ця... Зда ец ца, 

што Афа на сій ужо пры вык да 

па ху май го до ма і ўмоў і ад чу-

вае ся бе больш упэў не на, чым 

ра ней. А я — пры вя за ла ся да 

яго».

Ад ной чы Афа на сій моц на на-

пу жаў сваю гас па ды ню. Не, ён 

не па ля ваў на яе — прос та збег! 

Ка лі Ма ша за яз джа ла ў ква тэ ру, 

то вель мі ўваж лі ва агля да ла яе. 

Яна ве да ла, што хут ка тут з'я віц-

ца пі тон, і та му бы ло вель мі важ-

на не па кі нуць ні я кіх дзі ра чак і 

шчы лін. Звы чай на Ма ша пра цуе 

до ма, та му вы пус кае Афа на сія з 

тэ ра ры у ма, каб ён раз мяў свае 

мус ку ліс тае це ла. Пе рад гэ тым 

яна, ка неш не, за чы няе ван ну, 

ту а лет і кух ню.

У той дзень ён, як звы чай на, 

стаў сту кац ца га ла вой у шкло 

тэ ра ры у ма. Ма ша ад пус ці ла яго 

на во лю, а са ма се ла за кам п'ю-

тар. Ка лі пра ца бы ла скон ча на, 

дзяў чы на ха це ла вяр нуць Афа-

на сія ў тэ ра ры ум, але яго ні дзе 

не бы ло.

«У той дзень я пе ра ста ла са бе 

да вя раць, — рас каз вае дзяў чы-

на. — Я гля дзе ла за ка на пай, у 

ка на пе, у ка лі до ры — паў сюль... 

Я бы ла і рас хва ля ва на, і на па-

ло ха на. Па-пер шае, ён мог на-

пу жаць лю дзей. Па-дру гое, яго 

прос та маг лі за біць. Ака за ла ся, 

ён за лез у са бву фер — гэ та та кая 

му зыч ная ка лон ка. На ват му зы-

ка, што іг ра ла, не тур ба ва ла яго. 

Жыў там два дні, а по тым прос та 

вы лез. Уз дых ну ла з па лёг кай, але 

ця пер тую дзі рач ку за кры ваю».

З та го ча су Афа на сій больш 

не губ ляў ся. Ма ша па-ра ней ша-

му вы пус кае свай го га да ван ца 

поў заць па ква тэ ры. Бы вае, яна 

ства рае яму са сва іх рук апо ру 

для ру ху. Атрым лі ва ец ца быц-

цам та нец Афа на сія і Ма шы. Ма-

ша пры зна ла ся, што па воль ны 

рух пі то на су па кой вае яе. І гэ та 

не дзіў на, бо дзяў чы на па аду-

ка цыі ўрач, а змяя, як вя до ма, 

сім вал ме ды цы ны.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Ка лі Афа на сій быў яшчэ 

ма лень кі, яго пер шы гас па-

дар ду маў, што ён прад стаў-

нік жа но ча га ро ду. Кож ны 

раз, ка лі ма лы па воль на па-

ва роч ваў га ла ву, яго мыс ка 

вы гля да ла смеш най і быц-

цам бы здзіў ле най і на гад-

ва ла ма ла до му ча ла ве ку 

Афа нась еў ну — жан чы ну, 

якая пра ца ва ла вах цё рам у 

сту дэнц кім ін тэр на це. Та му 

ён так і на зваў змяю. Але 

пад час ад на го з па хо даў да 

ве тэ ры на ра вы свет лі ла ся, 

што пе рад імі не Афа нась-

еў на, а Афа на сій.

Бра ты на шы мен шыяБра ты на шы мен шыя

ТА НЕЦ З АФА НА СІ ЕМ, 
або Ка лі га да ва нец — пі тонабо Ка лі га да ва нец — пі тон

...Рап там по гляд улоў лі вае неш та мі ма лёт нае: маг чы ма, 

ве цер ва рух нуў ліс то ту. Спя кот на. Сон ца гу ляе блі ка мі 

па ка ры дрэў і зя лё ным ліс ці. Рэз кі кі док гнут ка га це ла — 

і апош няе, што ба чаць ах вя ры, гэ та ве лі зар ную па шчу. 

Пі тон аб ві вае зда бы чу, ду шыць яе, сціс ка ю чы коль цы, 

пе ра лом вае кос ці. Да па ма га юць пі то ну і вост рыя зу бы...

Але пі тон Афа на сій не па люе на пра сто рах Аў стра ліі 

ці Но вай Гві неі. Ён пра жы вае са сва ёй гас па ды няй 

ў ад на па ка ё вай мін скай ква тэ ры.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

У СТА ЛІ ЦЫ ПРАХОДЗІЦЬ 
КІР МАШ ЭКА ЛА ГІЧ НАЙ 

І АР ГА НІЧ НАЙ ЕЖЫ
Кір маш та кой пра дук цыі ад бе ла рус кіх фер ме раў 

праходзіць у Мін ску сёння з 11.00 да 15.00 па ад ра се 

Куй бы ша ва, 45, «Пя соч ні ца». Яго ар га ні за та рам 

вы сту пае эка ла гіч ная ўста но ва «Аг ра-Эка-Куль ту ра» 

пры пад трым цы Coalіtіon Clean Baltіc. Ува ход 

бяс плат ны.

Сваю пра дук цыю прад ста вяць фер ме ры з роз ных кут коў 

Бе ла ру сі. Усіх вы твор цаў аб' яд ноў ва юць ар га ніч ныя прын цы пы 

вы рошч ван ня пра дук таў. Гэ та зна чыць, без пры мя нен ня яда-

хі мі ка таў, штуч ных мі не раль ных угна ен няў, з вы ка ры стан нем 

прын цы паў вя дзен ня ар га ніч най гас па дар кі, без шко ды пры ро-

дзе і з га ран ты яй ка рыс ці для зда роўя спа жыў цоў.

На кір ма шы мін ча не змо гуць на быць эка ла гіч на чыс тую зе-

ля ні ну, ага род ні ну, яга ды, мёд, кру пы, ма лоч ныя пра дук ты і яй кі. 

Ка лі пра дук цыя спа да ба ец ца, мож на бу дзе да мо віц ца аб па стаў-

ках, бо мно гія фер ме ры рэ гу ляр на пры во зяць яе ў Мінск — па 

не каль кі ра зоў у ме сяц.

Акра мя та го, дзя цей і да рос лых ча ка юць ці ка выя і па зна валь-

ныя за ня ткі ад «Дзі ця чых эка май стэр няў».

Кож ны з на вед валь ні каў кір ма шу змо жа паў дзель ні чаць у 

бяс плат най ла та рэі са смач ны мі пры за мі ад фер ме раў: на ўва хо-

дзе ўсе атры ма юць кві ток з ну ма рам і змо гуць вый граць доб ры 

па да ру нак.

Ган ча ры пра па ну юць свае ўні каль ныя вы ра бы, зроб ле ныя па 

ста ра даў ніх ган чар ных тэх на ло гі ях. Ах вот ных ча кае май стар-

клас па збі ван ні мас ла.

А су пра цоў ні кі «Аг ра-Эка-Куль ту ры» пра кан суль ту юць спа-

жыў цоў, як вы бі раць пра дук цыю. Мож на бу дзе бяс плат на атры-

маць шэ раг вы дан няў па ар га ніч най гас па дар цы і су меж ных 

тэ мах.

«У пра цэ се на шай дзей нас ці мы вы яві лі, што ў про да жы 

ар га ніч ных пра дук таў іс нуе шэ раг праб лем, — рас каз вае стар-

шы ня праў лен ня ЭУ «Аг ра-Эка-Куль ту ра», кан ды дат сель ска-

гас па дар чых на вук Ла на Ся ме нас. — Пер шая — фер ме ры не 

ве да юць, дзе пра даць, дру гая — спа жыў цы не ве да юць, дзе 

на быць ар га ніч ныя пра дук ты. Та му мы вы ра шы лі ар га ні за ваць 

се рыю кір ма шоў у цэнт ры го ра да, дзе вы твор цы і спа жыў цы 

змо гуць су стрэц ца. Част ка фер ме раў мае сер ты фі кат, дзе па-

ка за на, ка лі і якая ар га ні за цыя іх пра ве ры ла і якая пра дук цыя 

сер ты фі ка ва на. Акра мя іх мы за пра сі лі дроб ных вы твор цаў з 

не вя лі кі мі гас па дар ка мі, якія па куль не ма юць сер ты фі ка та. 

Але мы іх доб ра ве да ем і мо жам га ран та ваць, што яны ка рыс-

та юц ца ар га ніч ны мі тэх на ло гі я мі і не пры мя ня юць пес ты цы ды і 

мі не раль ныя ўгна ен ні».

За пла на ва на сё ле та пра вес ці тры кір ма шы. Ар га ні за та ры 

спа дзя юц ца, што гэ та толь кі па ча так і ар га ніч ны ган даль ста не 

доб рай тра ды цы яй для мін чан.

Па доб ныя што ме сяч ныя кір ма шы пра хо дзяць у мно гіх еў ра-

пей скіх га ра дах. Гэ та да зва ляе лю дзям на быць якас ную пра дук-

цыю, не вы яз джа ю чы да лё ка, і пад тры маць фер ме раў у іх пра цы 

на ка рысць лю дзям і пры ро дзе.

ЭУ «Аг ра-Эка-Куль ту ра» на пра ця гу пя ці га доў зай ма ец ца 

аду ка цый най і асвет ніц кай дзей нас цю па раз віц ці ўстой лі вай і 

ар га ніч най сель скай гас па дар кі ў Бе ла ру сі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


