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Я пра цую ў шко ле на стаў ні кам па чат ко вых кла саў і, апроч та-

го, вы кла даю АБЖ (Асно вы бяс пе кі жыц ця дзей нас ці). Ня даў на 

мы з вуч ня мі пра хо дзі лі тэ му «Пра фе сія — ра та валь нік». І на 

ўро ку я рас ка заў пра кан крэт нае зда рэн не, удзель ні кам яко га 

да вя ло ся быць.

А было так. Сё ле та пе рад Ра даў ні цай мы з сям' ёй пры еха лі на баць-

каў шчы ну ма ёй жон кі, у вёс ку Вязь ма. Гэ та адзін з са мых пры го жых ку-

точ каў на ша га ра ё на, бо там злі ва юц ца рэ кі Грэ за і Друць. Мы з сы нам 

сха дзі лі ту ды, па лю ба ва лі ся, па гу ля лі ў роз ныя гуль ні, на ла дзі лі пік нік, 

а на рэш це — ду жа цёп лы быў ве чар — прос та ся дзе лі на лаў цы.

Рап там гэ тую іды лію па ру шыў трэск, па доб ны на той, што пры на-

гра ван ні вы дае шы фер... Зна чыць, неш та га рыць?

Сха піў шы вёд ры, я вы ска чыў на ву лі цу. Тое ж, як я за ўва жыў, зра бі лі 

і ін шыя вяс коў цы...

Ка лі пры бег лі на мес ца, уба чы лі, што га рыць лет няя кух ня, а лю дзей 

унут ры ня ма.

Перш-на перш вы клі ка лі па жар ных. По тым трэ ба бы ло «ад сек чы» 

агонь ад су сед ніх бу дын каў. Тут уз нік ла праб ле ма, і за клю ча ла ся яна 

ў тым, што над бліж няй студ няй уз вы шаў ся рэд кі па сён няш нім ча се 

жу ра вель. Вяд ро з яго да па мо гай хут ка не апус ціш...

Але ж спа чат ку мы па ла ма лі ага ро джу, каб за бяс пе чыць до ступ да 

па бу доў, ды ста лі аб лі ваць іх ва дой. У гэ тай мі тус ні я па спеў за ўва жыць, 

што ні хто з лю дзей не ду маў пра ся бе — пра тое ж па рва нае ці спэц ка-

нае адзен не, бруд ныя тва ры, згуб ле ныя (по тым да знаў ся) аку ля ры. Усе, 

як маг лі, ста ра лі ся ту шыць агонь, каб ён не пе ра кі ну ся да лей.

На шчас це, праз не каль кі хві лін мы па чу лі гук сі рэ ны і га ла сы: 

«Едуць!». Так, гэ та бы лі па жар ныя. Яны ўдак лад ні лі, ці ня ма ка го ў 

па ла ю чым бу дын ку, і па ка ман дзе «пра цу ем!» пры сту пі лі да сва іх 

аба вяз каў... Лі та раль на праз не каль кі хві лін па жар быў па ту ша ны, мы 

ра зы хо дзі лі ся па да мах, з удзяч нас цю згад ва ю чы на шых ра та валь ні-

каў, ад чу ва ю чы, што як быц цам і са мі па рад ні лі ся, ста лі блі жэй ад но 

да ад на го.

...Вось та кія ўро кі пад но сіць жыц цё, ву чыць нас дзей ні чаць. І, дай 

бог, пра віль на!

Ана толь АСКІР КА,

г. Бы хаў



Смех сме хамСмех сме хам  

ДЗЯДЗЬ КА — НЕ БАЦЬ КА
Я — вяс коў ка, жы ву ў звы чай най ха це і, як на лі ха, кож ны год 

там неш та раб лю: то га нак ра ман тую, то дзве ры, то пла ты...

Без муж чы ны, са мой, мне з та кі мі ра бо та мі ні як не спра віц ца: з ма-

ла дых га доў уда ва. А та му і да во дзіц ца кож ны раз шу каць ча ла ве ка.

...Гэ ты пад ра дзіў ся мне дзве ры па пра віць. Прый шоў, раз ла жыў 

па трэб ны ін стру мент, мож на ска заць, за ка саў ру ка вы — пры сту піў 

да ра бо ты. І яна, ба чу, спо рыц ца.

— Ма лай чы на ты, — хва лю ча ла ве ка. — Нех та ж на ву чыў ця бе ўсё 

ра біць?! Му сіць, ба цеч ка? Ён ча ла век май стра вы быў. І та бе, ві даць, 

пе рад ало ся: ге ны...

— Не, — пе ра пы ніў мой «ма на лог» муж чы на, — Ге на тут ні пры 

чым. Ён хоць і дзядзь ка мне, але ж коль кі жыў, ні вод на га цві ка не 

за біў... У яго хі ба гуль тай ству ву чыц ца, а вось баць ка — той і праў да 

май страм быў!

Яб лык ад яб лы ні... Ці як там ка жуць?

С. АТРОХ АВА,

в. Се лі шча, Слуц кі ра ён



На 20 мо вах све ту 

вы да дзе ны кні гі на-

шай пер шай Но бе-

леў скай лаў рэ ат кі 

Свят ла ны Алек сі е віч. 

Жанр іх — лі та ра тур-

на-да ку мен таль ная 

ана лі ты ка. І ўра жан ні 

ад яе вельмі моцныя, 

бо гэ та — рэ аль ныя 

спо ве дзі рэ аль ных 

лю дзей. Са бра ныя 

ра зам пад вок лад ка-

мі «Апош нія свед кі», 

«У вай ны — не жа но-

чае аб ліч ча», «Цын ка-

выя хлоп чы кі», «За-

ча ра ва ныя смер цю», 

«Чар но быль ская ма-

літ ва», «Час сэ канд-

хэнд», яны злі ва юц ца 

ў агуль нае шмат га-

лос се: з асоб ных 

«ма лень кіх» гіс то рый 

скла да ец ца агуль ная 

кар ці на ча су.

Пісь мен ні ца не раз на-

вед ва ла наш го рад, ра ён, 

су стра ка ла ся тут з людзь мі, 

за піс ва ла ўспа мі ны ўдзель-

ніц Дру гой су свет най. Спо-

ве дзі пя ці на шых зям ля чак 

тра пі лі, у пры ват нас ці, у кні-

гу «У вай ны — не жа но чае 

аб ліч ча». У хут кім ча се 

пас ля яе вы ха ду ад бы ла-

ся прэ зен та цыя, су стрэ ча 

з мяс цо вай ін тэ лі ген цы яй, 

пас ля ча го кні га лю бы ста лі 

з яшчэ боль шай ці ка вас цю 

са чыць за твор час цю Алек-

сі е віч, пы тац ца ў біб лі я тэ-

ках пра яе но выя тво ры.

Вы бра ныя ста рон кі з іх 

не раз агуч ваў і наш біб лі-

я тэч ны вы яз ны тэ атр. Яго 

вы ступ лен ні з ня змен най 

ці ка вас цю ўспры ма лі ся і ў 

вуч нёў скім кла се, і ў швей-

ным цэ ху, і на па ся джэн нях 

гра мад скіх та ва рыст ваў... 

Сім бі ёз лі та ра ту ры і мас-

тац тва да зва ляў гле да чам 

па-но ва му — праз прыз му 

сцэ ніч на га май стэр ства — 

ус пры маць про зу Свят ла ны 

Алек сі е віч, а ім пра ві за ва ныя 

ма на ло гі (ус туп ны «Я па вя ду 

вас да ро гай ус па мі наў» і за-

ключ ны «Я не спа вя даль нік, 

не ле кар, не суд дзя, я та кі ж 

ча ла век, як і вы») да зво лі лі 

пе ра даць твор чае крэ да.

Сё лет ні май для зна ка-

мі тай пісь мен ні цы юбі лей-

ны. Для яе чы та чоў — гэта 

яшчэ ад на на го да, каб 

звяр нуц ца да твор час ці.

Та ма ра КРУ ТА ЛЕ ВІЧ,

г. Бе ра зі но



З Ба ра на віч па элект рон най 

по шце прый шоў ліст, у якім 

спе цы я ліст па су вя зях з гра-

мад скас цю ад ной з пры ват ных 

фір маў рас каз вае, што ван да-

лы псу юць іх да ра гую вон ка-

вую рэ кла му, і ў кам па ніі ёсць 

па да зрэн не, што ро бяць гэ та 

ку ды сла бей шыя кан ку рэн ты. 

Аў та ры ліс та не про сяць знай-

сці ды па ка раць на хаб ні каў 

(аб гэ тым яны ўжо па пра сі лі 

мі лі цыю), а пры цяг нуць ува гу 

гра мад скас ці да праб ле мы. 

Пры цяг ваю.

Зна ё мая сі ту а цыя, праў да: ка лі ў 

мя не ка ро ва здох ла, то ня хай і су се-

да ва не раз драж няе сва ёй за да во ле-

най мор дай ды поў ным вы мем.

Але гэ та ўжо край няя фор ма вы-

ра жэн ня зайз драс ці. А коль кі на во кал 

дроб ных, спад ціш ка зроб ле ных пры-

крас цяў! На пэў на, і ў ся бе за ўва жа лі: 

ноч чу нех та ка ля са ма га пад' ез да вы-

ста віў склад бы та вых ад хо даў, хоць 

гэ та ра біць за ба ро не на.  Аль бо гас па-

дар шы коў на га ка тэ джа вы вез цэ лы 

пры чэп бу даў ні ча га смец ця ў бліж ні 

лес. Зра біў, вя до ма, не ад не да хо пу 

гро шай на за кон нае ўпа рад ка ван не 

ад хо даў, а прос та са мо му так ле пей, а 

што не ка му горш, яго не хва люе.

Ска жа це, не з гэ тай опе ры? З гэ тай, 

бо тыя ж «гра ма дзя не» з ква тэр і ка тэ-

джаў (дзе ж узяць ін шых?) пры хо дзяць 

у біз нес і дзей ні ча юць ана ла гіч на.

Як вя до ма, кан ку рэн та трэ ба пе-

ра ма гаць у сум лен най ба раць бе, ка-

лі ты га то вы дзей ні чаць па за ко не і 

агуль на ча ла ве чых пра ві лах. Але як 

ска заў адзін гу ма рыст: ка лі джэнтль-

мен не мо жа вый граць па пра ві лах, 

джэнтль мен мя няе пра ві лы. Так і тут: 

не атрым лі ва ец ца пе ра цяг нуць клі ен-

таў, дык хоць ду шу па це шыць, чу жыя 

рэ клам ныя ба не ры па тру шчыць. По-

тым пай дзі да ка жы, бо не зла ві лі за ру-

ку, зна чыць, до ка заў ня ма. Сум лен не 

ж му чыць не бу дзе, бо гэ та ка тэ го рыя 

не для тых джэнтль ме наў, пра якіх не-

ка лі ў вёс ках ка за лі, што ў іх з пан скіх 

шта ноў хам ская с...а тыр чыць.

Як лі чыць вя до мы рэ жы сёр, да-

рэ чы, вы ха дзец з Ба ра на віч, Сяр гей 

Лаз ні ца, вы ра шыць праб ле му мо гуць 

толь кі вы ха ван не, аду ка цыя: дрэн на, 

маў ляў, што ця пе раш нія лю дзі кла-

сі ку не чы та юць. Праў да, ска заў ён 

гэ та ў ін шым кан тэкс це, пра ін шых 

лю дзей. Але і сю ды на зва ны рэ цэпт 

па ды хо дзіць. Шка да толь кі, што на 

гэ тыя пра цэ сы па трэб на над звы чай 

шмат ча су, мо жа, на ват не ад но па-

ка лен не вы рас це, па куль лю дзі на-

ву чац ца не ла маць і пэц каць ва кол 

ся бе, а жыць па-люд ску.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Пас ля пісь маПас ля пісь ма   Уро кіУро кі  

Ёсць та кая пра фе сія

Ёсць у про да жы па ма да —

За пра цуе, што пры на да:

Так бя руц ца му жы кі —

Не па трэб ны і круч кі!

Ка лі дзеў ку

дзе ўшчып нуць,

У Еў ро пе штраф да дуць.

Нам — ня ма ча го ба яц ца,

Мож на доб ра па тры мац ца.

Дзед у ло жак за ва лок —

І ад ра зу звіў ся...

Ве даў спра ву на зу бок,

Ды «зу бок» зна сіў ся.

— Мой ка ха ны — 

трак та рыст,

Цэ лы дзень у по лі.

Доб ра, што не ба я ніст —

Піў бы ў за стол лях!

Гэ та ж трэ ба —два жаў ткі

У ад ным яеч ку!

Ме ла ку рач ка гра хі

У сва ім сар дэч ку.

Ка жуць, са ла не ўжы вай —

Тлушч на яга дзі цах.

Та му й пен сію тры май:

На хля бок з ва дзі цай.

Трой чы ес ці за ста лом?

Хо піць з нас і ра зу:

Толь кі гэ так збе ра жом

Шмат ва ды і га зу!

Каб зда роўе не пра па ла,

Не куп ляй це, лю дзі, са ла:

Да баў ляй це са бе ў піц цу

Ле бя ду, асот, мак ры цу...

Лес на во калчэз не-чах не —

Не ад чу еш ле та,

На ват мёд ужо не пах не,

Бо з «цук ро вых» кве так.

Мі ко ла КУ ТАС,

в. Ілья, Ві лей скі ра ён



Ча го «ча ка лі» гэ тыя дош кі, я да-

ве даў ся, ка лі са браў ся ў вой ска. 

Дзя ду ля (яму бы ло пад дзе вя нос та, 

хоць вы гля даў ён знач на ма ла дзей, 

бо піў хі ба па кры се і не ку рыў ні ко-

лі) та ды ска заў, што, мо жа, не да-

ча ка ец ца, не да жы ве да та го ча су, 

ка лі я вяр ну ся. То, маў ляў, май на 

ўва зе...

Слу жыў я і са праў ды доў га: ча ты-

ры га ды на ка раб лях Чар на мор ска га 

фло ту... Але дзед су стрэў мя не, пры-

чым — на сва іх на гах. Праз ней кі час 

я за зір нуў на га ры шча, до шак там ужо 

не бы ло, за тое ста я ла га то вая да ма ві-

на, у якой ля жа лі роз ныя не па трэб ныя 

рэ чы. Я паз ней да ве даў ся, што пус-

той яна і не па він на быць — дрэн ная 

пры кме та...

Ка лі дзе да не ста ла, мы з сяб ру ком 

унес лі тру ну ў ха ту. Цес ля рам за ста-

ва ла ся зра біць толь кі крыж, да ла ко-

пам — вы ка паць ма гі лу на вяс ко вых 

мо гіл ках: дзед за га дзя па ка заў, дзе 

яго па ха ваць.

Мы ўсё зра бі лі, як ён ска заў, бо дзя-

ду ля для нас быў і за баць ку, ра та ваў 

у ча сы вай ны (та ту пры зва лі яшчэ ў 

со рак пер шым, а ў со рак пя тым пры-

сла лі па ха валь ную).

...Мо жа, сот ню ра зоў я звяр таў ся 

ў роз ныя ін стан цыі, але так і не да ве-

даў ся, дзе па ха ва ны баць ка. А вось 

на ма гі лу дзе да заў сё ды ха джу. І з 

удзяч нас цю ўспа мі наю, бо ён ва ўсім 

для мяне быў пры кла дам.

Ана толь КА ШЭ ВІЧ,

Лель чыц кі ра ён.

Да тыДа ты  

СПО ВЕ ДЗІ, 
СА БРА НЫЯ 
РА ЗАМДЖЭНТЛЬ МЕН 

У ПАН СКІХ ШТА НАХ

Па мяцьПа мяць  

САМ ДЛЯ СЯ БЕ

Iван Ада ма вiч СА ЛА НО ВIЧ з вёс кi Лю бо нi чы Кi раў ска га ра ё на на пi саў, а ка лi дак лад-
ней ска заць «ад шу каў», на гар мо нi ку му зы ку да вер ша пра сваю ма лую ра дзi му. 
Фальк лор ны ан самбль «Спад чы на», якiм кi руе яго жон ка Ма рыя Iва наў на 
(на фо та), гэ тую пес ню спя вае. А са лi ру юць у гур це яны — Iван i Ма рыя Са ла но вi чы.
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Ка жуць, ад ной чы, вы бі ра ю чы су кен ку для фран цуз скай ка ра ле вы, 

швач ка да ста ла ней кую, мяк ка ка жу чы, ста ра ва тую... Але ж тро хі 

пад на ві ла яе і пра па на ва ла на дзець. Ма рыя Ан ту а не та з ра дас цю 

зга дзі ла ся... З той па ры і пай шло гу ляць, што ўсё но вае — гэ та доб-

ра за бы тае ста рое.

Та кім чы нам, на ста рон ках «Звяз ды» зноў пры пеў кі. Чы тай це і, вя-

до ма ж, спя вай це, бо гэ та (на ву ко ва да ка за на!) — змян шае па чуц цё 

тры во гі, да па ма гае адоль ваць цяж кас ці, а па прос ту — жыць.

...У шас ці дзя ся тыя 

га ды мі ну ла га ста год-

дзя ар га ні за цый па 

ака зан ні ры ту аль ных 

па слуг і ў га ра дах бы-

ло ня шмат. А да вё сак 

і на огул яны не да яз-

джа лі. Ві даць, та му 

мой дзед Мі ко лік за-

га дзя на рых та ваў дэ-

фі цыт ных до шак, зла-

жыў іх на га ры шчы, 

а по бач пры мас ціў 

аб чэ са нае бяр вен ца. 

На гэ тыя бу даў ні чыя 

ма тэ ры я лы я ка лі-ні-

ка лі ся даў, каб у свой 

агуль ны сшы так за піс-

ваць юна чыя вер шы.

Па-звяздоўскуПа-звяздоўску  

СПЯ ВАЙ, ДУ ША!


