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Аль фон саў 

пра шу 
не тур ба ваць
Хто шу кае «па ла він ку» 

па га зет ных аб' явах

Пен сі я не раў мы за ста ём на 

лаў цы на ган ку ін тэр на та. «Мы 

тут за га ра ем, — смя ец ца Іван 

Май се е віч. — Пе ра каз ва ем ад-

но ад на му сваё жыц цё».

А рас ка заць кож на му ёсць 

што. Іван Май се е віч ро дам з 

Грод на, але шмат га доў пра жыў 

у Пры бал ты цы. Апы нуў ся там, 

бо не змог па сту піць на ра дзі ме 

ў тэх ні кум: ён ма ла лет ні вя зень, 

быў пад час вай ны ў Гер ма ніі, а 

та кіх уста но вы аду ка цыі на бі раць 

не ха це лі. Вось муж чы на і з'е хаў 

у Ры гу. Ажа ніў ся там, дзя цей вы-

га да ваў, але гра ма дзян ства так 

і не атры маў: яго да ва лі толь кі 

тым, хто ў Лат віі на ра дзіў ся. Та му 

вяр нуў ся ў Бе ла русь.

Жон кі Іва на Май се е ві ча даў но 

не ста ла, га доў 30 та му.

— Атры ма ла ся так, што яна 

за пі ла, та му і ра на па мер ла. 

Звы чай на жан чы ны скар дзяц-

ца, што муж чы ны п'юць, — у 

мя не ўсё на ад ва рот... Мо жа, і я 

ў ней кай сту пе ні ві на ва ты, што 

пра ца ваў шмат, рэд ка до ма бы-

ваў. Га доў 15 мы жы лі цу доў на, а 

по тым школь ныя сяб роў кі жон кі 

пры еха лі. Тыя лю бі лі вы піць і яе 

ўцяг ну лі...

Га лі на Сяр ге еў на — мін чан ка. 

У вай ну да па ма га ла ў пад пол лі, 

по тым у пар ты зан скім атра дзе. 

А пас ля Га лі ну ад пра ві лі на ар га-

ні за цыю му зея Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Жан чы на ўспа мі нае, як 

яны ра ман та ва лі ча ты рох па вяр-

хо вы раз бі ты кор пус, збі ра лі экс-

па на ты.

У ін тэр на це пен сі я нер ка жы ве 

дзе вяць га доў.

— У мя не ква тэ ра бы ла на 

сё мым па вер се, і вок ны на паў-

днё вы бок вы хо дзі лі. Ле там мы 

з му жам «гі ну лі»: так спя кот на 

бы ло. Вы ра шы лі сю ды на тры ме-

ся цы пе ра ехаць — і за тры ма лі ся. 

Муж толь кі год тут па быў — па-

мёр пас ля ін суль ту. Цяж ка гэ та 

пе ра жы ва ла: мы ж усё жыц цё 

ра зам.

Га лі на Сяр ге еў на за пра шае 

нас да ся бе ў па кой. На сце-

нах — фа та гра фіі баць коў і ўну-

каў, на ста ле — бу кет бэ зу. «Іван 

на кож нае свя та мне квет кі до-

рыць, — хва ліц ца. — Да гэ та га 

цюль па ны ў ва зе ста я лі. А не як 

на Ка ма роў цы бу кет ку піў — я 

та кіх пры го жых кве так на ват не 

ба чы ла ні ко лі, хоць ра ней ага род 

са джа ла і ўсе сар ты ве даю».

Яшчэ адзін па да ру нак Іва на 

Май се е ві ча — на руч ны га дзін нік, 

які га во рыць. Га лі на Сяр ге еў на 

пас ля цяж кай хва ро бы дрэн на 

ста ла ба чыць, а так мо жа па слу-

хаць, які ця пер час.

— Але Га лі на больш мя не 

він шуе, чым я яе. Яна ба га цей-

шая, — смя ец ца Іван.

Жы вуць пен сі я не ры ў асоб ных 

па ко ях. Ка жуць, іх ха це лі па ся ліць 

ра зам, але яны па ба я лі ся, што пе-

ра сва рац ца, ка лі з'е дуц ца, і ад мо-

ві лі ся. У гэ тым спра ва ці не, але за 

ча ты ры га ды, што па ра зна ё мая, 

не бы ло ні вод най свар кі.

Ці ка вім ся: ня ўжо Іва на Май-

се е ві ча не спра ба ва лі пе ра ма-

ніць ін шыя жан чы ны? Муж чын 

жа ў ін тэр на це ма ла. Пен сі я нер 

бян тэ жыц ца: не за ўва жаў на ват. 

А Га лі на Сяр ге еў на ўсё ба чы ла. 

«Ка лі з ім па зна ё мі ла ся, неш та 

сяб ро вак у мя не менш ста ла... 

Але і мне муж чы ны зна кі ўва гі 

аказ ва лі, хоць я ста рэй шая. Па-

да ба ла ся мно гім».

Амаль увесь дзень яны пра во-

дзяць ра зам. Гля дзяць тэ ле ві зар, 

аб мяр коў ва юць пра гра мы. Іван 

Май се е віч, у яко га зрок леп шы, 

чы тае га зе ты, а по тым пе ра каз-

вае Га лі не Сяр ге еў не са мае ці-

ка вае.

— Ёсць у нас лю бі мае мес-

ца — там да лей, на тэ ры то рыі 

ін тэр на та, тры бя ро зы рас туць. 

Але ця пер пе шыя шпа цы ры ў нас 

рэд кія — ха дзіць цяж ка, — ка жа 

пен сі я нер. — У асноў ным ся дзім 

на ву лі цы. Я за хо джу па Га лі ну, 

за бі раю яе. Пад па рад коў ва ец ца, 

кро чыць зза ду.

— Бо я ча ла век, які ўсё жыц-

цё не ка му пад па рад коў ваў ся, — 

усмі ха ец ца жан чы на. — Іван 

да гля дае мя не, ро біць гар ба ту, 

ка ву. Ка лі ўну кі пры яз джа юць, 

стол нам на кры вае.

— Ду маю, заўт ра з'ез джу на 

ба зар, — ус па мі нае пра гас па-

дар чыя спра вы Іван Май се е віч і 

тлу ма чыць: — У нас адзін ха ла-

дзіль нік на два іх. Што з пра дук таў 

куп ляю? Мы мя са лю бім. Ча сам 

кум пяч кі ку ры ныя бя ру — іх у 

мік ра хва лёў цы лёг ка га та ваць. 

Га лі на яшчэ ама тар се ляд ца і ма-

ро жа на га, а я дыя бе тык — ма ро-

жа на га не ем. Мы ўжо вы ву чы лі 

гус ты ад но ад на го.

— І ха рак та ры, — да дае жан-

чы на. — Вось Іван спа кой ны ча-

ла век, ус туп чы вы.

— І Га лі на та кая ж. Мы, на-

пэў на, та му і сыш лі ся, што па-

доб ныя.

Пы та ем ся ў Га лі ны Сяр ге еў ны, 

ці пры бі ра ец ца яна на спат кан ні. 

Яна ўзды хае: ня ма жа дан ня, уз-

рост не той.

— Я ёй ча сам раб лю за-

ўва гу, — дзе ліц ца Іван Май се-

е віч. — У яе ж поў ная ша фа 

адзен ня: там су ке нак сем—во-

сем. А яна пры вык ла да та го, у 

чым за раз ся дзіць, ка жа, ёй і ў 

гэ тым доб ра.

— Вя до ма, у мя не шмат су ке-

нак. Я ж пра ца ва ла на чаль ні кам 

вы лі чаль на га цэнт ра на «Га ры-

зон це» — ад на жан чы на ся род 

муж чын! Вось і пры бі ра ла ся, — 

па ры руе Га лі на.

Як яшчэ ба вяць час пен сі я не-

ры? Іван Май се е віч, на прык лад, 

у кам п'ю та ры ся дзіць. Ад на з лю-

бі мых пра грам — ка ра о ке.

— Да 70-год дзя Пе ра мо гі, 

зда ец ца, да ва лі вы пла ты — 

350 руб лёў. Я та ды і ку піў кам-

п'ю тар, — ус па мі нае су раз моў-

нік. — Ха цеў на кур сы пай сці, 

каб па ка за лі, як ім ка рыс тац ца, 

але яны вя чэр нія, ня ма чым з 

Мін ска пры ехаць сю ды. Та му 

мя не школь ні кі на ву чы лі, якія 

тут по бач у да мах жы вуць. 

А Га лі на план шэ там ка рыс тац-

ца ўмее, з дач кой па «скай пе» 

раз маў ляе. Але са мы лю бі мы 

за ня так у яе — гэ та сон, — 

жар туе.

— Сплю шмат, дзяў ча ты, — 

не ад маў ляе пен сі я нер ка. — Ві-

даць, та му, што не ка лі мно га 

пра ца ва ла.

Жан чы на дзе ліц ца, што ёй у 

муж чы нах важ ныя та кія якас ці, 

як сум лен насць, праў дзі васць, 

уваж лі васць. А Іван Май се е віч 

пад слу хоў вае — пры мае да ве-

да ма. По тым, ка лі мы з Га лі най 

Сяр ге еў най за ста нём ся сам-на-

сам, яна пры зна ец ца: па шан ца-

ва ла ёй су стрэць та ко га спа да-

рож ні ка. «Іван доб ры ча ла ве-

чак. Не ўяў ляю, як бы жы ла тут 

без яго».

Матэрыялы падрыхтавала 

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

«Усе ў ін тэр на це 

зайз дрос цяць на ша му 

сяб роў ству. Ка жуць, мы 

доб рая па ра», — ка кет лі ва 

ўсмі ха ец ца Га лі на МА ЦЮ ХІ НА. 

Га лі не Сяр ге еў не 94 гады. 

Яе спа да рож ні ку Іва ну 

КАС ЦЕ ВІ ЧУ — 87. Ча ты ры 

га ды та му яны па зна ё мі лі ся 

ў Рэс пуб лі кан скім ін тэр на це 

ве тэ ра наў вай ны і пра цы. 

З та го ча су і не рас ста юц ца.

ЗА ЧА ТЫ РЫ ГА ДЫ — ЗА ЧА ТЫ РЫ ГА ДЫ — 
НІ ВОД НАЙ СВАР КІНІ ВОД НАЙ СВАР КІ
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«Ша лі, сім па тыч ная, аку рат ная, 

ад каз ная, жы ву ў пры ват ным 

до ме, не за леж ная ад дзя цей. 

Па зна ём лю ся з та кім жа 

муж чы нам, невы со кім, 

не схіль ным да паў на ты, 

гас па дар чым, які згод ны 

на пе ра езд у Ві цеб скую 

воб ласць для сур' ёз ных ад но сін. 

Пі ту шчых, су дзі мых, аль фон саў 

і дзе ля ці ка вас ці пра шу 

не тур ба ваць».

«Пен сі я нер, не губ ляю над зею на 

су стрэ чу з пры стой най і прос тай жан-

чы най для ства рэн ня сям'і. Каб у ма ім 

до ме бы ла гас па ды няй».

«Цяс ляр, ста ляр, ін стру мент ма гу 

тры маць у ру ках, на рых тоў ваю дро вы. 

За пра шаю жан чы ну да 70 га доў для 

пра жы ван ня на ле ці шчы з кра са ві ка да 

ліс та па да ў Ма ла дзе чан скім ра ё не».

«Ад гук ні ся, адзі но кі муж чы на ад 

80 га доў і ста рэй, — аб лег чыць адзі-

но ту. Ма ла дзей шыя не зва ні це. Пра-

бач це».

Кож ны ты дзень у га зе ту «Друг пен-

сионера» пры хо дзяць дзя сят кі аб' яў аб 

зна ём стве. Толь кі ўя ві це: чар га на жа-

но чыя ліс ты рас пі са на на тры ме ся цы 

на пе рад!

— Усе аб' явы не стан дарт ныя: у вер-

ша ва най фор ме на ват бы ва юць, — 

рас каз вае га лоў ны рэ дак тар га зе-

ты Воль га КАС ЦЮ ШО ВА. — Ад но 

з са мых час тых па жа дан няў — каб 

ча ла век быў не за леж ным ад дзя цей 

і ўну каў. Мно гія апош нім ча сам шу-

ка юць пры хіль ні каў зда ро ва га ла ду 

жыц ця, каб ра зам зай мац ца спор там. 

А па вяс не жан чы ны ня рэд ка хо чуць 

знай сці муж чын для да па мо гі на ага-

ро дзе, та му за па тра ба ва ны кан ды да-

ты «з ру ка мі».

Уз рост ах вот ных па зна ё міц ца роз ны: 

60 га доў, 70, 75. Шмат удоў і ўдаў цоў. 

У асноў ным пен сі я не рам важ ныя аса-

біс тыя якас ці бу ду ча га спа да рож ні ка. 

Але не ка то рыя — час цей жан чы ны — 

па ды хо дзяць да по шу ку больш пры дзір-

лі ва. Спа да ры ні ўказ ва юць, на прык лад, 

та кія кры тэ рыі: пры ем ная знеш насць, 

рост не менш за 175 сан ты мет раў, на-

яў насць аў то.

Аб' явы пры ма юць толь кі з ука зан нем 

паш парт ных да ных. Гэ та не кап рыз рэ-

дак цыі, а па тра ба ван не за ка на даў ства 

(па ста но вы Са ве та Мі ніст раў «Аб за-

цвяр джэн ні па рад ку пры ёму, рэ гіст ра-

цыі, улі ку, рас паў сюдж ван ня шлюб ных 

аб' яў аб зна ём ствах ці аб зно сі нах па 

тэ ле фо не ў СМІ»). Кож на му, хто да сы-

лае ліст, пе ра звонь ва юць: ці праў да ён 

пі саў? Бо ра ней бы лі вы пад кі, ка лі лю-

дзі, чые ну ма ры ўказ ва лі ся, абу ра лі ся, 

што яны не да ва лі аб' яву. Або ма ма са-

ста рэ лая за ха це ла сы на па зна ё міць, а 

ён су праць.

Ці «пра бі ва юць» ах вот ных за вя заць 

ад но сі ны па мі лі цэй скай ба зе? У рэ дак-

цыі ка жуць, што не: спа дзя юц ца на пры-

стой насць лю дзей.

Коль кі пар скла ла ся дзя ку ю чы та кой 

пе ра піс цы, ужо не пад лі чыць. Руб ры ка 

іс нуе 14 га доў. Але ў га зе ту час та зво-

няць з па дзя кай тыя, у ка го зна ём ства 

атры ма ла ся ўда лым. Воль га Кас цю шо-

ва ўспа мі нае жан чы ну, якая са ма пра-

па на ва ла, каб пра яе гіс то рыю на пі са лі 

на ста рон ках вы дан ня. Але гэ та, хут чэй, 

рэд касць, каб пен сі я не ры за ха це лі афі-

ша ваць свае ад но сі ны. Як той ка заў, 

шчас це лю біць ці шы ню.

Ра зам па ра вы хо дзіць 
«па ды хаць» на пры ступ кі — 
да лей ужо не ха пае сіл.

Лю бі мы за ня так Іва на Кас це ві ча — «па ся дзець у кам п'ю та ры».

Заў сё ды ў па коі Га лі ны Сяр ге еў ны — квет кі ад Іва на Май се е ві ча.

Фо
та

 М
ар
ын

ы 
БЕ

ГУ
НК

ОВ
АЙ

.


