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ПЕР ШЫЯ 
ПРЫ ГО ДЫ 
РА ДА ВО ГА Н.

Зван не афi цэ ра я атры-

маў пас ля iн сты ту та i ў вой-

ску слу жыў так зва ным «пiн-

жа ком»... Даў но гэ та бы ло, 

але ж пом нiц ца мно гае.

Не як вось ста iм у па тру лi 

каля на шай вай ско вай час цi. 

На во кал пра сцi ра ец ца лес, 

да яго i це раз яго — да ро га 

на па лi гон. Нi чо га цi ка ва га, 

карацей, апроч ма лень кай 

крам кi.

Мы (са мной яшчэ двое 

ра да вых) ся дзiм на ла вач цы 

не па да лёк, i нi ко га та ко га 

не ба чым. Хi ба сал дат, якiя 

iдуць спа чат ку на па лi гон, по-

тым — на зад з па лi го на, але 

ж iдуць яны «як па ло жа на» — 

пад кi раў нiц твам афi цэ ра цi 

пра пар шчы ка.

А мiж тым дзень ужо блi-

жэе да ве ча ра, я ма ру здаць, 

на рэш це, на рад i...

I рап там на ўскрай ку ле су, 

мет раў, мо жа, за сто ба чу не-

каль кi сал дат. З хвi лi ну яны 

ста яць, неш та аб мяр коў ва-

юць, по тым адзiн хут кiм кро-

кам iдзе да кра мы, ас тат нiя 

ха ва юц ца ў ле се.

Мы па чы на ем са чыць за 

сал да там, ча ка ем, што ён за-

раз уба чыць па труль, спа ло-

ха ец ца i дас ца на зад. Аж не! 

Iдзе, на блi жа ец ца да кра мы. 

Зна чыць, ду маю, з ма ла дых... 

I за да чу пе рад iм «дзя ды» па-

ста вi лi так, што, апроч кра-

мы, ён нi чо га не ба чыць.

Тым ча сам сал дат рас-

чы няе дзве ры ту ды, за хо-

дзiць...

Ну ўсё, ду ма ем, па паў ся 

Жуч ка ў на шую руч ку: за хо-

дзiм сле дам. А сал да та ўнут-

ры... ня ма. Ёсць дзве жан-

чы ны (пра да вач ка i па куп нi-

ца) — раз гля да юць ней кую 

тка нi ну. Пы таю, цi не за хо дзiў 

хто. Ка жуць, што не — з га-

дзi ну нi ко га не бы ло.

Атрым лi ва ец ца, што сал-

дат пры мро iў ся?

Уваж лi ва агля да ем ма га-

зiн (хлоп цы мае — дык бо лей 

та ва ры). Пло шча яго до сыць 

сцiп лая, нi вя лi кiх шаф, каб 

сха вац ца, нi iн шых дзвя рэй, 

каб вый сцi, ня ма ша ка, пры-

ла вак до сыць вуз кi, але ж ён, 

мо жа, з нi шай? Я пе ра гнуў ся 

i... Эў ры ка! Дак лад ней — но гi 

ў кiр за вых бо тах.

— Вы лазь! — гуч на ка ман-

дую хлоп цу.

Той моўч кi па ды ма ец ца.

— Што ты там ра бiў?

Ра да вы спа ло ха на маў-

чыць. Зна чыць, трэ ба яму 

да па маг чы?

— У ця бе гро шы ўпа лi? — 

пы та ю ся, за ўва жыў шы ў яго 

ру цэ не каль кi па пе рак.

— Так... Гро шы.

— А што ты ха цеў ку-

пiць?

Хло пец зноў ку маў чыць 

(праў ду ска заць, му сiць, 

не хо ча, а хлу сiць не на ву-

чыў ся яшчэ).

— Мо жа, мы ла? — «зда-

га даў ся» я, уба чыў шы по бач 

«цаг лi ны» гас па дар ча га.

— Мы ла, — зга дзiў ся сал-

дат.

— Та ды куп ляй i мо жаш 

быць воль ны.

Ра да во му нi чо га не за ста-

ва ла ся, як ху цень ка за пла-

цiць за бру сок мы ла, узяць 

рэш ту i вы бег чы з кра мы.

Не за тры ма лi ся ў ёй i 

мы — вый шлi, па ста я лi тро хi 

на ган ку, па гля дзе лi хлоп цу 

ўслед.

— Ён дрэн нае мы ла 

ўзяў, — за ўва жыў адзiн з ма iх 

сал дат.

— Гэ та ча му? — не зра-

зу меў я.

— Дык дзя ды ж за раз па-

ра яць за пiх нуць яго... А ту а-

лет нае — ку ды мен шае.

Век жы вi, што на зы ва ец-

ца, век ву чы ся... Але ў вой ску 

я ўжо не па спеў: той на рад 

быў, зда ец ца, апош нi.

Я. Шас та коў,

г. Го мель.

ЧУ ЖЫЯ... 
ЯНЫ Ж СВАЕ

Якi ўсё ж крох кi i без аба-

рон ны свет. Коль кi та го вi-

ру са, а бач, змя нiў жыц цё на 

ўсёй пла не це, па ру шыў пла-

ны, па се яў страх. Толь кi i гу-

тар кi ва кол, што пра ах вя ры 

ды вак цы ну, а по тым мi ма-

ходзь пра тое, што ад крыў ся 

пад поль ны про даж ме ды цын-

скiх ма сак, што на iх пад ско-

чы лi цэ ны, што ў ней кай ап тэ-

цы ўжо ёсць ле кi... Нех та, зна-

чыць, i ця пер iмк нец ца ўрваць 

ка пей ку, зра бiць свай го ро ду 

ка мер цыю, на жыц ца на гэ тай 

бя дзе. Толь кi ж на два вя кi 

не на ха па еш, ад смер цi не 

ад ку пiш ся. З на го ды — адзiн 

ўспа мiн.

...Ка лi аб' явi лi пра смерць 

Ста лi на, у на шай вёс цы нi 

слёз, нi мi тын гаў ча мусь цi 

не бы ло: ад мя нi лi хi ба што 

заняткi ў шко ле ды, мо жа, 

тры во га яшчэ па вiс ла. Лю дзi 

ба я лi ся но вай вай ны, га ва ры-

лi пра ней кую ха лод ную...

У за гад чы ка фер мы лям-

па вы ра дыё пры ём нiк быў. 

Дык да рос лыя кож ны ве чар 

слу ха лi яго, аб мяр коў ва лi 

пе ра да чы, ка за лi, што ка лi 

зноў грым не, на ўрад цi вы-

жы вуць...

Не ка то рыя дык яшчэ i рых-

та ва лi ся: су шы лi су ха ры, за-

па са лi ся мы лам, за пал ка мi. 

Гэ та, праў да, больш у га ра-

дах, у вёс ках не бы ло за што 

куп ляць — на ват са мае не-

аб ход нае.

Але ж хто-нi хто i там не га-

ра ваў — на ват у вай ну. Апа-

нас вось (рэд кi прай дзi свет) 

ней кiм чы нам ства рыў быў 

за пас хар чоў i по тым мя няў 

iх на роз ныя рэ чы...

Пас ля смер цi Ста лi на, му-

сiць, зноў спа дзя ваў ся раз-

жыц ца. Не дзе раз да быў сем 

мя хоў со лi. Ба ю чы ся, каб не 

ад сы рэ ла, вы ра шыў за цяг-

нуць iх на выш кi ў па вет цы, 

а па да ро зе — трош кi на це ру-

шыў. Ка ро ва, бед ная, «па да-

бра ла», за сол лю ўшча мi ла ся 

ў па вет ку. I, му сiць, ма ха ну ла 

там га ла вой — за ча пi ла ра-

га мi жэрд кi... Ка ра цей, соль 

аб ры ну ла ся ўнiз, ра гу ля 

загінула.

Лю дзi вель мi шка да ва лi i 

ка ро ву, i Апа на са ву ня вест-

ку-ўда ву, яго ўну каў — без 

ма ла ка за ста лi ся. А вось 

Апа на су нi хто не спа чу ваў. 

На ват у во чы ка за лi: «Што?.. 

Ха цеў яшчэ раз ба гац це на-

жыць на го ры люд скiм? Хай 

бы ця бе лепш тая соль пры-

ду шы ла!»

...Ма ма на ват зда гад ва ла-

ся, хто так ка заў: хут чэй за 

ўсё — ба бу ля Вар ва ра. Сме-

лая жан чы на бы ла, спра вяд-

лi вая, а ўжо ж даб рэн ная... 

З во се нi 43-га да вяс ны 44-га 

ў яе ха цiн цы 17 ча ла век жы-

ло. У тым лi ку i мы — чу жыя 

чу жа нi цы: да та го ве рас ня 

на ват зна ё мыя з ёй не бы-

лi... А, бач, не да ла за гi нуць, 

пры ня ла — усiх се мя рых!

Што цi ка ва, па мер ла гэ тая 

ба бу ля ў 92 га ды, як той ка-

заў, на сва iх на гах i ў свет-

лым ро зу ме. Па жы ла, дзя куй 

бо гу!.. Мо жа, i на шы мi ма лiт-

ва мi.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мiнск.

АДЗIН 
ДА АД НА ГО?

...Не ве даю, як у вас, а ў 

мя не вось ня ма зна ё мых 

(асаб лi ва ў ста лым ўзрос це), 

якiм не ха це ла ся б па ха дзiць 

па сцеж ках ма лен ства, су-

стрэц ца з бы лы мi сяб ра мi.

Ва сiль з Мi ко лам зу сiм ня-

даў на з'е ха лi ся на свой за бы-

ты ху тар — па ха ва лi ста ро га 

сва я ка. Але на заўт ра (i ўжо 

ў iн шай ха це) сыш лi ся яшчэ 

раз. I та ды ўжо па цяк ла, па-

лi ла ся гу тар ка, як тая ва да 

ў на шай Кля ве... Най бо лей 

друж ба кi ўспа мi на лi вы ган, 

дзе збi ра лi ся ўсе пас ля шко-

лы, дзе гу ля лi ў фут бол, ва-

лей бол, лап ту... Гэ та ця пер 

дзе цi лiп нуць да эк ра наў роз-

ных там га джэ таў.

Зрэш ты, i Ва сiль з Мi ко лам 

на тэ ле вi зар ка сi лi ся, бо як-

раз жа iш ла пра гра ма «Адзiн 

да ад на го».

— Тут ар тыс ты, тут штат 

гры мё раў ды кас цю ме раў 

пра цуе, каб жу ры не ра за-

бра ла ся, хто ёсць хто, — стаў 

ка заць Мi ко ла. — А ў мя не ж 

быў рэ аль ны вы па дак, ка лi 

без нi чо га нi я ка га...

Па еха лi мы, зна чыць, 

з жон кай у са на то рый 

«Сочы». Мо ра там, сон-

ца, пры га жосць... Па ма лу 

iдзём — гу ля ем па ву лi цы, 

мая ўвесь час тар мо зiць ля 

ней кiх вiт рын, а я са бе iду па-

цi ху — пры блi жа ю ся да груп кi 

ма ла дых жан чын... I рап там, 

ба чу — ад на з iх зры ва ец ца з 

мес ца, уз ня ўшы ру кi, стрым-

га лоў ля цiць да мя не — ве ша-

ец ца на шыi з кры кам: «Ой, 

Ко леч ка!.. Ад куль ты?»

Я ёй нi чо га не ка жу, бо нi-

чо га не ра зу мею...

Ма ла дзi ца, му сiць, ад чу-

вае гэ та: апус ка ец ца на зям-

лю, ад хi на ец ца, па чыр ва неў-

шы, ка жа:

— Ой, пра бач це! Я па мы-

лi ла ся. Вы — як раз як мой 

Ко леч ка! Адзiн да ад на го!

— Ко леч ка то Ко леч ка, 

але ж не ваш! — з-за спi ны 

ў мя не пра маў ляе жон ка. — 

Гэ та мой Мi ка лай. А вы яму 

хто бу дзе це?

— Я? Нi хто... Аба зна ла-

ся... Мы не зна ё мыя, — ла по-

ча ма ла дзi ца i, па вi нiў шы ся, 

сы хо дзiць, а жон ка, хоць яна 

i не раў нi вая, учы няе мне са-

праўд ны до пыт на тэ му: цi 

праў да, што мы не зна ё мыя?

Ледзь ад бiў ся та ды. I вось 

што за ўва жыў: ку ды б по тым 

нi ха дзi лi цi нi ез дзi лi, жон ка 

ста ра ла ся больш не ад ста-

ваць — заўж ды бы ла по бач.

...Так, маг чы ма, i трэ ба?

Нi на Бур ко,

Бя рэ зiн скi ра ён.

СПРА ВА 
ДЛЯ СА ПРАЎД НЫХ 
МУЖ ЧЫН

Алё на — мая су сед ка i сяб-

роў ка — час та на ра кае на 

свай го ча ла ве ка: маў ляў, не-

зям ны ён зу сiм, не пры ла ма ны 

да жыц ця, та ко га на два тыд нi 

па кiнь — за гi не...

Што праў да, тое праў да. 

Ана толь яе хi ба ў ма шы нах 

раз бi ра ец ца, i ка лi не ка му 

па трэб ны ра монт, то гэ та, 

вядо ма ж, да яго. Iн шыя хат-

нiя спра вы цяг не пе ра важ на 

Алё на, якая ўмее, зда ец ца, 

усё. Для яе што раз плю нуць 

i лям пач ку за мя нiць, i кар цi-

ну па ве сiць, i гра ду ўска паць, 

i шпа ле ры па кле iць... А якая 

яна ку лi нар ка! Не па ве ры це: 

не раз i шмат ка го час та ва ла 

сва i мi стра ва мi, раз да ва ла рэ-

цэп ты, але да сяг нуць та ко га 

сма ку не змог нi хто — як мы 

нi ста ра лi ся.

Дык вось не як на кi ра ва лi 

на шу Алё ну ў го рад на кур-

сы па вы шэн ня ква лi фi ка цыi. 

Каб муж гэ ты час не га ла даў, 

жон ка на пя рэ дад нi на ва ры ла, 

на сма жы ла i на пяк ла роз най 

ежы. Яе па вiн на бы ло ха-

пiць. «У край нiм вы пад ку, — 

ска за ла му жу пе рад ад' ез-

дам, — са сi сак цi пель ме няў 

зва рыш».

I зу сiм не дзi ва, што той 

край нi вы па дак до сыць хут ка 

на стаў, бо да па кi ну тай ежы 

ледзь не на заўт ра пры чы нiў ся 

кот: дзе з'еў, а дзе па ку саў кат-

ле ты, якiя гас па дар за быў ся 

пры няць у ха ла дзiль нiк.

А зна чыць, дай шла чар га да 

пель ме няў. Зве ча ра Ана толь 

да стаў iх з ма ра зiл кi, па тры-

маў у ру ках, па трос i па клаў на 

га ра чую... ба та рэю, каб заўт ра 

зва рыць на сне дан не.

Пер шае, што здзi вi ла ра нi-

цай, — на пад ло зе ка ля акна 

бы ла бруд ная лу жы на, а дру-

гое, — што яго пель ме нi пе ра-

тва ры лi ся ў ней кае брыд кае бу-

ра-бе лае ме сi ва. «Якая дур нi ца 

гэ ту дрэнь ку пi ла? Яко га раж на 

па кла ла ў ма ра зiл ку тое, што 

ес цi нель га? — пы таў Ана толь 

(праў да, зу сiм iн шы мi сло ва мi, 

якiя ў га зе це не дру ку юц ца). — 

Хто гэ та вы пус цiў? I на вош та — 

каб лю дзей па тру цiць?!»

Ка ра цей, та кой гуч най не-

нар ма тыў най лек сi кi я ад су-

се да нi ко лi яшчэ не чу ла! А та-

му не вы тры ма ла, — пай шла 

па гля дзець, што ў ча ла ве ка 

зра бi ла ся.

Су сед — злы, та му што 

га лод ны, — спат каў мя не на 

ган ку. Яшчэ раз i амаль нар-

маль ны мi сло ва мi ска заў мне 

ўсё, што ду мае пра пель ме нi, 

пра жон ку, пра яе ву чо бу... 

Пад га ра чую ру ку на ват мне 

кры ху пе ра па ла...

Але гэ та бы ло не ўсё. Сы-

хо дзя чы да до му, я звяр ну ла 

ўвагу на вя лi кую з нечым поў-

ную мi су па ся род два ра.

— Што яна ў ця бе там ро-

бiць? — спы та ла ча ла ве ка.

— Ды сi ноп ты кi ж дождж 

абя ца лi, — ад ка заў Ана толь. — 

Хай та лер кi мне вы мые.

Ба ю чы ся рас смя яц ца i тым 

са мым са пса ваць ад но сi ны з 

су се дам, я под бе гам ру шы ла 

да ха ты. А ўжо там па ду ма ла, 

што ў гэ тым ад нос на но вым 

спо са бе мыц ця по су ду, вi даць, 

ёсць ра цы я наль нае зер не. Ад-

нак мы, жан чы ны, яго на ўрад 

цi знай шлi б! Гэ та мо гуць толь-

кi муж чы ны, пры чым «не зям-

ныя».

Iры на Са ла та,

г. Грод на.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

Па па Рым скi па ма лiў ся за жур на лiс таў
Па сло вах Па пы Рым ска га Фран цыс ка, пе-

ра жыць пра цяг лую iза ля цыю лю дзям да па ма-

га юць у тым лi ку срод кi ма са вай iн фар ма цыi. 

Су пра цоў нi кам СМI, якiя за ста юц ца на ра бо чым 

мес цы, ён пры свя цiў ра нiш нюю ма лiт ву ў сва ёй 

ва ты кан скай рэ зi дэн цыi. Як вя до ма, дня мi Па па 

Рым скi на пус той пло шчы Свя то га Пят ра ў Ва ты-

ка не вы сту пiў з па слан нем Urbi et Orbi («Го ра ду 

i све ту»), пад час яко га па ма лiў ся аб за кан чэн-

нi пан дэ мii ка ра на вi ру са, па ве да мi ла вы дан не 

Vatican News. Па па па раў наў тое, што ад бы ва-

ец ца ў све це, з ве ча рам, ка лi згу шча ец ца цем ра. 

«Гос па дзе, бла сла вi свет, дай зда роўя на шым 

це лам i су па кой на шы сэр цы... Не па кi дай нас 

ва ўла дзе бу ры», — ска заў Па па.

У Еў ро пе стра цi лi ра бо чыя мес цы 
мiль ён ча ла век

Па звест ках Еў ра-

пей скай кан фе дэ ра-

цыi праф са юзаў, гэ та 

ад бы ло ся за апош нiя 

два тыд нi. Лiч бы мо-

гуць быць больш 

знач ныя, бо ўлiч ва лi ся толь кi тыя ра бот нi кi, якiя 

пра ца ва лi на кант рак це i па да лi за яву на да па-

мо гу па бес пра цоўi. Агуль ная коль касць ацэнь-

ва ец ца не менш чым у два мiль ё ны ча ла век. 

Праф са ю зы за клi ка юць ЕС за ха ваць ра бо чыя 

мес цы, а тым, хто iх зай мае, кам пен са ваць стра-

ту да хо даў. Для гэ та га не аб ход ны фонд у па-

ме ры 200—400 мiль яр даў еў ра. У ад ва рот ным 

вы пад ку, па пя рэдж вае Вi зан ты нi, ме ры па пе ра-

адо лен нi кры зi су абы дуц ца на шмат да ра жэй.

Прынц Га ры i Ме ган Маркл па ча лi 
ад асаб ляц ца ад ка ра леў скай сям'i

Яны афi цый на скла лi паў на моц твы чле наў 

бры тан скай ка ра леў скай сям'i. Га ры i Ме ган 

па збаў ля юц ца ка ра леў скiх ты ту лаў вы со ка сцяў 

(HRH), та му што так мо гуць на зы ваць ся бе 

толь кi чле ны сям'i Вiн дза раў, якiя вы кон ва юць 

ка ра леў скiя аба вяз кi. Пры гэ тым абод ва за-

ха ва лi ты ту лы гер ца га i гер ца гi нi Са сэк скiх. 

Яны больш не бу дуць атрым лi ваць дзяр жаў ныя 

срод кi, якiя вы плач ва юц ца бры тан скай ка ра-

леў скай сям'i. Га ры i Ме ган у рам ках па гад-

нен ня з ка ра ле вай пла ну юць вяр нуць бры тан-

скай каз не гро шы за ра монт Фрог мар-ка тэ джа, 

у якiм жы лi пас ля вя сел ля i якi пла ну юць вы-

ка рыс тоў ваць пры па езд ках у Вя лi ка бры та нiю. 

Яго ра монт абы шоў ся ў 2,4 мiль ё на фун таў 

стэр лiн гаў. Цяпер Га ры з жон кай жы вуць у Лос-

Ан джэ лесе. Ме ган Маркл ужо атры ма ла но вую 

ра бо ту, агу чыў шы за кад ра вы тэкст у фiль ме 

«Слон» для Disney.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  
РОБІЦЦА

На двор'еНа двор'е

Спа чат ку дождж, по тым снег, 
а за тым зноў па цяп лее...

У пер шыя дні на ступ на га тыд ня тэм пе ра ту ра 
па вет ра скла дзе плюс 15—20 гра ду саў

А па куль ак тыў ны цык лон, які сфар мі ра ваў ся 

ў Ат лан ты цы, тры мае шлях на ўсход. У ся рэ-

дзі не дня яго цэнтр бу дзе над Ка рэ лі яй, па-

ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю ра дые-

ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на-

ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды. У дру гой 

па ло ве пят ні цы яго цык ла ніч ны ві хор да сяг не 

і на шай кра і ны.

У су бо ту мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя 

апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. Ве цер 

праг на зу ец ца за ход ні, паў ноч на-за ход ні па ры віс ты. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 4 гра-

ду саў да 2 цяп ла, удзень — плюс 5—12 гра ду саў.

У ня дзе лю ўна чы зноў па ха ла дае. У асноў ным 

абы дзец ца без апад каў, толь кі ўна чы па поў на чы 

Бе ла ру сі маг чы мы не вя лі кі ка рот ка ча со вы снег. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да 

мі нус 6 гра ду саў, мес ца мі — да 8 ма ро зу. Удзень 

бу дзе ад плюс 6 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе, да 

14 цяп ла — па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп-

ты каў, у па чат ку на ступ на га тыд ня тэм пе ра ту ра 

па вет ра з кож ным днём бу дзе па вы шац ца. Апад каў 

не ча ка ец ца. У ноч на па ня дзе лак тэм пе ра ту ра ад 

ну ля да мі нус 6 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца ўжо 

10—16 цяп ла, па за ха дзе кра і ны — да плюс 18 гра-

ду саў. У аў то рак вяс на пач не браць ула ду ў свае 

ру кі. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 

2 гра ду саў да 4 цяп ла, а ўдзень бу дзе пры пя каць 

сон ца — аж да плюс 20 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.


