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Зды мак (верхні), ка жа це, 
не пра та ко га муж чы ну? Ды як 
па гля дзець... Тым больш што 
«гле да чоў» у нас — не злi чыць... 
I кож ны ба чыць сваё. А по тым, 
зда ра ец ца, пi ша. Вось та кiя рад кi 
— спа дар Ана толь Га ра чоў з вёс-
кi Даў на ры Iў еў ска га ра ё на:

Не рас каз ваў Ян ка ма ме
I ад та ты ута iў:
Ста нi сла ву нейк на ра ме
За ва ко лi цу ва зiў.
I, на ехаў шы на ям ку,
Ма ху даў не сла ба ён:
Стаў муж чын скi 

ро вар «дам кай»,
Ну а дзеў ка — ба баю.
Трэ ба ра зу мець, жон кай?.. 

I за раз, праз га ды, се дзя чы на 
ра ме, яна (на дум ку спа да ра 
Сця па на Не фi до вi ча з вёс кi Лю-
бань Лу нi нец ка га ра ё на) на ўвесь 
свет вы хва ля ец ца:

Рас шу ка ла са бе му жа я,
Што ня ма даб рэй на све це!
На ру ках на сiць не зду жае —
Дык вя зе на «лi са пе дзе»!
Што ж — яно i са праў ды зда-

ра ец ца — шан цуе асоб ным:
Не едзе жан чы на —
Ў ня бё сах лу нае:
Ба га ты муж чы на
Ста рым не бы вае!
Сцвяр джае гэ та спа да ры ня 

Ала Та ра сiк з Мiн ска. Яна ж не-
як ня сме ла да дае: «Ка ха ны, ка-
жуць, так са ма?»

Шка да вось — знай сцi iх скла-
да на! Але ж, як вы свят ля ец ца, 
мож на. Спа дар Юрый Вi на гра даў 
з Баб руй ска ад iмя муж чы ны са 
здым ка (кiнь це воч кам) пi ша:

Я ка ха ную сваю,
Хоць на ро ва ры ка таю.
Бо на «хон дзе» — не ма гу:
Не так мно га за раб ляю.
Iн шая ка бе та, маг чы ма, ме ла 

б да му жа прэ тэн зii , «пi ла ва ла» 
яго, гэ та — нi ў якiм ра зе, бо ра-
зум ная. Ад куль вя до ма? Ды той 
жа спа дар Вi на гра даў дыя лог за-
пi саў, а зна чыць, даў маг чы масць 
па слу хаць, што, пра бач це, ней кi 
ду рань ка жа ка бе це i што яна ад-
каз вае яму:

— Гэй, на ра ме, до свя цiц ца,
До са бою га на рыц ца:
Прос ты ж «ве лiк» — 

не ма шы на...

— Ты гля дзi, якi муж-
чы на!

Ме на вi та на яго, што 
цал кам ла гiч на, скi ра-
ва ны по зiрк i спа да ры нi 
Лю бо вi Чыг ры на вай з 
вёс кi За ба лац це Вi лей-
ска га ра ё на:

О, Ва лодзь ка? Зух 
дык зух:

Ён ля баб «не ло вiць 
мух».

Як пач не шап таць 
«пра гэ та»,

Млее кож ная ка бе та.
А ка лi ж ад слоў 

да спра вы —
То... за ня ты, то... куль га вы...
I, што крыўд на, не ле чыц ца.
Ча му? Ды, ка жуць, спа чат ку 

ха цеў: не як пры чы кi ляў да док та-
ра, па ка заў на гу, па пра сiў: «Мо-
жа, вы мне вы вiх упра вi це?» Той 
ад ра зу ж: «Я вам ска жу, коль кi 
гэ та бу дзе каш та ваць... А вы ўжо 
по тым гля дзi це, упраў ляць тую 
на гу цi так па кi нуць».

Вось ён i вы браў — вы ра шыў, 
што сцер пiц ца, по тым. Але ж спа-
чат ку i са праў ды — не да лю бо-
шчаў. Да та го ж i пра на ступ ствы 
грэх не ду маць, як лi чыць спа да-
ры ня Чыг ры на ва:

Не шап чы, му жык, 
«пра гэ та» —

Раз ах во цiц ца ка бе та...
А пра чу юць жон ка, мам ка,
Бу дзе до ма пра чу хан ка.
Ды каб толь кi яна, до ма, а то 

ж i «на ба ку» без гэ та га ну нi як 
(на дум ку спа да ра Га ра чо ва з Iў-
еў шчы ны):

Мець ка хан ку — то за ду жа,
Бо не вый дзе ўсё як след:
Не па дзе ляць ба бы му жа
А тым больш — ве ла сi пед!..
(Што ўжо ка заць пра бiз-

нес, ква тэ ру, ма шы ну, да чу...). 
I са праў ды — якая-нi я кая, але ж 
тэх нi ка, яна ад ны ру кi лю бiць. I 
та му:

Як той пе вень ля жа нок
Ян ка вы сту пае,
У ня дзель ку па чар зе
Кож ную ка тае.
Пi ша так спа дар Ва ле рый 

Гаў рыш з Ча ву саў. Ён жа, па ў-
гля даў шы ся ў зды мак, за даў ся 
пы тан нем: а ча му той Ян ка адзiн, 

дзе ж iн шыя? А по тым сам i ад-
ка заў:

Па ста тыс ты цы, муж чы ны
Менш на дзе сяць год 

жы вуць.
Ка жа це, што ёсць пры чы ны?
Ёсць.
Га лоў ная — жан чы ны
Му жы коў не бе ра гуць.
А по тым (крый Бо жа, стра цiў-

шы...) за лi ва юц ца сля за мi, пла-
чуць... Ад на вось та кая — дык 
на ват з пры га во рам: ка лi ён па-
мёр, дык i я, маў ляў, жыць не 
ха чу — пай ду за iм! Лю дзi спы-
нi лi, ска за лi: «Ба бач ка, па бой ся 
Бо га! Дай ты яму спа кою — ну 
хоць бы ў тру не!»...

А ўсё ча му? Су жэн цы Аст роў-
скiя з Мiн ска лi чаць так:

Як нi дзе i як нi ко лi
На шы жон кi ма юць во лi:
Па га лоў на му жы кi
Нi бы тыя пры ма кi.
З усi мi ад сюль на ступ ства мi... 

Пра якiя пi ша спа дар Сця пан Не-
фi до вiч з Лу нi неч чы ны:

У на ро дзе ка жуць ча сам:
Раз пры мак, 

то пад аб ца сам —
Ён у буд нi i ў свя ты
Усё за ня ты i за ня ты...
Вось i тут: вя зi Ада рку,
Што за шчас це — 

не на кар ку.
А сес цi на яго (як лi чыць спа-

дар Га ра чоў) яна маг ла б:
Ко лы кру цяц ца па во лi
Ра мы гнуц ца, ма быць:
Не да вай це ба бам во лi,
Бо й на шыю ся дуць!
...Але ж гэ та да лё ка не ўсё, 

што ўба чы лi на шы чы-
та чы: хто за што во кам 
за ча пiў ся. Вось спа дар 
Вi на гра даў:

Вя зе дзядзь ка ма-
ла дзi цу

У пры го жае спад нi-
цы.

Па пра сiў яе ру кi:
Не, не дур нi му жы-

кi!
Вось Ма рыя Гры-

шчан ка з Дзяр жын ска:
У iн тэ лi ген цыi
Но выя тэн дэн цыi:
Сваю мi лую кра су.
Сам да ЗА ГСа да-

вя зу.
Вось спа дар Кi сель 

з Мiн ска:
Зi мою ка ляд ку
Цяг нуць на ду ба,
А тут на пры свят ку 

—
Су сед ку — да шлю-

бу.
Не жарт: пе ра спе ла

Ка бе та ў за муж жа,
Ад нак жа «на ве ла»
Тры ма ец ца муж на!
(Як, да рэ чы, i жа нiх... Бо — на 

дум ку та го ж спа да ра — ну што 
яму яшчэ за ста ец ца, ка лi...

Па да браў са бе сяб роў ку —
На ба га тых мо да.
I цяг нуць ця пер ня лоў ка,
Але й скi нуць шко да).
Спа да ры ня ж Ла ры са Са лей 

са Скi дзе ля лi чыць, што жан чы на 
на ве ла сi пе дзе не ад на:

За па во лiў Ян ка рух:
Яму цяж ка вез цi дзвюх
У яго ныя га ды...
От, каб быў ён ма ла ды!..
Не толь кi ў тым, на жаль, пад-

ста вы для шка да ван ня: «Абяз-
лю дзе ла шмат на шых вё сак, 
асаб лi ва ма лых. Для мя не гэ та 
вель мi ба лю чае пы тан не, бо 
як раз у та кой я вы рас, — пi ша 
спа дар Гаў рыш з Ча ву саў. — 
Ся рэд няй шко лы ў нас не бы-
ло — толь кi па чат ко вая, ча ты ры 
кла сы... Па дзе сяць дзя цей, i тое 
ўжо со рак! А бы лi ж яшчэ i ста-
рэй шыя! I тыя, што пе хам пад 
стол ха дзi лi...»

Ад туль, вi даць, на сталь гiч-
нае:

Усё бы ло! Ка лiсь бы ло:
Дзе так — рой пча лi ны...
Ды з га да мi ўсё сплы ло —
Толь кi ўспа мi ны.
Але ж гэ та, ска жам так, лi рыч-

нае ад ступ лен не. Хоць, маг чы-
ма, i ў тэ му, пра цяг якой у рад-
ках спа да ра Мi ка лая Ста рых з 
Го ме ля:

Ма ла ў вё сач цы лю дзей,
Да iх транс парт не iдзе...
Вы ру чае дзядзь ка Гры ша:
Ён пра цуе ве ла рык шам.
Вас цi ка вiць, цi вы гад ны гэ та 

бiз нес? Спа дар Не фi до вiч мяр-
куе, што так:

Анi ко лi не гуль туе
У вёс цы дзядзь ка Фе дзя:
Ён ра мiз нi кам пра цуе —
На ве ла сi пе дзе,
Па чар зе жа нок ка тае —
Хоць за го ры... Толь кi сядзь.
А што з гэ та га ён мае —
Са мi зда га дай це ся.
Бо хто ж гэ та ска жа па ця-

пе раш нiм ча се: ка мер цый ная 
тай на. Ды, мо жа, i нi чо га не мае 
— апроч за да валь нен ня. А то i... 
акла ду:

Ну не йдзе люд у клуб —
Нi ў буд нi, нi ў свя та!
А трэ ба ж му зы ку
Апраўд ваць зар пла ту?
Та му i збi рае
Жан чы нак па ха тах:
Тан цо рач кi ёсць,
Ды пя юх — ма ла ва та.
Та му iм, пя ю хам, як лi чыць 

спа да ры ня Чыг ры на ва, i го на ру 
больш: iх на ве ла сi пе дзе вя зуць. 
А тан цо рач кi пе хам чэ шуць...

Ку ды?
Бе лы свет ус ка лых ну лi
Баб кi, што з Бу ра на ва.
Вось i гэ тым за ма ну лась:
Пра гры мець бы на на ва!
I мо гуць жа! Пры нам сi — на 

дум ку спа да ры нi Ра i сы Ва сiль е-
вай з Го ме ля:

Люд цы доб рыя, гля дзi це
На свя точ ны ка ра год,
Што пра во дзiць ма ла дзi цу...
Ў Бай ка нур i у па лёт!
Там, у кос ма се — пра сто ра,
Шмат ра ке таў пра гу ло.
Але ў гэ та кiм убо ры
Шчэ па не нак не бы ло.
Усё на пе ра дзе, зна чыць, у 

на шых па не нак! Га лоў нае — ве-
рыць i «лас ты не склей ваць». А 
то знай шоў ся адзiн (спа дар Н)... 
На зды мак па гля дзеў i вы даў:

Ка лi но гi не ня суць,
Дык ся дзi це ў ха це:
Ма ла дзей шых пад вя зуць,
А ста рых — на ўрад цi.
I дзе ён iх толь кi ўба чыў?.. Ка лi 

жан чы ны са мi вы ра ша юць, коль-
кi iм га доў, ка лi ў iх толь кi тры 
ўзрос ты: дзяў чын ка, дзяў чы на, 
ма ла дая жан чы на, ма ла дая жан-
чы на, ма ла дая жан чы на... Та кой 
i па мрэ... Што крыўд на.

А што на ра дасць (i якую ж 
вя лi кую!), дык гэ та, ка лi ў та кой 
вось ма ла дой (як на ра ме ся-
дзiць), баць кi жы выя-зда ро выя, 

ка лi з iмi — заў сё ды i пра ўсё — 
мож на па га ва рыць, па ра iц ца... 
Каб по тым (услед за спа да ром 
Га ра чо вым) пры знац ца:

Та туль ка не даў сва ёй зго ды,
Ды ра дасць 

бы ло ма ёй ма ме:
Для Мiнск ага ве ла за во да
Я зноў ку зня ла ся ў рэ кла ме!
I не ад на, мiж iн шым, з ча ла-

ве кам... Якi ўсiм сва iм вi дам (па-
вод ле спа да ры нi Чыг ры на вай) 
за раз га во рыць:

На ха ле ру мне «ланд ро вер»,
Ка лi маю мiн скi ро вар?
I зу сiм не мул ка да ме
На жа лез най тон кай ра ме.
Ча му не мул ка? Ад ка заў мо жа 

быць шмат. Тут толь кi адзiн — ад 
спа да ра Кi ся ля:

Нож ка на пе да лi,
Ру кi — на ру лi —
Гу́ лi на Ку пал ле...
Дзеў кi й «за гу лi».
А маг лi яшчэ, як лi чыць спа-

да ры ня Ку сян ко ва з вёс кi Лу чын, 
што на Ра га чоў шчы не, за гу ляць, 
за гу дзець на да жын ках:

Сён ня свя та ў на шых ха тах:
Ура джай зня лi ба га ты
I ўся вёс ка так гу ля ла,
Што пiт ва за бра ка ва ла.
Се ла крам шчы ца на ра му:
— Стар шы ня, вя зi ў кра му!
I вя зе, як ба чы це! Бо трэ ба ж 

слу хаць лю дзей, ка лi хо чаш, каб 
яны ця бе слу ха лi. Ды i ра дасць 
жа, ка лi доб ры ўра джай, ка лi на-
рэш це свя та...

То хай яно бу дзе i на ва шых 
ву лi цах!

Анек дот — у тэ му, як той ка-
заў. Ад на ка бет ка ду жа ж свя та 
ча ка ла. I та кi да ча ка ла ся. На зы-
ва ец ца яно Дзень па жы лых лю-
дзей.

Не смей це ся, гэ та — доб рае 
свя та, бо для тых, што ўжо па-
жы лi... Маг чы ма на ват — «на 
ка нi i з пес ня мi». «Су стрэ ча з 
кож ным но вым здым кам (гэ-
та мы вяр та ем ся да ста ро га. 
— Аўт.) для мя не — вя лi кая 
ра дасць, — пi ша спа да ры ня 
Ва сiль е ва з Го ме ля. — Яшчэ 
боль шая — ад пра чы тан ня под-
пi саў, якiя пры ду ма лi iн шыя чы-
та чы, а ўжо на рэш це са праўд-
ная аса ло да ад твор час цi, 
ад пра цы над сва i мi рад ка мi. 
У мi ну лы раз (на здым ку, на га-
да ем, ча ла век з гi та рай ля жаў 
на спi не ў ка ня. — Аўт.) вель мi 
спа да ба лi ся под пi сы спа да роў 
Ва ле рыя Гаў ры ша пра тое, як 
жа мож на — «ко сю мець i за-
стац ца бо сым», Мi ко лы Кi ся ля 
i Сця па на Не фi до вi ча пра не ба-
рак, якiя да iг ра лi ся i да пi лi ся, 
спа да рынь Свят ла ны Iва нец, 
Тац ця ны Бар коў скай...».

Iн шыя на шы чы та чы, удзель-
нi кi кон кур су, на зва лi iн шых пе-
ра мож цаў. Ад ча го ма лень кае 
рэ дак цый нае жу ры тро хi раз-
гу бi ла ся (у леп шых цi не ўсе!), 
по тым па спра ча ла ся (кштал ту: 
так, у Га ра чо ва клас ныя рад-

кi, але ў пе ра мож цах ён быў i 
су жэн цы Аст роў скiя — ня даў на 
бы лi, i Ва ле рый Гаў рыш, i Сця-
пан Не фi до вiч... Хто па куль не 
быў (пры амаль роў най коль-
кас цi ба лаў), дык гэ та спа да-
ры ня Тац ця на Бар коў ская з 
вёс кi Жа жэл ка Сма ля вiц ка га 
ра ё на.

А та му ме на вi та ёй пры су-
джа на пер шае мес ца i прыз у 
вы гля дзе пад пiс кi на да ра гую 
сэр цам га зе ту. Хо ча це, каб 
«Звяз да» цэ лы квар тал бяс-
плат на пры хо дзi ла да вас? 
Та ды ўваж лi ва па гля дзi це на 
чар го вы кон курс ны зды мак i 
пры ду май це под пiс — дас цiп-
ны, ка рот кi (не больш за во сем 
рад коў), на бе ла рус кай мо ве... 
А рап там — па шан цуе: возь ме-
це ды i пе ра мо жа це? Або прос-
та атры ма е це за да валь нен не 
ад са мо га «пра цэ су», ад удзе-
лу ў кон кур се, бо для зда роўя, 
як пi шуць чы та чы, гэ та вель мi 
ка рыс на!

Ва лян цi на ДОЎ НАР
P.S. Вы зна чы ла свай го пе ра-

мож цу i рэ дак цыя ча со пi са «Во-
жык». Прыз у вы гля дзе пад пiс кi 
на ве рас нёў скi ну мар за ста ец ца 
ў Мiн ску — у спа да ра Мi ко лы 
Кi ся ля.

P.P.S. Шчы рыя пра ба чэн нi 
ўсiм, чые рад кi на гэ ты раз не 
прай шлi стро га га кон курс на га 
ад бо ру. Пi шы це но выя!

�

Хто ка го?Хто ка го?  ��

«...НЕ ПА ДЗЕ ЛЯЦЬ БА БЫ МУ ЖА 
        А ТЫМ БОЛЬШ — ВЕ ЛА СI ПЕД!»

Га лоў ная ра дасць i за-
да валь нен не — ле та 
вяр ну ла ся! Зноў за гу лi 
по бач ру ха вi кi кам бай-
наў... Праз дрэ вы, ка лi 
ста iш на ган ку, мож на 
ўба чыць iх гру васт кiя 
«це лы» на да ро зе, ка лi 
яны едуць праз па сё-
лак на чар го вае по ле. 
Зноў мож на ку пац ца! 
Пра тое, што ку паль ны 
се зон ад кры ты, вi даць 
яшчэ на пад' ез дзе да 
ра кi: па доў гай ву лi цы 
iдуць пе ха тою, едуць на ве ла сi-
пе дах i ску та рах пад лет кi, ма ла-
дыя ма цi з дзет ка мi i на дзi ма ны-
мi цац ка мi (вя до ма, у ся рэ дзi не 
дня боль шасць да рос лых яшчэ 
на пра цы). Iдуць да ра кi ад ра зу ў 
ку паль нi ках, так што мож на i не 
пы тац ца, цi цёп лая ва да.

...Цi ка ва не та роп ка пра ехац ца па 
ву лi цах на ве ла сi пе дзе, раз гля да ю-
чы, дзе, што i як змя нi ла ся за апош-
нi час. На прык лад, кi ну ла ся ў во чы, 
што за раз на зме ну па пу ляр ным яшчэ 
ня даў на бе тон ным ага ро джам (драў-
ля ныя ста вяць усё ра дзей) прый шлi 
ме та лiч ныя: бар до выя, сi нiя, зя лё ныя, 
вы со кiя i не вель мi. А яшчэ з'я вi ла ся 
ад мыс ло вая мо да на ка мен ныя пла ты. 
Гэ та ка лi са мi слу пы вы раб ля юц ца з 
ад нос на вя лi кiх ка мя нёў, а пра ме жак 
па мiж iмi за паў ня ец ца дзе дош ка мi, 
дзе ме та лам. Пра цэс пра ца ём кi i доў гi, 
але ах вот ных усё больш. Па мя таю, як 
школь нi ка мi збi ра лi тыя ка мя нi на па-
лет ках, зво зi лi iх по тым да краю по ля 
i па прос ту ссы па лi. Ця пер на iх, ка-
жуць, iдзе са праўд нае «па ля ван не». 
Яшчэ адзiн «шык» — мець на са мiм 
участ ку цi ўз доўж яго з бо ку ву лi цы 
аздаб лен не з ва лу ноў. Вi да воч на, што 
за раз вы рошч ван не ўра джаю на ўлас-
ных сот ках ады хо дзiць на дру гi план, 
са сту па ю чы мес ца пры га жос цi (хто як 
яе ўяў ляе).

Яшчэ ад на дэ таль. За раз прак-
тыч на ў кож ным дру гiм до ме з'я вi лi-
ся шкло па ке ты. Апош нiя — не толь кi 
га ран тыя за ха ва на га ў до ме цяп ла. 
Драў ля ныя шы бы трэ ба да во лi час та 
фар ба ваць, а каб фар ба доб ра ляг ла, 
iх трэ ба па пя рэд не ачыс цiць ад па пя-
рэд ня га слою. Пра цэс, мяк ка ска жам, 
нуд ны. Ды i на зi му трэ ба па двой ныя 
ра мы ста вiць, за клей ваць iх. Па вяс не 

— зва рот ны пра цэс. Узiм ку 
мож на бы ло для пра вет ры-
ван ня ка рыс тац ца толь кi 
не вя лi кай форт кай. Шкло-
па кет — зу сiм iн шая спра ва, 
цы вi лi за цыя. Толь кi мно гiя 
ўстаў ля юць iх у ста рыя «ка-
роб кi»: ка лi зды ма юць ра-
ней шыя драў ля ныя фар ба-
ва ныя на лiч нi кi, а ка лi — не. 
Каб па ста вiць боль шае па 
па ме ры акно, трэ ба пра ра-
заць бен за пi лой драў ля ныя 
(як пра вi ла) сце ны до ма, па-
шы ра ю чы пра ём. Да лё ка не 

кож ная фiр ма па ўста ноў цы плас ты ка-
вых вок наў воз мец ца за та кую пра цу. 
Мы з бра там ле тась са мi яе вы кон ва лi. 
Уяў ля е це, што ро бiц ца ў до ме?.. Та му 
боль шасць iдзе па шля ху най мен ша га 
су пра цiў лен ня. У выніку я «бай нi цы» ў 
ста рых вяс ко вых ха тах, якiя ха ва юц ца 
за ста ры мi паў раз бу ра на мi пла та мi. 
Вы гля дае, шчы ра ка жу чы, не каль кi 
дзiў на ва та...

Да рэ чы, пра ха ты. «У вас жа та кое 
вя лi кае па се лi шча, а ты ска заў — у 
вёс ку еду?!». Гэ та бы лi пер шыя сло-
вы сяб роў кi, што за вi та ла з го ра да да 
нас у гос цi. Iн эса — на ша ка ле га. У 
Пе кi не яна пра жы ла 12 га доў, за раз 
пе ра еха ла ў Чэ хiю, бу дзе ўжо ўлас ным 
ка рэс пан дэн там у Цэнт раль най Еў ро-
пе... Са мае дзiў нае, што ў го ра дзе з-за 
спраў (на ват у вод пус ку) су стрэц ца ў 
нас не атры ма ла ся, та му вы ра шы лi 
су стрэц ца за го ра дам, на пры ро дзе. З 
Iн эсай, як не ка лi вы свет лi ла ся, у нас 
вя лi кае ко ла агуль ных зна ё мых, але, 
як нi дзiў на гэ та пра гу чыць, мы па зна-
ё мi лi ся (даў но тое бы ло) за мя жой. З 
та го ча су сяб ру ем i сем' я мi, i да ма мi. 
У пра мым сэн се: у нас прак тыч на ад-
на ча со ва з'я вi ла ся ўлас нае жыл лё i 
мы на ват ра зам ез дзi лi на бу даў нi чыя 
рын кi вы бi раць ма тэ ры я лы, ра i лi неш-
та ад но ад на му.

...Што мо жа быць лепш, чым у спя-
кот ны дзень па ся дзець у цянь ку пад 
алы чой-шат ром у доб рай кам па нii? 
Пра вiль на, па ла са вац ца за сма жа ным 

шаш лы ком! Ну, i каб да яго ў ке лi хах 
што бы ло, акра мя хат ня га кам по цi-
ку са све жых ягад... А ка лi сон ца са-
дзiц ца, зноў рас па лiць вог нi шча, каб, 
се дзя чы ў шэз лон гах, па прос ту гля-
дзець у цем ры на агонь, пры гад ваць 
мi ну лае i дзя лiц ца пла на мi на бу ду-
чы ню... Ран кам жа, ка лi пра спя ва лi 
пеў нi i ста ла зра зу ме лым, што бу дзе 
спё ка, зноў улад ка вац ца пад алы чой, 
каб па сне даць у пра ха лод цы... Шка-
да толь кi, што не змаг лi на шай гос цi 
да га дзiць з су ве нi ра мi. Што на ша му 
ча ла ве ку за мя жой мо жа лепш на га-
даць пра ра дзi му, як не бе ла рус кiя 
ва лён кi, цi не так?! Але, на жаль, ме-
на вi та ў той дзень кра ма пры ва ляль-
на-лямцавай фаб ры цы ча мусь цi не 
пра ца ва ла...

Але ў вод пус ку бы лi не толь кi ра-
дас ныя мо ман ты. Не як па тэ ле фа на-
ва ла сва яч ка з дрэн най на вi ной: на 
па сял ко вых мо гiл ках не вя до мыя ван-
да лы па бi лi проць му пом нi каў. Кi нуў 
усе спра вы, па бег пра вя раць, цi ўсё 
ў па рад ку з ма гi ла мi на шых сва я коў. 
Па куль дай шоў, су стрэў ад на клас нi цу, 
по тым та ва ры ша. Па цвер дзi лi: праў-
да, па бi лi цi то 50, цi то 80 пом нi каў. 
Пры чым, вы свет лi ла ся, што ўжо не ў 
пер шы раз... На ма гi лах на шых сва я-
коў пом нi кi нi хто не кра нуў, дзя ка ваць 
Бо гу. Па куль дай шоў, са праў ды ба чыў 
не каль кi па ва ле ных пом нi каў. Каб гэ та 
зра бiць, па трэб ны бы лi на ма ган нi, на-
пэў на, не ад на го ча ла ве ка. Ка лi тых, 
хто тое на ра бiў, уво гу ле мож на на зы-
ваць людзь мi...

Пад час вод пус ку мы заў сё ды iмк-
нём ся знай сцi дзень, каб на ве даць 
ма гi лы род ных i пры брац ца там. На 
жаль, за год та кiх маг чы мас цяў ня-
шмат... Дзед па лi нii ма цi на ра дзiў ся 
ў 1862 го дзе. Па мёр у 1954-м. У яго 
бы ло тры жон кi, тры нац цаць дзя цей, 
та му ў на шай рад нi ўсё так за блы та-
на... Ста рэй шыя дзе цi за гi ну лi пад-
час Вя лi кай Ай чын най. Мы ве да ем iх 
толь кi па iм ёнах. Апош няй жон кай у 
дзе да бы ла на ша ба бу ля, якая на ра-
дзi ла ся ў 1901 го дзе. У iх на ра дзi ла ся 
пя цё ра да чок. Яна па мер ла ў 1986-м, 
а па ха ван не бы ло ў дзень, ка лi мя-
не пры ма лi ў рай цэнт ры ў кам са мол. 
Ад ра зу з аў то бу са ад ша шы я збо чыў 
на мо гiл кi, па спеў на па ха ван не... Мая 
жон ка кож ны раз, ка лi пры хо дзiць на 
мо гiл кi, па чы нае пад лiч ваць, коль кi 
ж га доў бы ло май му дзе ду, ка лi ў яго 
на ра дзi ла ся са мая ма лод шая з да-

чок — мая ма цi. Атрым лi ва ец ца, што 
78! «Вось дык муж чын ская сi ла», — 
смя ец ца жон ка... Спа чы ва юць тут i 
iн шыя род ныя: цёт кi, дзядзь кi, гу мар-
ны стры еч ны брат Юр ка, што пай шоў 
зу сiм ма ла дым... Не ка лi ён ва зiў мне 
са ста лi цы ры ба лоў ныя круч кi i лёс ку 

з гру зi ла мi, браў з са бой на ры бал ку 
i ў гры бы... Не ка то рым па ха ван ням 
не адзiн дзя ся так га доў, не ка то рыя 
— зу сiм ня даў нiя...

Ка лi хо чац ца ў лес, у нас ёсць вы-
бар — у блiж нi цi даль нi, як мы iх на-
зы ва ем. Не ў гры бы-яга ды. Прос та 
пра ехац ца на ве ла сi пе дах, па жыць у 
цi шы. Ле тась быў шок ад на вед ван ня 
даль ня га ле су... Ка лi ўяз джа еш у яго, 
вы са чэз ныя дрэ вы вы сяц ца аба пал 
да ро гi, до ра чы вы ра та валь ны цень. 

Так бы ло заў сё ды, коль кi я ся бе па-
мя таю. А тут за еха лi, а з ле ва га бо ку 
— пра вал, «дзiр ка»... Ста рыя дрэ вы 
спi ла ва лi, па са дзi лi ма лад няк. Усё 
пра вiль на, на пэў на, так i трэ ба. Толь-
кi вось ад чу ван не, што па зба вi лi ця бе 
не ча га да ра го га, важ на га... I лес як 
быц цам ужо не той...

Кам бай ны амаль пры бра лi зба-
жы ну, за ста ла ся не вя лi кая ла пiн ка. 
Па по лi бе га юць два трак та ры, та кiя 

ма лень кiя, як ца цач ныя зда лёк, пра-
су юць у вя лi кiя круг лыя цю кi са ло му. 
Ка лi за ехаць на ўзго рак, зда ец ца, 
што да са ма га га ры зон ту на ад ным 
по лi, на дру гiм у ча кан нi за га ду ста-
яць ар мii цём на-за ла цiс тых са ла мя-
ных во i наў... З iн ша га бо ку да ро гi 
сё ле та ку ку ру зу па са дзi лi ўшчыль-
ную да са май пра ез най част кi. Яна 
вы ма ха ла мет ры на два, ста iць су-
цэль най зя лё най сця ной, ства ра ю-
чы не звы чай нае ўра жан не, нi бы гэ та 
ней кiя джунг лi. Ка лi хут ка едзеш на 
ве ла сi пе дзе, а све жы вет рык ка лы-
ша по бач вя лi кiя рас лi ны, зда ец ца, 
што нех та ня бач ны бя жыць у вы со-
кай ку ку ру зе па ра лель на з та бой на-
вы пе рад кi...

Не як мне па тра пiў на во чы ар ты кул 
пра iна ва зiй ныя рас лi ны, што не ка-
лi па роз ных пры чы нах ака за лi ся ў 
нас i за раз лi та раль на вы цяс ня юць 
аба ры ге наў, не па кi да ю чы iм шан цаў. 
Зма гац ца з iмi вель мi цяж ка, а са ма 
па гро за на бы вае ўсё боль шы раз мах. 
Пра бар шчэў нiк Са сноў ска га ве даў i 
да гэ туль: уз доўж ра кi яго мес ца мi ба-

га та. А вось пра за ла та рнiк, якi мно гiя 
вы рошч ва юць у па лi сад нi ках як дэ-
ка ра тыў ную рас лi ну, — не. Ка лi пра-
чы таў той ма тэ ры ял, па чаў звяр таць 
ува гу на на ва кол лi. Уба чыў, што та го 
за ла та рнi ку на мо гiл ках — проць ма. 
Больш за тое, мы га на рым ся, як у 
нас свое ча со ва за ся ва юць па лi i збi-
ра юць ура джай. Гэ та так. А тое, што 
гэ тая не бяс печ ная рас лi на ўжо вы-
рва ла ся за ва ко лi цы i зай мае знач ныя 

пло шчы, усе ве да юць?.. Пры го жыя 
зда лёк жоў тыя па лi за ла та рнi ку лi-
та раль на пры мы ка юць да па лёў са 
зба жы ной. Гра нi ца — як пад лi ней-
ку: там, дзе ўжо прай шоў кам байн... 
Так зва ны «ша лё ны агу рок» так са ма 
на дзей на пра пi саў ся шмат дзе і на-
гад вае пра ся бе сва iм спе цы фiч ным 
па хам. Не ду маю, што гэ та праб ле ма 
ад ной толь кi кан крэт най мяс цо вас цi, 
прос та па ёй, на пэў на, мож на мер ка-
ваць пра агуль ны маш таб па тэн цы-
яль най бя ды.

...Пра тое, што вод пуск на блi жа-
ец ца да свай го ла гiч на га за вяр шэн-
ня (вой, маў чы це, не га ва ры це ўслых 
лiш нi раз!), на гад вае на ша лю бi мая 
алы ча. Яна ў нас рас це не зу сiм па 
пра вi лах. У тым сэн се, што аб ра за ем 
мы яе не дзе ля атры ман ня вя лi ка-
га ўра джаю, а так, каб пад ёй бы ло 
зруч на ся дзець, ха ва ю чы ся або ад 
спё кi, або ад не вя лi ка га даж джу. Ка лi 
пла ды па чы на юць па даць, ка лi пе рад 
тым, як сес цi за вя лi кi i шы ро кi стол 
пад ёй, трэ ба спа чат ку рас чыс цiць 
са бе да ро гу, зна чыць, час ад па чын-
ку ня ўмоль на за кан чва ец ца. Алы ча 
гул ка па дае на стол, мо жа стук нуц ца 
аб та лер ку цi на ват па тра пiць у на поў-
не ны ку бак... Гэ та азна чае, што хут ка 
па ра збi рац ца ў го рад... Пра тое ж 
свед чаць i клум бы, зроб ле ныя ру ка мi 
жон кi: ка лi на iх на рэш це ўсё рас пус-
цi ла ся, ра дуе во ка, зна чыць, на ша 
ле та ўжо скон ча на... Ка лi пе ра фра зi-
ра ваць сло вы пес нi вя до ма га бар да, 
вод пуск — гэ та ма лень кае жыц цё. 
У якiм ёсць i вя сё лае i сум нае, якое 
на поў не на пра цай i ад па чын кам, сон-
цам i даж джа мi, су стрэ ча мi i раз вi тан-
ня мi. Усё як у звы чай ным жыц цi, толь-
кi за не вя лi кi тэр мiн. I на сё лет нi год 
ён ужо фак тыч на пра жы ты... «Ча му 
не на мо ры?» За вод пуск ад роз ных 
лю дзей я чуў гэ тую фра зу не адзiн 
раз... А та му, што мне вель мi доб ра 
там, дзе я на ра дзiў ся...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
Фо та аў та ра

�

Што бы ло — бы ло. Праў да, до сыць даў но, бо за раз дзяў-
чат не сва та юць. А вось та ды...
Зна чыць, са бра лi ся тыя сва ты, пры еха лi, зай шлi да дзеў-
кi ў ха ту, як i на ле жыць, ад ра зу ж за явi лi, што ў вас, маў-
ляў, та вар, а ў нас ку пец... Ды яшчэ i якi — не ку рыць, не 
п'е, да дзе вак не бе гае... «Сва точ кi, — зла зя чы з пе чы, 
на сця ро жы ла ся ба бу ля ня вес ты, — а ён у вас ча сам не 
ду рань?»
Ад нак гэ та — не адзi ная вы сно ва, якую мож на бы ло 
зра бiць. «Ой ча, мне зда ец ца, я пра вiль на жы ву? 
— спы таў адзiн вер нiк на спо ве дзi. — Не п'ю, не 
ку ру, не гу ляю, ды што там — на жа нок на ват не 
гля джу. У дзе сяць ве ча ра кла ду ся спаць, кож ную 
ня дзе лю ха джу на ме су...» Пе ра пы нiў яго ба цюш-
ка. Цяж ка ўздых нуў шы, ска заў: «Ба ю ся, сын мой, 
што гэ та — у ця бе не на доў га, што як толь кi ты 
вый дзеш з тур мы, усё зме нiц ца».
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На тат кi ад пуск нi каНа тат кi ад пуск нi ка  ��

ВОД ПУСК — ГЭ ТА МА ЛЕНЬ КАЕ ЖЫЦ ЦЁ...

«Ка лi за ехаць на ўзго рак, 
зда ец ца, што да са ма га 
га ры зон ту на ад ным по лi, 
на дру гiм у ча кан нi за га ду 
ста яць ар мii цём на-за ла цiс тых 
са ла мя ных во i наў...»

«Алы ча гул ка па дае на стол, 
мо жа браз нуц ца аб та лер ку цi 
на ват па тра пiць у на поў не ны 
ку бак... Гэ та азна чае, што хут ка 
па ра збi рац ца ў го рад...»

ФактФакт  ��

Атры маць 
зар пла ту да па мог 

пра ку рор
 Толь кi пас ля зва ро ту ў 
пра ку ра ту ру жы хар По-
лац ка га ра ё на атры маў за-
ро бак пас ля зваль нен ня.

— Па фак це ня вы пла ты за-
ра бот най пла ты ва ўста ноў ле-
ныя тэр мi ны i за трым кi раз лi ку 
пры зваль нен нi ра бот нi ка пра-
ку ра ту рай По лац ка га ра ё на ў 
да чы нен нi да ад ной з фiр маў 
быў скла дзе ны пра та кол аб 
ад мi нiст ра цый ным пра ва па-
ру шэн нi. Пра та кол на кi ра ва лi 
для раз гля ду ў суд. У вы нi ку на 
юры дыч ную асо бу на кла дзе на 
ад мi нiст ра цый нае спаг нан не з 
вы пла тай 2,5 мiль ё на руб лёў, 
— па ве да мi ла Свят ла на Зай-
ца ва, на мес нiк на чаль нi ка ар-
га нi за цый на-кант роль на га ад-
дзе ла пра ку ра ту ры Вi цеб скай 
воб лас цi.

Гра ма дзя не ня рэд ка звяр-
та юц ца ў ор га ны пра ку ра ту-
ры са зва ро та мi па пы тан нях 
на гля ду за вы ка нан нем ад мi-
нiст ра цый на га, пра цоў на га 
за ка на даў ства, за ка на даў-
ства аб зва ро тах гра ма дзян i 
юры дыч ных асоб. I най больш 
час та пры зна ва лi ся аб грун та-
ва ны мi до ва ды гра ма дзян аб 
за трым цы раз лi ку пры зваль-
нен нi, не аб грун та ва ных вы лi-
каў з за ра бот най пла ты, аб яе 
ня вы пла це. Пра ку ро ра мi пра-
во дзi лi ся пра вер кi i пры ма лi ся 
ме ры рэ ага ван ня.

У цэ лым сё ле та толь кi ў пер-
шым паў год дзi ў ор га ны пра-
ку ра ту ры воб лас цi па сту пi ла 
звыш 4,6 ты ся чы пiсь мо вых 
зва ро таў. На аса бiс тым пры-
ёме па бы ва ла больш як 2,8 
ты ся чы ча ла век, з iх 441 — па 
мес цы жы хар ства i пра цы. Па-
ра ней ша му знач ная коль касць 
зва ро таў не ўва хо дзiць у кам-
пе тэн цыю пра ку ра ту ры і для 
раз гля ду на кi ра ва на ў iн шыя 
ве дам ствы.

Ак тыў на вы ка рыс тоў вае 
на сель нiц тва i элект рон ную 
по шту. За паў год дзе ў пра ку-
ра ту ру воб лас цi па сту пi ла 60 
та кiх за яў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI

�

«Пры го жыя зда лёк жоў тыя 
па лi за ла та рнi ку лi та раль на 
пры мы ка юць да па лёў са 
зба жы ной. Гра нi ца — як пад 
лi ней ку: там, дзе ўжо прай шоў 
кам байн...»


