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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.49 20.37 14.48
Вi цебск — 5.35 20.30 14.55
Ма гi лёў — 5.40 20.27 14.47
Го мель — 5.41 20.19 14.38
Гродна — 6.05 20.51 14.46
Брэст    — 6.10 20.47 14.37

Iмянiны
Пр. Антона, Ісака, Кузьмы.
К. Элеаноры, Роха, Сцяпана, 
Яўхіма.

Месяц
Першая квадра 14 жніўня. 
Месяц у сузор’і Стральца.
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Па га ры зан та лі: 1. Сяр поч кі. 3. Асе лі шча. 8. Пад мо га. 10. Бы хаў. 11. Вос ці. 12. Тру па. 13. Лас ка. 14. Дзя ды. 
15. Пча ла. 17. Дзень. 21. «Жні во». 22. Ка рэн не. 23. Ка лян дар. 24. Віш нёў ка.

Па вер ты ка лі: 1. Сей біт. 2. Край. 4. Са га. 5. «Ар бі та». 6. Ямс. 7. Гас па ды ня. 9. По лач чы на. 14. Дуд нік. 16. 
«Анос та». 18. Ка ша. 19. Чэк. 20. Ін кі.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Перш чым ажа ніц ца, па спра буй це з 
вы бран ні цай удва іх па кле іць шпа ле ры. 
Ка лі не па сва ры це ся ўшчэнт, а за ста-
ня це ся за да во ле ныя — вы прос та ство-
ра ны ад но для ад на го!

Муж на ву чае жон ку ва дзіць аў та ма-
біль:

— На чыр во нае свят ло стой, на зя лё-
нае мож на ехаць. На мой спа ло ха ны твар 
не звяр тай ува гі.

Жан чы ны і гро шы ад на ча со ва бы ва-
юць толь кі ў стрып ты зё раў.

Як па збег нуць уго ну? Са ве ты су пра-
цоў ні каў ДАІ.

1. Не куп ляй це аў та ма біль.

На стаў ні ца фран цуз скай, пра вя ра-
ю чы сшыт кі, ма цю ка ец ца ўсё роў на 
па-рус ку.
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Па га ры зан та лі: 1. «Жні це, жней кі ма ла дыя,\\У вас 
... за ла тыя». З бе ла рус кай на род най пес ні «А ў нас 
сён ня за жы нач кі». 3. Тое, што і ся дзі ба. 8. Буль ба — 
хле бу ... (прык.). 10. Го рад на Ма гі лёў шчы не, у мі ну-
лым цэнтр па ве та, які сла віў ся вы са ка я кас най буль бай. 
11. Ры ба лоў ная пры ла да. 12. Ка лек тыў ар тыс таў тэ ат ра. 
13. «Пе ча ная буль ба — гэ та каз ка,\\Па скра беш на жом 
— і ка лі ... .\\Жоў тая ска рын ка як пі рог». («Буль ба». 
П.Пан чан ка). 14. «І на ... так са ма клёц кі елі». («Чы шчу 
буль бу». Р.Ба ра ду лін). 15. «Звон па да ла свой ..., пра-
ля та ю чы».(«Кан цэрт у се не». М.Танк). 17. «Праз ... вя-
сел ле,\\А яна\\Ка пае буль бу, ма ла дая». («Ка пае буль бу 
ма ла дая». М.Ма ляў ка). 21. Верш Я.Ку па лы. («На спе лая 
по стаць шчас лі вых па се ваў»). 22. Ус пен не (28 жніў ня) 
— цяг ні буль бу за ...(прык.). 23. Сіс тэ ма лі чэн ня дзён у 
го дзе. 24. Віш нё вая на стой ка.

Па вер ты ка лі: 1. Той, хто сее зяр но. 2. «Бе ла рус кай 
буль бе сла ва\\Хо дзіць шум на з края ў ...(«Буль ба». В.Го-
луб). 4. Кру пы з буль бя но га крух ма лу. 5. Ся рэд ня поз ні 
і поз ні га ту нак буль бы. 6. Па доб ная на буль бу рас лі на, 
якая вы рошч ва ец ца ў паў днё вых кра і нах. 7. «Пе чаў 
усіх ... -\\Буль ба плы ве ў чы гун ку». («До ма». С.За кон-
ні каў). 9. Тэ ры та ры яль ная адзін ка на паў ноч ным ус хо-
дзе Ві цеб шчы ны; бы ла най больш знач ным на Бе ла ру сі 
буль ба вод чым цэнт рам на пры кан цы ХVІІІ ста год дзя. 
14. Тра вя ніс тая рас лі на з пус тым сцяб лом і бе лы мі або 
ру жа ва ты мі квет ка мі. 16. Ран ні і ся рэд ня ран ні га ту нак 
буль бы. 18. «З буль бы му ка, з буль бы ...\\Пра па дзі ты, 
до ля на ша». Сло вы з поль кі, якія мож на лі чыць гім нам 
буль бе. 19. Учас так по ля з па се ва мі ры су. 21. ... і ацтэ кі; 
ін дзей цы Паўд нё вай Аме ры кі, якія вы рошч ва лі буль бу 
з даў ніх ча соў.

«БЕ ЛА РУС КАЙ БУЛЬ БЕ СЛА ВА...»

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

УНП 100055817

Дружный и доброжелательный коллектив! 
Будем рады всем!
Обращаться по адресу: г. Минск ул. Комсомольская, 20а

Тел.: 327 67 52

СПЕЦИАЛИСТЫ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ):

� МАСТЕР 
УП ЖЭС 1 (ул. Интернациональная, 4) 
УП ЖЭС 13 (ул. Нововиленская, 6) 
УП ЖЭС 34 (пр. Независимости, 27а) 
УП ЖЭС 38 (ул. Сторожевская, 8)

� ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
� ИНЖЕНЕР 
 в технический отдел на период декретного отпуска

� ИНЖЕНЕР 
 ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
� ПАСПОРТИСТ (ул. М. Танка 36/1)

Возможен карьерный рост!

РАБОЧИЕ:

� ТРАКТОРИСТ
� НАЛАДЧИК КИП и А
� СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
 УП ЖЭС
� КРОВЕЛЬЩИК 
 по металлическим 
 кровлям УП ЖЭС
� МАЛЯР УП ЖЭС 
(Требования 3-4 разряд)

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 УП ЖЭС 
(Требования 3-4 разряд)

� ОПЕРАТОР ПЭВМ 
(б-р Шевченко, 20)

� СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
 по ремонту 
 электро-  
 оборудования 
(ул. Нововиленская, 10а)

� ГРУЗЧИК 
(ул. Новаторская, 53а)

� РАБОЧИЕ 
по комплексной 
уборке УП ЖЭС

Возможно обучение и повышение квалификации 
по указанным профессиям на производстве

СВОЕВРЕМЕННАЯ з/плата! ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ 
(оказание мат. помощи к отпуску, выделение путевок 
на оздоровление, постановка на квартирный учет нуждающихся)!

Між на род ны дзень бяз до мных жы вёл. Ад зна ча-
ец ца па пра па но ве Між на род на га та ва рыст ва пра-
воў жы вёл ЗША.

1920 год — на ра дзіў ся Ле а нід Іг на та віч Бя да, 
ге не рал-лей тэ нант, двой чы Ге рой Са вец-

ка га Са ю за (1944, 1945). У Вя лі кую Ай чын ную вай ну 
са жніў ня 1942 го да на Ста лін град скім, Паў днё вым, 
4-м Укра ін скім, 3-м Бе ла рус кім фран тах — пі лот, ка-
ман дзір эс кад рыл лі штур ма во га авія пал ка. Удзель нік 
Ста лін град скай біт вы, вы зва лен ня Бе ла ру сі, Укра і ны, 
Літ вы, на сту паль ных апе ра цый ва Ус ход няй Пру сіі і 
Поль шчы. Здзейс ніў 214 ба я вых вы ле таў. Пас ля вай-
ны ка ман да ваў авія цый ным пал ком, ды ві зі яй, авія цы-
яй Бе ла рус кай ва ен най акру гі. За гі нуў у 1976 го дзе ў 
аў та ка та стро фе. Яго іме нем на зва ны ву лі цы ў Мін ску 
і Лі дзе, імя пры свое на авія цый ным клу бам, мо ла дзе-
вым бу даў ні чым атра дам. Ле а нід Бя да — га на ро вы 
гра ма дзя нін Лі ды.

1913 год — у Брэс це ў сям'і 
бан каў ска га слу жа-

ча га на ра дзіў ся Ме на хем Бе гін, 
бу ду чы прэм' ер-мі ністр Із ра і ля і 
лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі мі ру. 
З юных га доў ён быў ак тыў ным 
сі я ніс там і ў кан цы 1930-х стаў вя-
до май па лі тыч най фі гу рай. НКУС 
арыш та ваў Бе гі на ў 1939 го дзе ў 
Віль ні, ку ды той уця каў з Поль-
шчы, ра ту ю чы ся ад фа шысц кай 
аку па цыі. Яго асу дзі лі да вась мі 
га доў зня во лен ня, але праз год 
не ча ка на вы зва лі лі з Пя чор ла га. 

Ме на хем пе ра браў ся ў Па лес ці ну, дзе стаў ад ным з 
лі да раў пад поль най ба раць бы яў рэ яў су праць бры-
тан скай ад мі ніст ра цыі. Лю дзі Бе гі на здзяйс ня лі вы бу хі, 
на па да лі на цяг ні кі, за хоп лі ва лі ў за лож ні кі анг лій скіх 
сал дат. За яго га ла ву абя ца лі ўзна га ро ду ў 30 ты сяч 
до ла раў. Ка лі Бе гін у 1977 го дзе ўзна ча ліў із ра іль скі 
ка бі нет, у Бры та ніі яго доў га па інер цыі на зы ва лі тэ ра-
рыс там. Но бе леў скую прэ мію мі ру Бе гін атры маў ра зам 
з егі пец кім прэ зі дэн там Ан ва рам Са да там: пад пі са ныя 
імі ў 1978 го дзе Кемп-Дэ від скія па гад нен ні пры вя лі да 
ста бі лі за цыі на Бліз кім Ус хо дзе. Кар' е ра гэ та га жорст-
ка га па лі ты ка пе ра пы ні ла ся ў ве рас ні 1983 го да: ён 
цяж ка пе ра жы ваў смерць лю бі май жон кі Аліз і вы ра-
шыў пай сці на спа чы нак. Па мёр Бе гін 9 са ка ві ка 1992 
го да ў Іе ру са лі ме.

1961 год — на ра дзіў ся Ра ман Сця па на віч Ма-
туль скі, бе ла рус кі пе да гог, док тар пе да га-

гіч ных на вук (2003), пра фе сар (2006). З 1998 го да — дэ-
кан у Бе ла рус кім уні вер сі тэ це куль ту ры і мас тац тваў, з 
2003-га — ды рэк тар На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі. 
Да сле дуе тэ о рыю біб лі я тэч най спра вы і біб лі я тэч на-ін-
фар ма цый ных сіс тэм, біб лі я тэч на-ін фар ма цый ны ме-
недж мент і мар ке тынг, ста тыс ты ку, кі ра ван не біб лі я тэч-
най спра вай, біб лі я тэч на-ін фар ма цый ную аду ка цыю. 
Аў тар прац «Біб лі я тэч ная спра ва ў кра і нах Цэнт раль най 
і За ход няй Еў ро пы: ар га ні за цый на-функ цы я наль ны ас-
пект», «Біб лі я тэ ка як са цы яль ны ін сты тут», «Агуль нае 
біб лі я тэ каз наў ства».

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, 
па эт, пісь мен нік, пуб лі цыст:

«Ле пей за ўсё смя яц ца з ся бе. Ні хто не крыў дуе».

На слыхуНа слыху  ��

БАН КАЎ СКІ РА БОТ НІК 
ЗА ГІ НУ ЛА НА КАР ПА РА ТЫ ВЕ

У По лац кім ра ё не на бе ра зе во зе ра су пра цоў ні кі 
бан ка ад па чы ва лі ў сва ім ко ле. Ад на з ра бот-
ніц уста но вы за сну ла пад дрэ вам, а по тым лі та-
раль на ска ці ла ся па схі ле і тра пі ла ў вог ні шча. 
У вы ні ку атры ма ных апё каў жан чы на па мер ла.

— Тра ге дыя ад бы ла ся ка ля 1 га дзі ны но чы. За гі-
ну ла жан чы на, 1965 го да на ра джэн ня. Уста ноў ле на, 
што яна зна хо дзі ла ся ў не цвя ро зым ста не. Ка лі ад-
быў ся ня шчас ны вы па дак, ка ле гі жан чы ны ку па лі ся, 
та му не змаг лі ёй ака заць да па мо гу. Пра вер ка пра-
во дзіц ца По лац кім між ра ён ным ад дзе лам След ча га 
ка мі тэ та, — рас ка за ла Іна ГАР БА ЧО ВА, афі цый ны 
прад стаў нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та па Ві-
цеб скай воб лас ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Бры тан скія фі зі кі вы най шлі 
ўстрой ства, якое здоль нае вы зна-
чыць, коль кі ча ла ве ку за ста ло ся 
жыць, пе ра да юць ін фар ма генц твы.

На ву ко вая рас пра цоў ка на ле жыць 
ву чо ным з бры тан ска га ўні вер сі тэ та 
Лан кас тэ ра. Знеш не ўстрой ства, якое 
атры ма ла наз ву «ін ды ка тар смер ці», 
на гад вае звы чай ны га дзін нік. З да па-
мо гай бяз боль на га ла зер на га вы пра-
мень ван ня ўстрой ства ана лі зуе стан 
эн да тэ лі яль ных кле так у ар га ніз ме і 

вы ліч вае хут касць ста рэн ня ча ла ве ка. 
Вы ні кі тэс та па каз ва юць ліч бы ад 0 да 
100, дзе 100 — гэ та ап ты маль нае функ-
цы я на ван не цал кам зда ро ва га ма ла до-
га ар га ніз ма, а 0 азна чае смерць.

Ура чы пла ну юць вы ка рыс таць «ін-
ды ка тар смер ці» ўжо праз тры га-
ды. Вы на ход ка да па мо жа ім так са ма 
пра вя раць па цы ен таў на схіль насць 
да пры дур ка ва тас ці і ан ка ла гіч ных 
за хвор ван няў. Па вод ле слоў рас пра-
цоў шчы каў пры бо ра, вы ні кі тэс та з 

ча сам бу дуць за не се ны ў ад ну ба-
зу да ных, звя ра ю чы ся з якой мож на 
бу дзе мак сі маль на дак лад на вы зна-
чыць рэ сурс ар га ніз ма.

Тым ча сам бры тан скія СМІ за-
да юц ца этыч ным бо кам пы тан ня, 
па коль кі та кую ба зу да ных змо гуць 
вы ка рыс таць не толь кі ўра чы. На-
прык лад, бан кі мо гуць ці ка віц ца та-
кой ін фар ма цы яй пры раз гля дзе пы-
тан ня аб крэ ды та ван ні фі зіч ных асоб 
на пра цяг лы тэр мін.

БРЫ ТАН СКІЯ ВУ ЧО НЫЯ ВЫ НАЙ ШЛІ «ІН ДЫ КА ТАР СМЕР ЦІ»
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1.
Бы ла во сень, ха лод ная i даждж лi-

вая. Амаль з усiх дрэў лiс це асы па ла ся, 
усла ла дол жоў тым ды ван ком, i ка лi 
б дзе ў го ра дзе, то яго б, лiс це тое, 
даў но згрэб лi i ад вез лi прэч з ва чэй, 
а тут, у вёс цы, ка ля гэ тае ха ты ня ма 
ка му пры браць: па мер лi даў но гас па-
да ры. Хат ка ж так са ма ледзь ве лi пiць 
на гэ тым све це — вар та, зда ец ца, раз-
гу ляц ца больш-менш моц на му ўра га ну, 
i ён спля жыць яе.

Як раз вось у та кi во сень скi час i за-
вi таў да ха ты дзе да Са ўкi i баб кi Ган ны 
ўнук Iван Дзмiт ры е вiч Га пе еў. Жы ве ён 
у Санкт-Пе цяр бургу, ва ен ны пен сi я нер. 
Нi ко лi не ду маў, што звя жа свой лёс 
з ар мi яй, а так атры ма ла ся, што пас-
ля ву чо бы ў Брэсц кiм 
ПТВ ра дыё элект ро нi кi 
хлоп цу пра па на ва лi ў 
ва ен ка ма це па сту паць 
у вай ско вае ву чы лi шча. 
Па слу хаў ся i не пра га-
даў, бо там ён цал кам, 
як ака за ла ся, знай шоў 
ся бе, шчод ра рэа лi за-
ваў свой та лент: мае 
шэ раг вы на ход нiц тваў, не каль кi ўзна-
га род, да слу жыў ся да пад пал коў нi ка. 
Што б, зда ва ла ся, яшчэ трэ ба ча ла-
ве ку? Пен сiя не бла гая, доч кi вый шлi 
за муж. Ад нак не дае спа кою род ная 
баць коў ская зям ля, пры хо дзiць не 
толь кi ў сны, а па ста ян на вя рэ дзiць 
ду шу. I пры пер шай маг чы мас цi Iван 
Дзмiт ры е вiч ста ра ец ца на ве дац ца ў 
в. Iс кань, што на Бы хаў шчы не. Па ста-
iць ка ля ма гi лак да ра гiх лю дзей... А по-
тым пой дзе да хат. Ха ты — праз да ро гу 
ад на ад ад нае, на су праць. Баць коў ская 
з бло каў, не ду жа яшчэ ста рая, та му ў 
ёй жы вуць сён ня чу жыя лю дзi. А дзя ду-
ле ва з ба бу ляй — вось яна... ад чы няй, 
за ходзь. Яна — твая. Сён ня, заўт ра... 
на заў сё ды. Зай сцi хi ба? Не, не ха пае 
ду ху. Цi вы тры мае сэр ца? У гэ тай ха це 
прай шло яго нае дзя цiн ства. Там усё 
так, як бы ло, за бра лi толь кi карт кi са 
сця ны. Тая ж печ, той жа ўслон, той жа 
стол, той жа ло жак... I — цiш-цi шы ня. 
Хоць, ка лi пры клас цi ву ха да сця ны, 
то мож на, пэў на ж, па чуць, як гу дзе-
пла ча ха та. Ня прос та гля дзець на ўсё 
гэ та. Цяж ка.

У той апош нi свой пры езд Iван 
Дзмiт ры е вiч па пра сiў у су се да лом i 
шчэп цi i са рваў з дзвя рэй сен цаў клям-
ку. Ён вёз яе ў Санкт-Пе цяр бург як са-
мую каш тоў ную рэч. I ўзгад ваў лю дзей, 
што бра лi ся за клям ку. I яму ад гэ та га 
ра бi ла ся не як свет ла на ду шы...

Ця пер яна бу дзе ў яго на да чы. Ад-
чы ня ю чы там дзве ры, ён возь мец ца 
за клям ку i аба вяз ко ва ад чуе цеп лы ню 
рук са мых да ра гiх яму лю дзей...

2.
Пе ра бi ра ем з жон кай гры бы. Яна 

ў мя не з-пад Iжэў ска, i та му га мон ка 
больш пра там тэй шыя грыб ныя мяс-
цi ны. Яшчэ б не! Бы ваў, бы ваў у ле се, 
ве даю: ёсць чым па хва лiц ца Ва лян цi-
не — са праў ды, гры боў там больш, бо 
i ля соў жа больш. А грыб нi коў, му сiць 
жа, столь кi. Та му ўсё зра зу ме ла.

Каб не гэ тыя гры бы, то i не па га ма-
нi лi б. Ка лi б яшчэ мы се лi на су праць 
адзiн ад на го ды ста лi ўспа мi наць-пры-
гад ваць? Ня ма ж ча су! То тэ ле вi зар, то 
кам п'ю тар, то кух ня, то па ход у кра му... 
А тут гры бы пры вя за лi да ста ла. Дзя-
куй гры бам!

Жон ка рас каз вае — у якi ўжо раз! 
— пра свой род, пра дзя цiн ства, пра 
шко лу. Да рэ чы, ка ля той шко лы, дзе 
яна ву чы ла ся, я пра хо дзiў не як i звяр-
нуў ува гу на шыль ду, з якой да ве даў ся, 
што ў га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны 

там пра ца ваў вя до мы пе да гог-на ва тар 
з Кi ра ваг рад чы ны Ва сiль Су ха млiн скi.

Гры бы пе ра бра лi. А я не спя ша ю ся 
з-за ста ла. Гля джу на жон ку i злёг ку 
ўсмi ха ю ся: ста я ла, аказ ва ец ца, i ты ў 
ку це. Пры га даў i я кут у кла се, у якiм 
ста яў. Бы ло. Толь кi, у ад роз нен не ад 
жон чы на га, я не ба чыў кра ем во ка праз 
шы бi ну, як бу ры лi царк ву. Прос та ў нас 
кут быў цём ны, ды i не бы ло ў вёс цы 
царк вы. Ва лi ж па шан ца ва ла: нi хто з 
ад на клас нi каў не ба чыў, а яна — ба-
чы ла. Яна сфа та гра фа ва ла ў па мя цi 
той мо мант на ўсё жыц цё.

А за што, пы та е це ся, па ста вi лi ў кут? 
Не маг ла вы ма вiць лi та ру «р», а на стаў-
нi цу зва лi «Пра скоў 'я Хрыс та фо раў на». 
Тая нi чо га не пры ду ма ла леп ша га, як 

па ка раць: «Па куль не звер неш ся да 
мя не як трэ ба, стой у ку це!»

Iн шы раз з ку та, аказ ва ец ца, да лё ка 
ба чыц ца... i на ўсё жыц цё.

3.
Еду ў тра лей бу се. Улад ка ваў ся 

ўда ла: ся джу. На зi раю, што ро бiц ца 
за акном. А што там ро бiц ца? Хлоп-
цы ў спец воп рат цы мя ня юць на су сед-
няй ву лi цы тру бы ацяп лен ня, уза дра лi 
ас фальт, го ры зям лi... Не па спе лi за 
ле та, пры ха пi лi во сень. I ўсю ды лег ка-
вi кi, лег ка вi кi. На леп ле ны ка ля офi саў i 
цяг нуц ца ўзбоч, спе ра ду i зза ду. Нех та 
за спi най ка жа: «Усе ву лi цы ў го ра дзе, 
дзе толь кi мож на бы ло, па шы ры лi, а 
ўсё роў на цес на. Хут ка ў Го ме лi на шым 
на пра цу бу дзеш да бi рац ца, як у той 
Маск ве... Столь кi ма шын! А ў га ра жах 
жа коль кi iх ста iць!»

Ну, i так да лей. Едзем, ад ным сло-
вам. Нi чым бы не за пом нi ла ся i гэ тая 
чар го вая мая па езд ка ў цэнтр го ра да, 
каб не ра зы граў ся ма лень кi спек такль. 
Муж чы на, якi пад сеў да мя не, пра цяг-
нуў дзяў чы не, што ста я ла блi жэй да 
кам по сце ра, та лон чык: пра бi, род нень-
кая. Дзяў чы на зра бi ла вы гляд, што не 
чуе, та ды ён тар мас нуў яе за ру каў: цi 
чу еш ты? Нуль ува гi. Та лон чык пра бi лi 
iн шыя лю дзi. А дзяў чы на хоць бы што 
— моўч кi тры ма ла ся за по ру чань. По-
тым ёй та лон чык пра цяг ну ла ба буль ка. 
Тая ж рэ ак цыя. Мо не да чу вае? Дык не 
ж, ту за юць за ру каў. Ды i на твар па-
гля дзi це яе — усё яна чуе i ба чыць, 
прос та пры кiд ва ец ца тра лей бус най 
прын цэ сай: я вам хто? Ну дык вось! 
Свае праб ле мы са мi i вы ра шай це — 
устань це, не па ля нуй це ся i пра кам па-
сцi руй це та лон чык. Ла ке яў ня ма.

Той муж чы на, што пад сеў да мя не, 
не вы тры маў на рэш це i стаў вы хоў ваць 
дзяў чы ну:

— I як та бе не со рам на?!
Дзяў чы на, злос на гля нуў шы на муж-

чы ну, па пра кну ла яго:
— Не «та бе», а «вам»!
А па коль кi на тым пры пын ку, дзе 

зай шла ў тра лей бус дзяў чы на, зна хо-
дзiц ца iн тэр нат мед iн сты ту та, то i муж-
чы на пры няў яе за сту дэнт ку:

— I вось та кiя лю дзi бу дуць нас 
ля чыць! I як мож на да ве рыць iм сваё 
жыц цё, хто ад ка жа мне? Ай-яй-яй! Ку-
ды iдзём? Ку ды ко цiм ся?

Вы б толь кi ба чы лi, як пры ем на за-
пун са веў ся тва рык у дзяў чы ны, на яго 
ўсплы ла ла го да: яе пры ня лi за сту дэнт-
ку, за бу ду ча га ўра ча! Дык што вам та-

ды трэ ба? Ве дай це, з кiм ма е це спра ву, 
ад нак!..

I яна гор да тры ма ла га ла ву, не зво-
дзя чы ва чэй з кам по сце ра, якi быў 
пе рад са мым но сам. Ну, цяж ка та бе 
за кам па сцi ра ваць та лон чык — ады дзi, 
ка лi лас ка, убок, iн шыя гэ та зро бяць. 
Не — ста iць, як пры кi пе ла, на ад ным 
мес цы.

...Праз ты дзень не дзе я па знаў у тым 
жа тра лей бу се муж чы ну, якi абу раў ся 
па во дзi на мi дзяў чы ны. Па вi та лi ся, як 
ста рыя зна ё мыя. Раз га ва ры лi ся. Пры-
га да лi i вы па дак з кам па сцi ра ван нем 
та лон чы ка.

— У той гiс то рыi ёсць пра цяг, — хiт-
ра ва та-за гад ка ва па гля дзеў на мя не 
муж чы на.— Ка лi цi ка ва, то рас ка жу. 

Не па ве ры це, але так бы ло. Кi но дый 
толь кi! Учо ра мой сын пры во дзiць тую 
са мую дзяў чы ну да до му i за яў ляе: ма-
ма, та та, па зна ём це ся — Ак са на, мы 
вы ра шы лi па брац ца шлю бам. У мя не, 
ад чуў, ад ра зу пад ско чыў цiск, а дзяў-
чы на — ну цi не на хаб нi ца? — зра бi ла 
вы гляд, што ўпер шы ню мя не ба чыць. Я 
нi чо га не ад ка заў сы ну, моўч кi вый шаў 
з па коя... Па мы лiў ся я та ды, нi я кая яна 
не сту дэнт ка, ро бiць на по шце апе ра-
та рам... Вось так, брат ка... А з сы нам 
я яшчэ доб ра нька па га ва ру... Вы бе ру 
час i па га ва ру... Трэ ба ра та ваць хлоп-
ца... Ха ця ж цi слу ха юц ца яны нас, ма-
ла дыя?..

4.
Мак сiм Сця па на вiч ез дзiў да ўну ка-

сал да та ў су сед нi го рад, а ка лi вяр нуў-
ся, то доў га абу раў ся:

— Па зна ё мiў ся з ка ман дзi рам ро-
ты. Хло пец быц цам бы нi чо га, тал ко вы. 
Толь кi адзiн не да хоп мае... I сур' ёз ны. 
Сал дат не ве дае. «Ра да вы Пят роў»— i 
ўсё. Гэ та га ма ла, сяб ра, ой як ма ла! 
Я ж, ка лi ды рэк та рам шко лы пра ца-
ваў, кож на га вуч ня ве даў — як зваць, 
хто баць ка, хто ма цi... Што п'юць i што 
ядуць... А ён пра май го ўну ка i ска заў 
толь кi ўся го: а, ра да вы Кан ца вы? Ён у 
трэ цiм уз вод зе, за раз па клi чам. Я па-
цi ка вiў ся: слу жыць Паў лiк ужо паў го да, 
як ён? Ка ман дзiр па цiс нуў пля чы ма: 
уз вод ны рас ка жа, ён блi жэй да сал-
да та. Ён, ба чы це, блi жэй... А што та бе 
пе ра шка джае быць блi жэй? Э не, так 
нель га, брат ка. А ў мя не ж у шко ле 
бы ло ў два ра зы больш ча ла век, чым 
у ро це, ма быць... Ды яшчэ на стаў нi каў 
коль кi...

Мак сiм Сця па на вiч вель мi шка да-
ваў, што не ска заў уся го гэ та га рот на-
му. I даў са бе сло ва зра бiць гэ та, ка лi 
па е дзе яшчэ пра ве даць уну ка. Праў ду 
ж ка жуць у на ро дзе: «Доб рая мыс ля 
пры хо дзiць апас ля».

5.
Атры ма ла ся так, што ў Гры шач кi на 

за бра лi ва дзi цель скае па свед чан не. 
Мi лi цы я нер ДАI пад нёс да яго ро ту тру-
ба чку-ал ка тэст, за га даў дых нуць. Гры-
шач кiн i сам ад чу ваў, што пас ля ўча-
раш няй п'ян кi вы нiк бу дзе ста ноў чы. 
Спра чац ца не стаў — дых нуў. Гэ та каб 
у яго бы ла не фу ра, а лег ка вiк, на якiм 
ез дзiць мож на хi ба што на ры бал ку i 
па гры бы, ён бы i не бе да ваў асаб лi ва. 
Але ж яму трэ ба кар мiць сям'ю. Нi чо га 
iн ша га, як кру цiць «аба ра нак», ра бiць 
не ўмее. Пе рад яго ва чы ма ў той час, 

ка лi ста яў твар у твар з мi лi цы я не рам 
ДАI, па плы лi кру гi, i ён на ват па хiс нуў-
ся. Ад ра зу ж уба чыў раз' юша ны твар 
жон кi, якая, да рэ чы, учо ра ў кам па-
нii  — хто пры ду маў гэ ты дзень на ра-
джэн ня ад зна чаць у ня дзе лю, пе рад 
пра цай, па пы таць бы! — пе ра сце ра-
га ла яго: «Мi ця, хо пiць! Заўт ра ж та бе 
за руль!..»

Не па слу хаў ся, ад нак. Што ж i са-
праў ды ця пер ра бiць, як шу каць вый-
сце з гэ тай скла да най сi ту а цыi? Жон ка 
па кры ча ла-па вы хоў ва ла му жа, але ж 
i сця мi ла, што ад ным кры кам спра ву 
не вы ра шыш, i яны се лi за стол i доў га 
ме р ка ва лi: да ка го б звяр нуц ца, каб 
па спры яў вяр нуць па свед чан не? Пе-
ра бра лi ўсiх сва я коў i зна ё мых — ня-

ма та кiх. Ад нак по тым 
жон ка ўспом нi ла, што 
не ка лi ву чы ла ся ў ад-
ным кла се з хлоп цам, 
якi за раз зай мае вы-
со кую па са ду. Хi ба да 
яго па ды сцi? Усё ж — 
ад на клас нiк, зям ляк. 
Ды i Мi ця па вi нен яго 
ве даць — у вёс цы ж 

су стра ка лi ся, i не раз. Та му на строй 
у му жа i жон кi ад ра зу пад ня ўся, i яны 
са бра лi ся да свай го вы ра та валь нi ка. I 
той увай шоў у ста но вi шча, па спры яў, 
каб па свед чан не кi роў цы Гры шач кi ну 
вяр ну лi.

Атры маў шы да ку мен ты, шчас лi вы 
Гры шач кiн па вёз не ўза ба ве груз у Маск-
ву. Там яго су стрэў прад стаў нiк фiр мы, 
для якой пры зна чаў ся груз, i пра па на ваў 
спяр ша па сне даць (бы ла ра нi ца), а та ды 
i за няц ца спра ва мi. Па абе да лi па блi зу ў 
ка вяр нi, а ка лi вяр ну лi ся, гру зу ў фу ры 
не ака за ла ся. Больш цяж кай хвi лi ны ў 
жыц цi ша фё ра не бы ло. Знiк груз на 
двац цаць ты сяч да ля раў! Кi ну лi ся ту ды-
сю ды — нi чо га не да па маг ло. Так нi з 
чым i вяр нуў ся ў свой го рад Гры шач кiн. 
Але да моў не па ехаў. Па ехаў да жон-
чы на га зем ля ка, увай шоў у ка бi нет, не 
зва жа ю чы на пя рэ чан нi сак ра тар кi, i з 
па ро га на кi нуў ся на яго:

— Што ж ты на ра бiў, зем ля чок?! На-
вош та ты вяр нуў мне пра вы? На вош та, 
я ў ця бе пы таю, а?!

I, ня ўпэў не на сту па ю чы, Гры шач кiн 
па кi нуў ка бi нет, нi чо га больш не ска-
заў шы ча ла ве ку, якi не ка лi вы ру чыў 
яго з бя ды. Але ж хто ду маў, што да 
дру гой бя ды, яшчэ больш жорст кай, 
цяж кай, так блiз ка, уся го адзiн крок?..

6.
На ка вень ку, якая сi рат лi ва ста я ла, 

пры ткну тая да ка сы, ад ра зу звяр ну лi 
ў кра ме ўва гу.

— Чый гэ та кi ёк? — пер шай узя ла 
ка вень ку ад мi нiст ра тар за лы: так у яе 
бы ло на пi са на на жэ тон чы ку, пры ма-
ца ва ным да жа ке цi ка.— Лю дзi, чый 
гэ та кi ёк?

Лю дзi ж пра хо дзi лi мi ма: той-сёй 
моўч кi па цiс каў пля чы ма, нех та ра iў 
па ча каць, маў ляў, хто за быў ся, вер нец-
ца сам, за бя рэ, бя ды тае.

Прай шло не каль кi дзён. Па ка вень-
ку так нi хто i не прый шоў. Але яе не 
пры бi ра лi з вiд на га мес ца — а рап там 
зной дзец ца гас па дар?

А жан чы на з жэ тон чы кам на жа ке-
цi ку па гля дзе ла ад ной чы на ка вень ку, 
усмiх ну ла ся i пра мо вi ла да сяб ро вак:

— А ве да е це, не ка му яна ўжо i не 
трэ ба, му сiць? Ка лi за бы лi ся... Ча ла век, 
зна чыць, па пра вiў ся, не хва рэе... А каб 
ня мож на бы ло яму iс цi ад нас, з кра мы, 
да до му — ад ра зу б ус пом нiў пра яе. На 
ад на го зда ро ва га ча ла ве ка, вы хо дзiць, 
ста ла больш. Гэ та ж вель мi доб ра!

Ва сiль ТКА ЧОЎ
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