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Не як су се дзі па скар дзі лі ся, што 
дзі ця не хо ча чы таць. «Дык у вас жа 
і кніг у ква тэ ры ня ма». — «Як ня ма, 
вунь на ха ла дзіль ні ку ля жыць».

…У дзі ця чую біб лі я тэ ку я за пі саў ся 
са ма стой на на па чат ку трэ ця га 
кла са. Да гэ туль ду маў пра тое ўжо 
пэў ны час, але не як не ад важ ваў ся 
іс ці ту ды адзін. А тут зі мо вым 
днём пас ля за ня ткаў нех та 
з ад на клас ні каў кі нуў кліч: 
гай да за піс вац ца ў біб лі я тэ ку! 
З за да валь нен нем да лу чыў ся 
да кам па ніі. Не па мя таю наз вы 
і аў та ра той са май пер шай 
біб лі я тэч най кніж кі, але пе рад 
ва чы ма і сён ня яе фар мат, цвёр дая 
вок лад ка ў чыр во на-сі ніх то нах 
з вя лі кім ма люн кам… Але чы тан нем 
я за ха піў ся ра ней.

У 
да мах са вец кіх лю дзей кніж кі бы-
лі заў сё ды, хоць у боль шас ці сем'-
яў біб лі я тэч кі бы лі да во лі сціп лыя. 

Адзін з дзі ця чых ус па мі наў: мы грэ ем ся 
на пе чы пас ля ка тан ня на гор цы, а цёт-
ка чы тае нам па шар па ны то мік з ка рыч-
не вай вок лад кай — «Урфін Джус і яго 
драў ля ныя сал да ты». Быў шы ў гас цях 
у ін шай цёт кі, я зайз дрос ціў шы коў на-
му вы дан ню ка зак бра тоў Грым. Улас-
ны мі лю бі мы мі кніж ка мі ў роз ныя ча сы 
бы лі «Па лес кія ра бін зо ны» Ян кі Маў-
ра і «Не звы чай ныя пры го ды Ар бу зі ка і 
Бя беш кі» Эду ар да Ско бе ле ва. Пад час 
май го дзя цін ства дзяў чын кі да ры лі нам 
кніж кі на ва ен ную тэ ма ты ку на 23 лю та-
га. У кніж най кра ме пра да ва лі ся бі ле ты 
ім гнен най ла та рэі. Ад даў шы 25 ка пе ек, 
мож на бы ло вый граць ру бель, а то і 
цэ лыя тры! На гэ тую су му, доў га абы-
хо дзя чы па лі цы, вы бі ра лі ся і дзі ця чыя 
кніж кі.

Дзя ку ю чы за хап лен ню, у па чат ко вай 
шко ле я па ка заў дру гі вы нік у кла се па 
хут ка сці чы тан ня — 168 слоў за хві лі ну. 
У чац вёр тым кла се ней кім чы нам «за-
ча піў ся язы ка мі» з на стаў ні цай гіс то-
рыі, ска заў шы, што ня даў на пра чы таў 
мас тац кую кніж ку пра Ка тоў ска га. У 
вы ні ку ўвесь урок пе ра каз ваў яе змест 
уся му кла су. У вось мым на стаў ні ца 
рус кай мо вы і лі та ра ту ры ўго лас за чыт-

ва ла са чы нен не пра маю та га час ную 
ма ру стаць тан кіс там: апроч пры кла ду 
баць кі, ад бі ла ся лю бі мае чы тан не пра 
Т-34 і КВ (я ве даў проз ві шчы ўсіх ка-
ман ду ю чых тан ка вы мі ар мі я мі пе ры я ду 
Вя лі кай Ай чын най вай ны). Та ды ж я 
пра чы таў «лек цыю» свай му кла су на 
ўро ку гіс то рыі пра аба ро ну Се ва сто па-
ля, мат ро са Кош ку і смерць На хі ма ва 
пад час Крым скай вай ны — усё на пад-
ста ве тво раў мас тац кай лі та ра ту ры. На 
на ступ ны па рас кла дзе ўрок за мной 
прый шоў за вуч, і я пай шоў паў та раць 
тое ж у па ра лель ны клас. У дзя ся тым, 
ужо ў но вай шко ле, два кла сы аб' яд-
на лі для су мес на га ўро ка фі зі кі па тэ-
ме «Оп ты ка». І я рас каз ваў пра лін зы, 
бу до вы пе рыс ко паў і тэ ле ско паў — на 
той мо мант моц на за хап ляў ся фа та-
гра фі яй.

Ві даць, пад ура жан нем ад пры год-
ніц кай лі та ра ту ры ад ной чы ву ліч най 
кам па ні яй вы ра шы лі пай сці ў па ход з 
на чоў кай. Ка лі гля нуць на той марш-
рут сён ня, дык ады шлі кры ху да лей ад 
ус кра і ны па сёл ка. А на той мо мант для 
нас гэ та бы ла да лё кая і цяж кая ванд-
роў ка. Па лат кі не бы ло, та му цяг нуць 
на са бе да вя ло ся цяж кі бры зент, пе-
ра адоль ва ю чы ме лі я ра цый ныя ка на лы. 
Улад ка ва лі неш та на кшталт бу да на на 
бе ра зе ра кі ка ля са май ва ды, спра ба-
ва лі на ла віць ры бы і зва рыць юш ку. А 
ноч чу па чар зе дзя жу ры лі і вя лі «вах-
цен ны» жур нал. Ран кам у ха лод ным 
ту ма не, па ку са ныя за ноч ка ма ра мі, 
сон ныя, мы бры лі па лу зе да до му… У 
кніж ках усё вы хо дзі ла не як больш ра-
ман тыч на.

Н
Е ве даю, што мя не да та го пад-
штурх ну ла, але, як толь кі за пі-
саў ся ў біб лі я тэ ку, за вёў звы чай-

ны вуч нёў скі сшы так у кле тач ку, ку ды 
па чаў за піс ваць усе пра чы та ныя кніж кі 
і ча со пі сы — у кож ны ра док без пра-
бе лаў. Ка лі за кан чваў шко лу, амаль 
скон чыў ся трэ ці па лі ку сшы так. Не ка-
то рыя пад шыў кі ча со пі саў браў не ад-
ной чы, як і лю бі мыя кні гі. Праў да, бы лі ў 
тых сшыт ках і «пус тыш кі». На прык лад, 
«Гра фа Ман тэ-Крыс та» хоць і ўнёс у 
спіс пра чы та на га двой чы, але, пры зна-
ю ся, так яго і не асі ліў — ні пер шы, ні 
дру гі раз. Ну не пай шла ў мя не гэ тая 
кніж ка ча мусь ці!

Ка лі ў дзі ця чай біб лі я тэ цы ўсё ці ка-
вае для мя не бы ло пе ра чы та ным, а ў 

да рос лую за піс вац ца бы ло яшчэ ра на, 
лі та ра ту ру па ча ла пры но сіць для мя не 
ма ці. З пэў най пе ры я дыч нас цю пад час 
абе ду да іх на фаб ры ку пры яз джа лі біб-
лі я тэ ка ры, і яна бра ла для мя не «да рос-
лыя» кніж кі на свой фар му ляр: пры год-
ніц кія, фан тас ты ку, гіс та рыч ныя, пра 
вай ну. Апош ніх я чы таў асаб лі ва шмат 
і з вя лі кай ці ка вас цю. Ужо пі саў, што і 
ў за ба вах на шых адзін час пе ра ва жа-
лі гуль ні «ў вай ну». У ста лым уз рос це 
за да ваў ся пы тан нем: ча му так, мы ж 
на ра дзі лі ся праз тры з па ло вай дзе ся-
ці го ддзі пас ля Пе ра мо гі? Ду маю, та му 
што мы бы лі дзець мі дзя цей вай ны… 
Але са праўд ная «эпі дэ мія» чы тан ня па-
ча ла ся для нас са стры еч ным бра там-
па год кам, ка лі мы змаг лі за пі сац ца ў 
да рос лую біб лі я тэ ку. Ад Жу ля Вер на, 
лю бі мых тво раў пра ін дзей цаў («Ацэ-
о ла — пра ва дыр се мі но лаў», «Бой ся, 
во раг, дзя вя та га сы на», «Слу хай це 
пес ню пё раў») мы па кры се ру ха лі ся 
да «Дзя цей Ар ба та» Ры ба ко ва, за чыт-
ва лі ся кні га мі «У ако пах Ста лін гра да» 
Ня кра са ва і «На За ход нім фрон це без 
пе ра мен» Рэ мар ка…

Д
ЛЯ кож на га чы та ча бы ла нор-
ма вы да чы кніг у ад ны ру кі на 
пэў ны час. Умоў на ка жу чы, пяць 
кніг на ме сяц. А мы чы та лі шмат 

і хут ка, та му нам да зва ля лі браць за 
адзін раз, умоў на ка жу чы, па сем-во-
сем на бра та і яшчэ пя ток — на два іх 
«звер ху». Ле там пад час ка ні кул мы 
вяр та лі ся з Анд рэ ем, не су чы кож ны 
па важ кай тор бе кні жак у ад ной ру цэ, 
а дру гой абод ва тры ма лі яшчэ і агуль-
ную. Пра чы таў шы не каль кі тво раў, са-
дзі лі ся на ве ла сі пед і еха лі адзін да 
ад на го — мя няц ца. Тыд ні праз два зноў 
вы праў ля лі ся ў біб лі я тэ ку — каб здаць 
пра цэн таў 90 пра чы та на га і, га лоў нае, 
узяць зноў но вую пор цыю. Ці ка выя 
тво ры на па лі цах не за трым лі ва лі ся, 
іх трэ ба бы ло «ўпа ля ваць». Не ве даю, 
коль кі чы та чоў уся го бы ло ў на шай да-
рос лай па сял ко вай біб лі я тэ цы, але мой 
аса біс ты ну мар фар му ля ра быў на па-
чат ку чац вёр тай сот ні. Карт кі тых, хто 
час та на вед ваў біб лі я тэ ку, яе ра бот ні кі 
тры ма лі асоб на, не зва жа ю чы на ал-
фа віт. Дзя ся ты клас за кан чваў з фар-
му ля рам пад ну ма рам 7, і мя не вель мі 
ці ка ві ла: хто тыя лю дзі, што чы та юць 
больш за мя не?

П
РА ЦЭС чы тан ня пад час лет ніх 
ка ні кул звы чай на вы гля даў так: 
ран кам ты браў у ру кі том, а ўве-

ча ры пе ра горт ваў апош нюю ста рон ку, 
а ча сам на ват па спя ваў па чаць но вую 
кніж ку. Мож на бы ло па чар зе чы таць і 
два тво ры ад на ча со ва: на столь кі моц-
най бы ла пра га за зір нуць пад вок лад-
ку но вай кні гі, яшчэ не скон чыў шы 
па пя рэд нюю. Пе ра пын кі бы лі толь кі 
на хут кія пе ра ку сы і вы ка нан не ней-

кіх дроб ных за дан няў па гас па дар цы, 
якія да ва лі баць кі. Ме на ві та та ды я па-
чуў ад не ка га з да рос лых фра зу, якой 
на той мо мант вель мі здзі віў ся, а яе 
сэнс дай шоў да мя не толь кі праз га ды: 
«Чы тай, па куль ма ла ды». Ча му па куль 
ма ла ды, не мог уця міць я? А што мне 
бу дзе пе ра шка джаць у ста лым уз рос-
це за ва ліц ца на ўвесь дзень на ка на пу 
з ці ка вай кніж кай у ру ках?.. Прай шоў 
час, і ця пер я му шу кан ста та ваць, што 
на чы тан не мас тац кай лі та ра ту ры ча-
су ня ма. Тут бы па спець пра чы таць 
што дзён ныя га зе ты і пра ма ні то рыць 
на ві ны ў ін тэр нэ це. І так што дня. У дзя-
цін стве ты ма ла за дум ва еш ся, ад куль 
у ха ла дзіль ні ку бя рэц ца ка ва лак каў-
ба сы, якую ты ясі, не ад ры ва ю чы ся ад 
той са май кніж кі, і не за ўва жа еш, што 
баць кі ця бе па шка да ва лі, каб ты мог 
па чы таць, і зра бі лі ней кую ра бо ту па 
гас па дар цы са мі…

Ня гле дзя чы на маг чы масць браць 
кніж кі ў біб лі я тэ цы, заў сё ды (і не толь кі 
мне) ха це ла ся мець той ці ін шы твор 
до ма. Ка лі з дзі ця чай мас тац кай лі та-
ра ту рай праб лем не бы ло, то зда быць 
да рос лую ў са вец кія ча сы бы ло вель-
мі скла да на. Прос та так у кра ме яна 
не пра да ва ла ся. Але быў адзін спо саб 
стаць шчас лі вым ула даль ні кам дэ-
фі цыт на га то мі ка. Трэ ба бы ло здаць 
20 кі ла гра маў ма ку ла ту ры, за якую 
да ва лі спе цы яль ны та лон. У кніж ных 
кра мах на спе цы яль ных па лі цах мож-
на бы ло вы браць па іх (вя до ма, яшчэ і 
за пла ціў шы) неш та ўпа да ба нае з та го, 
што бы ло ў на яў нас ці ў той мо мант. 
Не як ста рэй шы сва як, так са ма ама тар 
чы тан ня, пад біў мя не на по шу кі та кой 
па трэб най ма ку ла ту ры. А ад куль ёй 
узяц ца ў вёс цы? Тым не менш ней кі-
мі праў да мі і ня праў да мі мы раз жы лі-
ся ёй. Сва як па чар зе пры вёз мне са 
ста лі цы тры но выя кніж кі, з якіх най-
больш за пом ніў ся збор тво раў Джэ ка 
Лон да на.

Н
А па чат ку 1990-х га доў сі ту а цыя 
змя ні ла ся: пры ват ныя вы да вец-
твы лі та раль на за ва лі лі пры лаў-

кі тво ра мі, якія да гэ туль мож на бы ло 
знай сці толь кі ў біб лі я тэ цы, а не ў сва-
бод ным про да жы. Ад ба гац ця вы ба ру 
стра ка це ла ў ва чах! Я та ды ва ўтуль най 

не вя лі кай кра ме па ву лі цы Кі ра ва, што 
зу сім по бач з чы гу нач ным вак за лам 
(жур фак у тыя га ды част ко ва мес ціў ся 
ў ста рым бу дын ку па Свярд ло ва — гэ та 
не каль кі дзя сят каў мет раў да той крам-
кі), спус каў на кніж кі амаль усю сваю 
сты пен дыю і гро шы ад пад пра цо вак. 
Больш за тое, кож ны твор на бы ваў ся 
аба вяз ко ва ў двух эк зэмп ля рах — са-
бе і ўжо зга да на му стры еч на му бра ту 
Анд рэю. Чэйз, Крыс ці, Азі маў, Жа ляз-
ны… Да до му ў па сё лак я вяр таў ся з 
на бі тай сум кай. Я ж ка заў, на коль кі 
бы ло вя лі кім жа дан не мець улас ную 
біб лі я тэ ку. Кож ны раз пры гад ваю тое 
па чуц цё ця пер, ка лі ба чу зне се ныя да 
пад' ез ду пе ра вя за ныя сто сы ста рых 
кніг, ад якіх па збаў ля юц ца гас па да ры 
ці іх на шчад кі…

Б
ЯС СПРЭЧ НА, та кое стаў лен не ў 
нас да чы тан ня бы ло та му, што 
ўвесь час быў прык лад пе рад ва-

чы ма — да рос лыя. Яны зна хо дзі лі час 
на кні гі. І асоб на ха чу ска заць пра га-
зе ты. Ча сам мож на па чуць, што не ка га 
пры му ша юць вы піс ваць пе ры я дыч ныя 
вы дан ні. А па мне — дык і пра віль на! 
Мы ў свой час прай шлі праз гэ та, і ні-
чо га дрэн на га нам тое ў жыц ці не пры-
нес ла, на ват на ад ва рот. Пас ля доў на 
нам вы піс ва лі «Ве се лые картинки» і 
«Зорь ку», «Кос тёр» і «Пионерскую 
пра вду» або «Пі я нер Бе ла ру сі», «Юный 
тэхник» і «Моделист-кон струк тор», 
«Зна мя юности» ці «Ком со моль скую 
пра вду». Я што дня ча каў паш таль ё на, 
каб тут жа бег чы да паш то вай скры ні. 
Баць коў на пра цы так са ма пры му ша лі 
вы піс ваць га зе ты на вы бар. І, ве да е-
це, на ват мне, ма ло му, бы ла ці ка вая 
апош няя ка лон ка ў га зе це «Труд», я 
лю біў па гар таць «Ра бот ні цу і ся лян-
ку», у до ме стры еч на га бра та — «Кро-
кодил» і «Во жык». А ця пер што? Ся-
род род ных і зна ё мых ёсць на стаў ні кі 
роз ных уз рос таў і мес ца жы хар ства. І 
яны ад ноль ка ва пра тэс ту юць су праць 
пад піс кі на ве да мас ную га зе ту, ідуць 
на ўся ля кія хіт ры кі, абы толь кі ад іх 
ад ча пі лі ся. На га даю, мы га во рым пра 
на стаў ні каў, што та ды ўжо прад' яў ляць 
ін шым, якія ба чаць пе рад ва чы ма кра-
са моў ны прык лад?.. Ці не з гэ та га ў 
тым лі ку па чы на ец ца лю боў і па ва га 
да дру ка ва на га сло ва?..

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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МАЕ АР БУ ЗІК
І БЯ БЕШ КА, 

ці Як «Па лес кія ра бін зо ны» ў па ход ва дзі лі 

Ран кам у ха лод ным ту ма не, 
па ку са ныя за ноч ка ма ра мі, 
сон ныя, мы бры лі па лу зе 
да до му… У кніж ках
усё вы хо дзі ла не як больш 
ра ман тыч на.

Ад Жу ля Вер на, лю бі мых
тво раў пра ін дзей цаў
мы па кры се ру ха лі ся
да «Дзя цей Ар ба та» Ры ба ко ва, 
за чыт ва лі ся кні га мі «У ако пах 
Ста лін гра да» Ня кра са ва
і «На За ход нім фрон це 
без пе ра мен» Рэ мар ка…

МА ЛА ПРЫ ГА ТА ВАЦЬ,
ТРЭ БА ЯШЧЭ І НА СТОЛ ПА СТА ВІЦЬ

…Пра ча ла ве ка, які ад чуў ней кую пры красць ці 
рас ча ра ван не, ка жуць: «як мы ла з'еў шы».

Па чу ла гэ тую фра зу і пры га да ла ся мне сваё, 
пе ра жы тае і, вя до ма ж, не за бы тае, хоць бы ло і 
даў но, пад час сум на вя до ма га та таль на га дэ фі цы-
ту. Па мя та е це, з крам та ды раз мя та ла ся ўсё — ад 
пра дук таў хар ча ван ня да праль ных па раш коў…

А жыць жа не як трэ ба бы ло, хар ча вац ца — так-
са ма. Вось і ста лі жы ха ры на ша га мяс тэч ка браць 
да дат ко выя на дзе лы зям лі, неш та на іх вы рошч-
ваць, за бяс печ ваць га род ні най ся бе, а ка лі па шан-
цуе, то яшчэ і пра да ваць…

Мы ў той год на да лё кім участ ку на са дзі лі буль-
бы. Час на стаў вы бі раць. На по ле (а яно ад до ма 
кі ла мет раў за пяць) па еха лі ўсёй сям' ёй. Узя лі ся 
ка паць, на сы паць мяш кі. Ба чу, што і да до му зво зіць 
мож на. Ка жу сва ім муж чы нам:

— Гру зі це, коль кі ўле зе, у ма та цыкл з ка ляс каю 
ды вя зі це. Там за ад но і пе ра ку ́сі це. Зной дзе це чым, 
усё пры га та ва на… Толь кі ж гля дзі це — доў га не 
баў це ся, бо ра бо ты шмат.

Муж з зя цем ад сло ва: за гру зі лі ся, па еха лі ў бок 
вёс кі. Мы з дач кою так са ма тро хі ра за гну лі ся: па ся-
дзе лі, пад сіл ка ва лі ся — ды зноў у ба роз ны. Коль кі 
там ча су прай шло, чу ем — ма та цыкл «бал бо ча». 
Зна чыць, ду ма ем, раз гру зі лі ся на шы хлоп цы, пад'-
елі, бу дзем ра зам буль бу ка паць…

Але ж ба чым, не як не да пра цы му жам: тва ры 
ў абод вух кіс лыя-кіс лыя, са мі злос ныя. З ча го б 
гэ та?

Не па спе ла па ду маць, — муж не за да во ле на пы-
та ец ца:

— Што ў ця бе за ва рэ ні кі сён ня? Ней кія смяр-
дзю чыя, цём ныя. Мы з Паў лам па каш та ва лі ды 
плю ну лі…

— Ва рэ ні кі? — здзі ві ла ся я. — А дзе вы іх бра лі? 
Не ра бі ла я сён ня ва рэ ні каў!

— Ну як жа — «не ра бі ла»? А на шаф цы ў сі няй 
каст руль цы што ста я ла?

Я на хві лі ну су ме ла ся: як быц цам, ні чо га та ко га 
не ста ві ла? Хі ба…

Не ад ра зу ўспом ні ла:
— Бо жух на, дык гэ та ж мы ла гас па дар чае! Я 

яго на буй най тар цы на стру га ла і ва дой за лі ла, каб 
раз бух ла. Ве ча рам збі ра ла ся бя ліз ну мыць.

— Во, а мы з Паў лі кам ду ма лі, што гэ та — ва-
рэ ні кі, прос та ня ўда лыя… Доб ра, што са ба ку іх не 
ад да лі, — вы кі ну лі пад плот.

Мы з дач кой аж па ка ці лі ся ад ро га ту:

— А чым та ды бя ліз ну мыць?
До сыць доў га так смя я лі ся і ўдзвюх, бо на шы 

муж чы ны нас не пад тры ма лі: ста я лі га лод ныя, 
злыя, як мыш пра глы нуў шы… Ці як мы ла з'еў-
шы…

Хоць у на шым вы пад ку гэ тае «як» бы ло яў на 
ліш нім.

Ган на Міх не віч, 
Го мель скі ра ён. 

ХТО ПЫ ТАЕ, ТОЙ НЕ БЛУ ДЗІЦЬ…
…Вёс ка на ша, як мне зда ец ца, для Бе ла ру сі ты-

по вая і, дзя ка ваць Бо гу, жы вая. У ёй — 861 двор, 
2350 жы ха роў, ад пер шай ха ты на ву лі цы Ган ца-
віц кай да апош няй на Пін скай — больш за сем 
кі ла мет раў. Пры чым за бу да ва ны гэ тыя вёрс ты 
вя лі кі мі пры го жы мі да ма мі з моц ны мі гас па дар-
чы мі па бу до ва мі. І пры кож най ся лі бе — ага род, 
бо лю дзі ў нас пра ца ві тыя… А яшчэ яны шчы рыя, 
тро хі хіт ра ва тыя і, вя до ма ж, вя сё лыя. Ад ным сло-
вам — са праўд ныя па ле шу кі, з які мі ча го толь кі ні 
зда ра ец ца!

Ну вось на прык лад: не як зі мой адзін наш 
дзядзь ка (на за вем яго Да ра фе е віч) па ехаў з сяб-
ра мі на апош нюю ў тым се зо не пад лёд ную ры-
бал ку. На двор'е ім вы па ла не ска заць каб ма роз-
нае, але над та вет ра нае. Да та го ж ры ба кі цэ лы 
дзень пра ся дзе лі на лё дзе. Змерз лі, бед ныя, як 
тыя цюць кі…

Але ж вось блі жэй да ве ча ра са бра лі ся яны 
да моў — ру шы лі на аў то бус ны пры пы нак у вёс ку 
Раз дзя ла ві чы. Ідуць са бе, зрэд ку пе ра маў ля юц ца. 
На два рэ амаль цём на ўжо, ці ха. Ад но — са ба кі 
брэ шуць ды му зы ка ад не куль чу ваць.

— Брат кі, дык тут жа вя сел ле! — ус па мі нае Да-
ра фе е віч.

Ры ба кі па ве ся ле лі (бо гэ та ж не хаў ту ры) і да лей 
ідуць. Вось яна, тая ха та: ва ўсіх вок нах свят ло зі ха-
ціць, по ста ці міль га юць, гар мо нік за лі ва ец ца…

— Доб ра люд цам, — уз ды ха юць хлоп цы, — ба-
лю юць, га рэ лач ку п'юць.

— А што, ка лі і нам пе ра пад зе? — па спа дзя ваў-
ся нех та з кам па ніі. — Ну ёсць жа мес ца мі звыч ка 
на лі ваць і гас цям ня про ша ным… Каб вы пі лі за 
шчас це ма ла дых.

— Ёсць-ёсць! — за пэў ніў сяб роў Да ра фе е віч. — 
І як раз тут, у Раз дзя ла ві чах!.. Мая ж ба ба ад сюль… 
Так што я дак лад на ве даю: пад но сяць чар ку пра-
хо жым…

«Дык ча му б не нам?» — ду ма юць ры ба кі, спы-
ніў шы ся ля брам кі.

І ба чаць — не ад ны яны тут: не па да лёк, пад 
дрэ вам ста ры ста іць — у ка жуш ку, у за ячым аб-
ла ву ху.

— Ну што, дзя ду ля, мо жа, па грэ ем ся? — спы таў 
яго Да ра фе е віч, пстрык нуў шы ўка заль ным паль-
цам па шыі.

— Па грэ ем ся… Яшчэ і як! За раз, хлоп чы кі, — 
за гад ка ва пра мо віў ста ры, на хі ліў ся, штось пад няў 
з зям лі… Кі нуў…

Ры ба кі во кам мірг нуць не па спе лі, як за зві-
не ла… раз бі тае шкло! Як у ха це змоўк гар мо-

нік, як ляп ну лі дзве ры і на ву лі цу вы сы паў гурт 
хлап цоў.

— Дзед Ба зыль, — пы та юць у ста ро га, — ска жы, 
хто шы бу раз біў?

— А сто грам бу дзе? — пы тан нем на пы тан не 
ад каз вае той Ба зыль.

— Ды цэ лую пляш ку па ста вім!
— А вось яны, гэ тыя ры ба кі, — га во рыць хлоп-

цам дзед і па каз вае паль цам на… Да ра фе е ві ча.
Той на ват рот ад крыць не па спеў, як по бач… 

за тра шчаў плот: гэ та хлоп цы-вя сель ні кі ад ры ва лі 
са бе па шты ке ці не… І ў на ступ — на ры ба коў.

Што за ста ва ла ся ім? Толь кі ад но — уця каць, 
пры чым — ва ўсе ла пат кі.

Да пры пын ку, праў да, яшчэ да лё ка бы ло, але 
ж на іх ры бац кае шчас це хлоп цы (мяк ка ка жу чы, 
не цвя ро зыя) бег лі па ма лу. Да та го ж аў то бус як раз 
пад' ехаў. Ры ба кі ў яго ку ляю… Толь кі ўско чы лі — 
дзве ры за чы ні лі ся: усё, па еха лі!

Ад ды хац ца, праў да, не маг лі. І го ра ча-го ра ча 
ўсім бы ло: аж но па ́ра вяр ну ла!..

Зна чыць, не здар ма лю дзі ка жуць: «Хто пы тае, 
той не блу дзіць; хто шу кае, той зна хо дзіць»: па-
грэ лі ся му жы кі на сла ву! Хоць, мо жа, і не тым, 
чым ха це ла ся.

Факт, што Да ра фе е віч гэ тую крыў ду, гэ ты «су-
грэў» вель мі доў га ўспа мі наў: да це шчы ў вёс ку 
Раз дзя ла ві чы га ды са два не ез дзіў.

Ула дзі мір Ба бу рын, 
в. Ха ты ні чы, Ган ца віц кі ра ён.

АПОШ НЯЯ «ГАСТ РОЛЬ» 
Увесь лес пад пад рэз, а дзве ля сі ны вы ́ шай…
Што ўжо ка заць пра лю дзей! Ха рак тар — ён у 

кож на га пра яў ля ец ца, а тым больш на пад піт ку. 
Ад ных ад шклян кі га рэл кі цяг не на спе вы, дру-
гіх — на сон, трэ ціх — па біц ца… А вось дзядзь ка 
Ягор браў та ды сваю двух рад ку ды ішоў у вёс-
ку.

…У ёй у пас ля ва ен ныя га ды муж чын амаль 
што не бы ло, му ́зы кі — так са ма, слёз — не вы-
чэрп нае мо ра. Вось і ха це ла ся п'я на му па ве ся ліць 
тро хі ўдоў ды дзе вак-ве ка вух. А та му спы няў ся 
ён пад ней чы мі вок на мі, рас цяг ваў гар мо нік, мог 
ней кую пры пеў ку пра спя ваць, а по тым яшчэ і за-
га лё каць:

— Гэй, гас па ды ня, ад чы няй ха цін ку, па да ру 
дзяў чын ку!

Ця пе раш нія ка бе ты, на пэў на, ад чы ня лі б яму. 
А ў тых, ра ней шых — ін шае вы ха ван не бы ло. Не 
за пра ша лі яны дзядзь ку, ка за лі:

— Ідзі, Ягор ка, да ха ты. Заўт ра пры ходзь… Як 
бу дзеш цвя ро зы.

Дзядзь ка зга джаў ся, але ж да моў не ішоў: па чы-
наў «кан цэрт» пад вок на мі дру гой уда вы, за тым — 
трэ цяй… Гля дзіш — усю вёс ку і абы дзе…

Коль кі га доў так доў жы ла ся, ска заць не бя ру ся, 
але ж ка нец «гаст ро лям» на стаў, пры тым — ча-
ка ны. На Ва дох ры шча ад на з удоў за пра сі ла та кі 
ча ла ве ка ў ха ту, па са дзі ла за стол. Удва іх яшчэ 
па кроп лі вы пі лі, — спра ва, як быц цам, «да дзяў-
чын кі» дай шла…

— Да чуш ка — гэ та доб ра, — уз ды хае ўда ва, 
але мне б, Яго рач ка, хлоп чы ка, сын ка. Мо жа, ён 
хоць не ка лі, хоць не ско ра, ды па моч ні кам стаў 
бы: дроў цаў мне на сек, ага род уз араў, се на ка-
роў цы на за па сіў. Ду жа ж цяж ка са мой! А ўжо ж 
збры дзе ла…

Слу хае гэ та Ягор, з усім зга джа ец ца ды між во-
лі… но сам клюе — і раз, і дру гі, і трэ ці… А по тым і 
на огул — га ла ву на стол і спіць.

Гас па ды ні трэ ба неш та ра біць, а што? Бу дзіць? 
Дык сам жа ён на ву лі цу не вый дзе. Яна яго так са-
ма не вы не се. Да та го ж па жар та ваць з ча ла ве ка 
ах во та. Ка ра цей, раз ула яго ўда ві ца, па ла жы ла 
на ло жак, коў драч кай на кры ла, па гля дзе ла на 
га дзін нік. Ча ты ры дня там. Не ці ка ва: ад кру ці ла 
стрэл кі на во сем, як быц цам ра ні цы ды пай шла 
на вя чор кі.

А та му ж гос цю не спіц ца — пра чнуў ся і сва ім 
жа ва чам не ве рыць: ха та чу жая, груб ка чу жая. А 
ва лён кі ўжо яго ныя су шац ца. І гар мо нік на ка мо-
дзе так са ма яго.

Пад ха піў ся дзядзь ка, аб уўся, апра нуў ся, двух-
рад ку сха піў — і хо ду.

Але ж не тут тое бы ло: дзве ры за мкну тыя. У ча-
ла ве ка ма роз па ску ры: «Дзе я? Коль кі пра спаў?.. 
З кім?» 

На шчас це, гас па ды ня вяр ну ла ся. І ад ра зу ж 
да яго:

— Як спа ла ся, Ягор ка?
Дзядзь ка ва чы ма лы пае, пы та ец ца:
— Ча му я тут, Ма ру ся?.. Ні чо га не пом ню… Па-

між на мі неш та бы ло?
— А як жа, ка ха нень кі-род нень кі! Усё! І чар ка, і 

сквар ка… Ты ж дру гія су ткі ў мя не.
Ягор аж спа лат неў:
— Быць не мо жа!
Гас па ды ня ў ро гат:
— Ды па жар та ва ла я, — ка жа, — ані чо гач кі не 

бы ло і быць не маг ло… А што да га дзін ні ка, — дык 
ты не бой ся: я стрэл кі ад кру ці ла. Ты ўся го з га дзі ну 
па спаў…

У Яго ра пас ля гэт кіх слоў ка мень з ду шы зва-
ліў ся — акры яў. Ска заў:

— Доб рая ты жан чы на, Ма ру ся! Я та бе — за 
тваю да бры ню — ва лё нач кі зраб лю (а ён, трэ ба 
ска заць, май стар быў — на ўсю акру гу!).

Уда ві ца ха це ла за пя рэ чыць яму: пры знац ца, 
што не з яе гэ та шчас цем аб но вы на сіць, што на 
тыя ва лё нач кі ня ма ў яе ні воў ны, ні гро шай, каб за 
пра цу за пла ціць. Але Ягор гнуў сваё:

— Ад ця бе, Ма ру ся, я ні чо га не вазь му. Зраб-
лю і па да ру, — па абя цаў дзядзь ка і, за ціс нуў шы 
пад па хай гар мо нік, ледзь не под бе гам ру шыў 
да моў.

…Ду ма е це, пад ма нуў? Не, бо не та кі ён ча ла-
век быў: зра біў Ма ру сі ва лён кі! А ўжо ж якія цёп-
лыя, лёг кія, пры го жыя — на зайз драсць усім адзі-
ноч кам… Пад вок на мі якіх дзядзь ка на гар мо ні ку 
больш не іг раў, пры пе вак не спя ваў і ў ха ты не 
пра сіў ся — ні з «дзе вач ка мі», ні без.

М. Л. Баг да наў, 
в. Но вы Па гост, Мёр скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ме на ві та та ды я па чуў ад не ка га 
з да рос лых фра зу, якой на той 
мо мант вель мі здзі віў ся, а яе сэнс 
дай шоў да мя не толь кі праз га ды: 
«Чы тай, па куль ма ла ды».

Быў адзін спо саб стаць 
шчас лі вым ула даль ні кам 
дэ фі цыт на га то мі ка.
Трэ ба бы ло здаць 20 кі ла гра маў 
ма ку ла ту ры, за якую да ва лі 
спе цы яль ны та лон. 
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На ша мар ка На ша мар ка   ��

НО ВЫ ІН ТЭР' ЕР
ДЛЯ ДАМ СКАЙ БЯ ЛІЗ НЫ 

У Мін ску на пра спек це Дзяр жын ска га не так даўно ад крыў-
ся яшчэ адзін, але пер шы ў аб ноў ле ным ды зай не, фір мен ны 
ма га зін «Мі ла ві ца». Раз віц цё фір мен най роз ні цы ўнут ры кра-
і ны і за яе ме жа мі з'яў ля ец ца ад ным з пры яры тэ таў шы ро-
ка вя до май кам па ніі, якая ак тыў на пра цуе і над па шы рэн нем 
геа гра фіі рын каў збы ту.

Ды зай не ры зра-
бі лі ўсё, каб но выя 
ма га зі ны бы лі ад-
на ча со ва су час ны мі 
(у тым лі ку і фа сад) 
і зруч ны мі для па-
куп ні ка. Ка лек цыі 
жа но чай бя ліз ны 
ця пер дзе ляц ца 
на не каль кі зон — 
Mіlavіtsa Classіc, 
Mіlavіtsa Fashіon і 
Alіsee. Ін тэр' ер стаў 
не прос та жа ноц кім, але і да маш нім, утуль ным. Зда ец ца, што ты 
за хо дзіш не ў «ганд лё вы аб' ект», а ў адзін з вя лі кіх па ко яў свай го 
до ма — та ко му ад чу ван ню спры яе афарм лен не сцен з фо та здым-
ка мі, па да бра ны мі ні бы та з ся мей на га ар хі ва. Да рэ чы, рэ стай лінг 
(зме на сты лю) ча кае ўсе ма га зі ны «Мі ла ві ца».

Уво гу ле, летась ад кры та звыш 60 но вых ма га зі наў, у тым лі ку ў 
Із ра і лі, Чэ хіі, Бал га рыі, Лат віі, на ла джа ны ап то выя па стаў кі ў ЗША, 
Мек сі ку, Ір лан дыю. У 2015 го дзе пра цяг нец ца раз віц цё роз ніч най 
сет кі ў Ра сіі, Укра і не, Лат віі, Ка зах ста не, Бах рэй не і ін шых кра і нах. 
«Мы по ўна сцю кант ра лю ем вы ка нан не стан дар таў ра бо ты парт нё раў 
ва ўсіх кра і нах пры сут нас ці брэн да, — ка жа спе цы я ліст ад дзе ла 
фран чай зін гу СП ЗАТ «Мі ла ві ца» На стас ся ДУ БО ВІК. — Ацэнь-
ва юц ца спра ва зда чы па про да жы, ма ні то рыц ца афарм лен не віт рын 
фір мен ных ма га зі наў… Комп лекс ны па ды ход да зва ляе аба ра ніць 
брэнд ад пад ро бак і кант ра факт най пра дук цыі, пад тры маць вы со кі 
ўзро вень фір мен на га сты лю і ды зай ну брэн да вых ма га зі наў».

Да рэ чы, бе ла рус кі ры нак у струк ту ры збы ту СП ЗАТ «Мі ла ві ца» 
зай мае дру гое мес ца — ка ля чвэр ці ад агуль на га аб' ёму про да жу. 
Роз ніч ная сет ка ўклю чае 56 ма га зі наў, у тым лі ку фір мен ныя сек цыі 
ў буй ных уні вер ма гах.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Уважаемые акционеры ОАО «Белкотлоочистка»!
Очередное собрание акционеров состоится 26 марта 2015 года, 

начало собрания – 10.00, место проведения – г. Минск, ул. Аранская, 22а. 
Регистрация проводится с 9.00 до 9.45 (при себе иметь паспорт).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы общества за 2014 г. и задачах на 2015 г.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2014 г., 
определение порядка выплаты дивидендов. 
3. О направлении использования прибыли в 2015 году.
4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе за 2014 г.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение условий вознаграждения членов наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии

Наблюдательный совет.        Тел. для справок (017) 298-27-57. У
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ОАО «СТРОЙТРЕСТ №7»
С О О Б Щ А Е Т  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Ч Е Р Е Д Н О Г О 

С О Б Р А Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В

Собрание состоится 27 марта 2015 года в здании администрации 
ОАО «Стройтрест №7» 

(г. Минск, пр. Машерова, 16, зал заседаний) в 15.00.
Регистрация участников собрания – 

с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах деятельности за 2014 год и утверждение годового отчета, 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 

2014 год с учетом заключения ревизионной комиссии.
3. О размере и сроках выплаты дивидендов за 2014 год.
4. Утверждение Устава ОАО «Стройтрест №7» в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии. 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 
25 марта 2015 г. по 26 марта 2015 г. по месту нахождения Общества 
(г. Минск, пр. Машерова, 16, тел. 288-14-49).

Список акционеров для регистрации будет определен по состоянию на 
01 марта 2015 г.

Для регистрации иметь при себе следующие документы:
Акционеру Общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность.

Совет директоров ОАО «Стройтрест №7».УНП 100512859

ОАО «Красный Октябрь» 

И З В Е Щ А Е Т  А К Ц И О Н Е Р О В  О  П Р О В Е Д Е Н И И 
27 марта 2015 года в 11.00 ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

по адресу: г. Витебск, проспект ген. Людникова, 10.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2014 год и перспективы развития в 2015 году.
2. Отчет ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 

убытках Общества за 2014 год.
4. Об утверждении распределения и использования прибыли и убытков, о 

дивидендах за 2014 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в 
читальном зале библиотеки с 18 марта 2015 года в рабочие дни с 13.00 до 
17.00.

Регистрация участников собрания – 27 марта 2015 года по месту прове-
дения собрания с 10.00 до 10.45. Список акционеров для участия в собрании 
будет составлен согласно данным реестра акционеров на 1 марта 2015 года. 

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру обще-
ства – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. 

Справки по тел. (8 0212 52 55 70). 
Наблюдательный совет ОАО «Красный Октябрь».УНП 300003144

УНН 100028545

ОАО «Минскгрузавтотранс» 
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 

27 марта 2015 года 
ОЧЕРЕДНОГО (ГОДОВОГО) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году 

и основных направлениях деятельности Общества на 2015 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в отчетном пе-

риоде.
3. О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2014 год.
5. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2014 год, 

утверждение направлений использования чистой прибыли на 2015 год.
6. Установление размера материального вознаграждения членам на-

блюдательного совета и ревизионной комиссии, избрание членов наблю-
дательного совета и ревизионной комиссии.

7. О перечислении части прибыли в инвестиционный фонд Министер-
ства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Собрание состоится по адресу:
г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2 (2 этаж, к. 11).

Начало собрания в 14.00.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознако-

миться по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2, 
комн. 11) в рабочие дни (понедельник–пятница) начиная с 16 по 26 мар-
та 2015 года с 08.30 до 13.30, в день проведения собрания – в помещении, 
где оно проводится. 

 Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 13.45  
в день и по месту проведения собрания – по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность, а представителей акционеров и доверен-
ности.

 Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 
5 марта 2015 года.

Справки по тел. (8 017) 2229824.
Наблюдательный совет ОАО «Минскгрузавтотранс».


