НАПРЫКАНЦЫ

Раіса ВАСІЛЬЕВА,
г. Гомель.

ПАШЛІ ДУРНОГА...
У тое лета ў маіх сяброў, сужэнцаў Валодзі
з Марыяй, урадзілі трускалкі. Прычым урадзілі так, што і самі яны ад'еліся, і пачаставалі
ўсіх, і варэння наварылі, а ягады ўсё не канчаюцца.
— Ты ж амаль штодня ў райцэнтр на машыне гайсаеш, — казала Марыйка мужу. — Прыхапіў бы вядзерца... Глядзіш, і прадаў бы.
Валодзя, ну вядома ж, не хацеў гэтым займацца: бараніўся, як мог, але аднойчы жонка
ўлучыла момант — паставіла ў машыну вядро з клубніцамі. Ну, што тут будзеш рабіць:
уладзіўшы ўсе свае справы, пад'ехаў гаспадар
да гарадскога рынку, выйшаў з грузавіка, каля
ног тое вядро паставіў. І сам стаіць — пазірае.
— Колькі просіш? — запытала ў яго нейкая кабета.
— Дзесяць, — адчаканіў Валодзька лічбу,
названую жонкай.
Нешта буркнуўшы сабе пад нос, кабета
паплыла далей.
Што здзівіла, іншыя людзі рабілі акурат
таксама: пыталіся кошт і праходзілі міма. А
таму за паўгадзіны Валодзю збрыдзела быць
гандляром, і ён, пачуўшы чарговае «колькі?»,
не вытрымаў, сказаў сваё:
— Дзесяць...
А праз паўзу дадаў:
— ...Разам з вядром!
...Дахаты ён вярнуўся, можна сказаць,
шчаслівы.
— Прадаў?! — весела папыталася жонка.
— А як жа!
— За колькі?
— За дзесяць, як ты і казала.
— Вось добра... А вядро наша дзе?
— Дык з вядром і прадаў.
— Авохці мне! Ну, ці ж не дурань? Ці ж ты
не ведаў, што вядро — пустое — каштуе даражэй? — зашумела на Валодзю гаспадыня.
І не хутка сціхла: уляцела мужыку! Але ж з
таго часу ён нікому і нічога больш не прадаваў:
жонка не прасіла.
Анатоль З.,
г. Мінск.

ЯКАЯ СПРАВА,
ТАКАЯ І СЛАВА
Услед за гумарыстам Задорнавым я казала і буду казаць: жыццё на рацэ больш разнастайнае, больш адметнае. Рака вучыць...
Ды хоць бы рыбу лавіць. А ўжо колькі прыгод
тады!
Пра адну з іх расказаў наш вядомы «казачнік» Пётр: калі ён не брэша, то і я не збрашу.
Гадоў 50 таму рыба ў нас лавілася проста:
падчас нерасту паганяе рыбнагляд — і ўсёй
бяды. А пасля таго лодак на вадзе, можна
сказаць, безліч. Маладзейшыя мужыкі больш
на «абшыванках» выплываюць, старэйшыя
— на чаўнах (іх і рабіць трэба з розумам, і
плаваць — таксама, бо перакуліцца, што раз
плюнуць).
Дык вось. Неяк каля Мурачоўкі (гэта рукаў
Дняпра) спецыяльная служба паглыбляла дно і
рабіла ўсё, як належыць. Гэта значыць, заклала
зарад, падпаліла шнур. Пабег агеньчык і...

ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

ДАЎСТВО — сацыяльны стан чалавека адносна шлюбу: удовамі
і ўдаўцамі звалі тых, у каго памерлі муж ці жонка.
 У народнай традыцыі ўдаўство ўспрымалася як негатыўны,
непаўнацэнны стан, які забараняў прымаць непасрэдны ўдзел у
абрадах сямейна-родавай накіраванасці, такіх як вяселле і радзіны
(гэтых людзей не запрашалі быць сваццяй, хроснай маці і г.д.).
 Маці ці бацька, якія аўдавелі, не маглі весці пад вянец і сустракаць пасля вянца сваіх дзяцей. Каб не перадаць ім свой лёс, на іх
месца абіралі пасаджоных бацькоў. Удаву — «блізкую да смерці»
жанчыну, часцей за астатніх запрашалі для ўдзелу ў пахавальным
абрадзе: памыць, апрануць памерлага, галасіць у час пахавання.
 Пасля смерці аднаго з сямейнай пары існаваў цэлы шэраг
рытуальных дзеянняў, якія маглі паспрыяць новаму шлюбу. Так,
у час пахавання памерламу мужчыну расшпільвалі гузікі на кашулі, жанчыне развязвалі ўсе вузлы на вопратцы. У той жа час,
калі свякроўка не жадала, каб нявестка выйшла замуж яшчэ, яна
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СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

6.46
6.34
6.36
6.34
7.01
7.04

19.43
19.34
19.33
19.28
19.58
19.57

12.57
13.00
12.57
12.54
12.57
12.53

Рубрыку вядзе Валянціна ДОЎНАР.

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

Вырашыла я неяк упрыгожыць нашу грубку-ляжанку, а заадно — для ўнука розных звяроў намаляваць. Набрала фарбаў, пэндзляў,
вады і, здаецца, прыступіла б ужо да работы,
але ж Сашу, думаю, нецікава будзе глядзець,
як нехта малюе, яму ж і самому захочацца. А
таму дастала я з шуфляды васковыя крэйдачкі, дала дзіцяці: хай, думаю, далучаецца...
Малы, бачу, з ахвотаю. Удваіх, значыць, і
шчыруем, ніхто нікому не замінае, абое стараемся. Я дык не на жарт захапіўшыся...
А хлопчыку (яму двух гадоў яшчэ не было),
адчуваю, ужо надакучыла на адным месцы
сядзець: пачынае круціцца, голас падаваць.
Гляджу я на яго і — спачатку — нічога не разумею: Саша не малюе, але ж і крэйдачак у
яго няма — ні ў руках, ні побач...
— Дзе яны падзеліся? — пытаюся ў малога.
— У зівоціку, — адказвае той.
— Як гэта — у жывоціку?! Ты іх што —
з'еў?
— Не, — лыпае вачыма дзіця.
— Дык дзе ж яны?
— У зівоціку.
— Пакажы язычок.
Слухаецца, паказвае: там нічога такога,
усё чысценькае.
— Можа, ты іх за грубку закінуў? — пытаюся.
— Можа...
Узяла качарэжку, з-за грубкі выграбла ўсё,
што толькі магла: крэйдачак там няма. Тады я
зноў за сваё: «Сашачка, дзе?» І малы таксама
ізноў: «У зівоціку».
Гора мне! Не дагледзела дзіця: трэба выклікаць «хуткую». Плачу, але ж пры гэтым
цямлю яшчэ, што даўно не садзіла малога
на гаршчок...
Здымаю штонікі і...
Не паверыце: камень з душы, бо з іх, з тых
самых штонікаў, высыпаюцца... крэйдачкі, якія
прыхаваў мой мастак... Трэба разумець, да
чарговых «эцюдаў»?
Галіна ЦУМАРАВА
в. Стары Пруд, Чэрвеньскі раён

спецыяльна (наўмысна) зацягвала на целе памерлага сына нітку,
пояс ці вузел гальштука.
 Новы шлюб удавы пасля смерці мужа асуджаўся аднавяскоўцамі. Казалі: «Той не ведаў бяды, хто не сватаўся да маладой удавы».
Удаўца, які застаўся з дзецьмі, таксама не лічылі «зайздросным»
жаніхом, пра яго казалі: «Удавец, што разбіты гаршчок».
 Паўсюдна існавала павер'е, што тая жанчына, якая возьме
шлюб з удаўцом, у якога засталося грудное дзіця, хутка памрэ сама: «Мёртвая жонка не даруе і забярэ да сябе».
 Звычайна новае вяселле можна было гуляць пасля заканчэння
памінальнага года. У некаторых рэгіёнах жанчынам забаранялася
выходзіць замуж на працягу трох гадоў пасля смерці мужа. Для
мужчыны гэты тэрмін быў скарочаны: жаніцца можна было пасля
40 дзён, асабліва калі ў яго на ўтрыманні было некалькі дзяцей і
вялікая гаспадарка.
 У выпадку другога шлюбу вясельны рытуал для удовых людзей
не адмянялі, але скарачалі да мінімуму: не наладжвалі дзявочыя
вячоркі, нявесце не апраналі вясельны вянок, вэлюм, вясельны
строй белага колеру, не патрабавалі пасагу, не запальвалі свечкі
ў час вянчання, не пяклі вясельны каравай.
 Каб перасцерагчы новую жонку ад хуткай смерці, яе заносілі ў
хату праз акно, заходзілі ў хату спінай ці пускалі паперад яе ката.
 Калі мужчына-ўдавец браў за жонку дзяўчыну, хлопцы часта
выказвалі свае негатыўныя адносіны да яго тым, што наладжвалі
так званыя «кашачыя канцэрты», закідвалі такога жаніха старымі
лапцямі, крычалі ў яго адрас непрыстойныя выразы і г.д.

Першая квадра 27 сакавіка.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны

ЯШЧЭ РАЗ ПРА ТЭАТР

паказанай Дзяржаўным тэатрам музкамедыі Беларусі на маскоўскай сцэне ў 1946 годзе. 18. Народны артыст Беларусі, выканаўца ролі Несцеркі ў аднайменным спектаклі.
19. Драматург, які на матэрыяле легенды
пра славутую князёўну Рагнеду стварыў п'есу «Палачанка». 26. Адзін з выразных сродкаў
абмалёўкі вобразаў у камедыі. 27. Перапынак
у гучанні музычнага твора. 28. Беларускі драматург і культурна-грамадскі дзеяч, на тэкст
яго п'есы «На Купалле» А. Туранкоў стварыў
оперу «Кветка шчасця». 29. Опера Ш. Гуно,
прэм'ера якой на беларускай сцэне адбылася
ў 1888 годзе ў Віцебскім музычна-драматычным таварыстве. 30. Знакаміты празаік, многія аповесці якога інсцэніраваны айчыннымі
тэатрамі. 34. Вядучая партыя ў ансамблі. 35.
Від сцэнічнага мастацтва, на Беларусі ўзнік у
сярэдзіне XVІІІ ст. у прыгонных тэатрах Слуцка, Нясвіжа, Слоніма і іншых гарадоў.
Па дугах: 1. Аднаактовы балет на музыку
харэаграфічнай паэмы М. Равеля, пастаўле-

ны ў 1963 годзе. 4. Выканаўца ролі Васіля
Дзятліка ў інсцэніроўцы рамана І. Мележа
«Людзі на балоце». 36. Музычны твор з трох
або чатырох частак, розных па свайму характару і тэмпе. 38. Аўтар драмы «Канстанцін
Заслонаў».
Склаў Іосіф КАРПЫЗА, г. Ляхавічы.

31 САКАВІКА

1800

год — нарадзіўся (маёнтак Антокаль) Восіп Іванавіч Сянкоўскі,
ра сій скі ву чо ны-ўсхо даз на вец, дып ла мат,
жур на ліст, пісь мен нік, член-ка рэс пан дэнт
Пецярбургскай акадэміі навук (1828). Адзін з
заснавальнікаў жанру навукова-фантас тычнай аповесці ў расійскай літаратуры. Скончыў Мінскую гімназію, Віленскі ўніверсітэт і
ў складзе расійскай місіі быў накіраваны ў
Канстанцінопаль (Стамбул). Да 1821 года падарожнічаў па Азіі і Паўночна-Усходняй Афрыцы. Авалодаў усімі мовамі арабскага Усходу,
асноўнымі еўрапейскімі, кітайскай, тыбецкай,
маньчжурскай і мангольскай. У 1822—1847
гадах — прафесар заснаванай ім жа кафедры
ўсходніх моў і арабістыкі Пецярбургскага ўніверсітэта. У 1834—1847 гадах — заснавальнік
і рэдактар часопіса «Библиотека для чтения»,
з 1840-га — рэдактар часопіса «Сын Отечества». Супрацоўнічаў з часопісамі «Северный
архив», «Северная пчела» і інш. Даследаваў
гісторыю старажытнага Усходу, вывучаў арабскую, турэцкую філалогію, перакладаў на рускую мову і выдаваў творы класічнай арабскай
літаратуры. Памёр у 1858 годзе.
год — у Парыжы адбылося ўрачыстае адкрыццё Эйфелевай вежы. У гэты дзень канструктар Густаў Эйфель
устанавіў на вяршыні вежы французскі сцяг.
Сёння канструкцыя Эйфелевай вежы — самая
вядомая архітэк турная славу тасць Парыжа.
Яе ведаюць ва ўсім свеце як сімвал Францыі. Сам жа канструктар называў яе проста
«300-метровай вежай». Эйфелева вежа першапачаткова задумвалася як часовае збудаванне. Яна павінна была служыць уваходнай
аркай парыжскай Сусветнай выставы 1889
года, якую ўлады краіны вырашылі зладзіць у

1889

 Здарэнні

У ГРОДНЕ СПЫНІЛІ
НАРКАДЫЛЕРА

гонар стогадовага юбілею Французскай рэвалюцыі. Гарадская адміністрацыя Парыжа
папрасіла вядомага інжынера Густава Эйфеля
ўнесці адпаведную прапанову. Той прапанаваў для разгляду свае чарцяжы 300-метровай
жалезнай вежы, якія да гэтага моманту пыліліся ў яго стале. 18 верасня 1884-га Эйфель
атрымаў патэнт на праект. У хуткім часе пасля
завяршэння работы выставы вежу планавалі
знесці. Але ад гэтага збудаванне выратавалі
радыёантэны, якія былі ўсталяваныя на самым версе.
год — на ўзбраенне Чырвонай Арміі прыняты Т-34, найлепшы сярэдні танк Другой сусветнай вайны.

1940

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ, пісьменнік,
драматург, публіцыст:

Каб вясне прабіць дарогу,
Каб калісь вярнуўся рай, Слова праўды, слова Бога
Мусіш слухаць, родны Край!

На чыгуначным вакзале праваахоўнікі затрымалі 20-гадовага мінчаніна. Экспертыза паказала, што парашкападобнае
рэчыва ў яго багажы — гэта
рэагенты для вырабу сінтэтычных курыцельных сумесяў.
Па папярэдніх ацэнках, з гэтай сыравіны можна было вырабіць больш
за 20 тысяч доз спайсу. Акрамя таго,
малады чалавек прывёз у Гродна
вялікую партыю спайсу, які ўжо быў
гатовы да ўжывання. Агульны кошт
наркотыку складае каля 2,5 мільярда рублёў. Наркадылер таксама паклапаціўся пра мерную лыжачку для
расфасоўкі псіхатропных сродкаў і
невялікія магніты для размяшчэння
доз на металічных прадметах.
Супрацоўнікі ўпраўлення Следчага камітэта па Гродзенскай вобласці цяпер каардынуюць сваю работу
з калегамі ў іншых рэгіёнах, бо ёсць
падставы лічыць, што аналагічныя
злачынствы гэты юнак учыніў у Мінску і Брэсце. Наркадылера змясцілі
ў следчы ізалятар, яму пагражае да
15 гадоў пазбаўлення волі.
Барыс ПРАКОПЧЫК


БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
— Прывітанне, дружа! Хочаш паглядзець сапраўдную барацьбу двух
драпежнікаў? Прыходзь да мяне сёння вечарам.
— А што будзе за шоу?
— Я буду сваёй цешчы ставіць п'яўкі!

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА
(першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы
намеснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

Залатое тэлефоннае правіла: спачатку
пакладзі трубку, потым каментуй.

Пр. Кірылы, Трафіма.
К. Альбіны, Карнэліі, Веньяміна.

— Дарагі, а давай пагуляем у ролевыя гульні?
— Давай!
— Ты шэф-кухар рэстарана, а я сплю.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята —
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12;
«Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных
карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

Выбачай, дарагая,
нязручна размаўляць!..

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Фота Надзеі БУЖАН
БУЖАН..

Сонца

ДЗІЦЯ
ПАДМАНВАЦЬ НЕ БУДЗЕ

Па гарызанталі: 5. Народны
артыст Беларусі, у 1963—1977 гг.
саліст Дзяржаўнага тэатра оперы і балета. 6. Адна з першых
пастановак на беларускай мове ў пачатку ХХ ст. у маёнтку
Пят роў шчы на пад Мінск ам.
12. Мас тацтва пастаноўкі танцаў і ба лет ных спек так ляў.
15. Пра мо ва пер са на жа п'есы, скі ра ва ная да са мо га сябе і ад па вед на да пуб лі кі ў
пачат ку і ў кан цы спек так ля.
16. Жанр вакальна-інструментальнага твора А. Хадоскі «Песні Белай Русі». 17. Опера Я. Цікоцкага, лібрэта да якой напісаў
П. Броў ка. 20. Па пя рэд ні малюнак тэатральных дэкарацый,
касцюмаў. 21. Гераіня камедыі
А. Макаёнка «Лявоніха на арбіце», яркі сцэнічны вобраз якой
ства ры ла на род ная ар тыст ка
Беларусі Г. Макарава. 22. Агульны выхад артыстаў на сцэну перад спек таклем ці ў яго фінале.
23. Тэ ле опе ра Г. Ваг не ра.
24. Класік, чыё імя носіць адзін
з на цы я наль ных дра ма тычных тэатраў краіны. 25. Оперная пры ма Бе ла ру сі, у яе рэпер ту а ры — вя ду чыя пар тыі
ў мно гіх кла січ ных апе рэ тах і
мюзіклах. 31. Паэтэса, вершаваны твор якой «Сягонняшнія
і даў ней шыя» ў 1917 го дзе
ін сцэ ні ра ва ла Пер шае та варыства беларускай драмы і каме дыі, ство ра нае Фла ры я нам
Жда но ві чам. 32. Ста ра даўні на род ны ванд роў ны тэ атр.
33. Кры ты ка-біб лі яг ра фіч ны
твор, у якім асвятляецца творчая
дзейнасць знакамітых акцёраў,
рэжысёраў, тэатральных дзеячаў.
37. Драматычная актрыса і спявачка, працавала ў прыдворных
тэатрах М. Агінскага ў Слоніме і
К. Радзівіла ў Нясвіжы. 39. Народны артыст Беларусі, дэбютаваў у
Польскім вандроўным тэатры, з
1940 года — на беларускай сцэне, дзе стварыў галерэю яркіх драматычных вобразаў.
40. Час тэатральных гастроляў.
Па вертыкалі: 2. Заключны эпізод спектакля. 3. Частка дэкарацый на сцэне, якая
ўяўляе відарыс столі, неба. 7. Калектыў артыстаў пад кіраўніцтвам У. Галубка, існаваў у
1920—1937 гадах. 8. Самы высокі мужчынскі
голас. 9. Гераіня камедыі Я. Купалы «Паўлінка», першую пастаноўку якой ажыццявіў у Вільні беларускі музычны драмгурток
А. Бурбіса. 10. Дзеючая асоба спектакля «Каменнае гняздо», ролю яе на сцэне Нацыянальнага драматычнага тэатра імя М. Горкага выканала заслужаная артыстка Беларусі
З. Асмалоўская. 11. Стваральнік першай
беларускай оперы для дзяцей «Марынка».
13. Гарадскі пасёлак на Магілёўшчыне, дзе
ў 1918 годзе на аснове драматычнага гуртка
быў створаны народны тэатр. 14. Аўтар папулярнай аперэты «Вяселле ў Малінаўцы»,

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
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Даўно гэта было. Мой сынок вучыўся ў
Харкаве ў ваенным вучылішчы. І сам, і яго
сябры-курсанты вельмі ж любілі мае салодкія
піражкі. Дык я, бывала, напяку іх на ўсіх, наладую ў адмысловую пасудзіну — і на самалёт.
Раніцай — туды, вечарам — назад. І хутка, і
зручна, а ўжо колькі радасці... Ну, уявіце: сын,
як віхор, улятае ў пакой для сустрэч, абдымае
мяне, падхоплівае на рукі, пачынае кружыць:
«Мама, мама прыехала!..» І толькі пасля гэтага ўжо ставіць на падлогу — так бы мовіць,
вяртае на зямлю — да размоў, да піражкоў.
Хіба ж на такое забудзешся?.. Ды ніколі ў жыцці! Як, дарэчы, і адзін з пералётаў...
Неяк восенню выбралася я ў госці да сына.
Лячу, як заўсёды, як мае быць... Але ж праз
нейкі час заўважаю, што палёт зацягнуўся: як
быццам, прызямліцца ўжо час, а мы ў паветры. Чаму гэта? Нервуемся, хочацца спытаць...
А ў каго? Кабіна пілотаў, вядома ж, наглуха
зачынена, сцюардэс чамусьці няма...
Адна, праўда, потым з'яўляецца, кажа, што
Харкаўскі аэрапорт не прымае, там дрэннае
надвор'е, а таму наш самалёт садзіцца ў...
Варонежы.
Што тут пачалося — не перадаць! У кожнага ж свае сем'і, абставіны, планы... Сувязі
з зямлёй ніякай...
Нехта плача, нехта крычыць... А толку што:
самалёт жа не аўтобус — з яго, дзе захочаш,
не выйдзеш. Варонеж — значыць Варонеж.
Селі мы там. І, відаць, не адны, бо ў будынку аэрапорта не тое што чалавеку стаць,
яблыку не было дзе ўпасці!
Вось і мы там «тусуемся» — нервы палім,
думаем, што рабіць: дадому вяртацца — далёка, да Харкава — бліжэй. Але ж на чым
да яго дабрацца? Сталі шукаць варыянты.
Я, напрыклад, даехала туды толькі назаўтра
раніцай і ледзьве жывая...
Што трохі падбадзёрыла — сына пабачыла,
піражкамі пачаставала...
Час выпраўляцца дамоў...
Цягніком, думаю, буду калыхацца ўсю ноч.
Самалётам жа хутчэй. Але ж я ўжо навучаная: тэлефаную ў Гомель, пытаюся, як там
надвор'е. Кажуць: «Цудоўнае!»
Усё, значыць, бяру білет на самалёт, лячу
і ўжо, можна сказаць, не мару, а ўвачавідкі
бачу, як вось зараз скончыцца гэтае няўдалае
падарожжа, як прыеду дамоў, прыму душ, лягу ў свой мяккі ложак...
Так мне ад гэтага добранька, так светла,
так радасна... Я не адразу разумею, што там
гучыць. Наш самалёт садзіцца ў... Барыспалі?!
Божухна, што ж гэта? Куды нас зноўку занесла? Чаму? Надвор'е ж, казалі, добрае...
Эмоцыі праз край, як той казаў! Аднак — і
зноў жа — іншага выйсця няма: збіраем манаткі і панура цягнемся ў аэрапорт.
Карціна там — Варонеж адпачывае: нават
у дзверы зайсці няможна. Таму ўвесь наш гурт
па цемры вядуць у нейкі не тое клуб, не тое
кінатэатр. І ўжо там — халодныя, галодныя,
злыя ад поўнай невядомасці, што далей, мы
сядзім аж... да абеду наступнага дня. Бо якраз
тады нам аб'яўляюць, што самалёт на Гомель
усё ж паляціць!
Думаеце, што мы супакоіліся? Якое там!
Нават падняўшыся ў паветра, баяліся, што
зноў ляцім не туды. Бо спяваў жа Высоцкі:
адкрыта ўсё, хоць нам туды і не трэба...

не далічыцца.

Як на тое ліха, у гэтыя ж імгненні, — човен
з-за кустоў... Дзед Леўка ў ім... І нічагусенькі
ўжо не зробіш... Не спыніш, не адменіш... Рванула! І рванула так...
Човен, казалі, падскочыў над вадою метры на два, сам стары — на чатыры, а кепка
дзедава — на ўсе шэсць! Дзед крутануўся нібы «ераплан»: узлёт (рукі-ногі ў розныя бакі),
потым — пераварот і пікай у ваду.
Мужыкі, што былі на беразе, аслупянелі:
усё, маўляў, канцы дзеду Леўку!..
«Ага, счас», як любіць казаць усё той жа
Задорнаў. Дзед, нібы паплавок, вынырвае (!)
і хуценька грабе да берага.
Мужыкі да яго — распытваюць, абмацваюць... Дзед нікому нічога не кажа... І, падобна,
не чуе — рвецца дамоў, ідзе — без старонняй
падтрымкі...
Але ж рака тады апусцела: і тыдзень, і два
няма на ёй дзеда Леўкі. Мужыкі сталі пагаворваць, што зараз ён і да берага не падыдзе...
Яшчэ раз тыя «ага» і «счас». У хуткім часе
пейзаж аднавіўся: выплыў стары на сярэдзіну
рэчкі! Нехта з радасці жартаваць: «Во, дзед,
табе страху было! Не хутка ачомаўся...» На
што Леўка спакойна сказаў: «Міл чалавек, я
ж такі дзве вайны прайшоў, розныя кананады зведаў. Гэта ў параўнанні што? Ды проста
пукаўка! А чаму так доўга не выплываў? Дык
новы човен дзёўб».
Пасля гэтых слоў нашы мужыкі сталі паважаць дзеда Леўку яшчэ болей...
Хоць ён, зрэшты, і так чалавекам паважаным быў. У пойме Дняпра нават назва ёсць
«Леўкаў борак».
Соф'я КУСЯНКОВА,
в. Лучын,
Рагачоўскі раён.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА,
АДКАЗЫ

АДКРЫТА ЎСЁ...
ДЫ МНЕ ТУДЫ НЕ ТРЭБА!

Бог, мусіць, пачуў
нашы малітвы: селі ў
Гомелі!
Як я сябе адчува ла, вяр нуў шы ся
дамоў, перадаць не
бяруся!..
І гэта ж мы тады
яшчэ не чулі ні пра
якія авіякатастрофы.
Калі б нешта падобнае ды, крый Божа,
зараз? Слабанервовых, баюся, маглі б
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Па гарызанталі: 5. Бабій. 6. Паказ. 12.
Харэаграфія. 15. Апарт. 16. Кантата. 17. Алеся. 20. Эскіз. 21. Лушка. 22. Парад. 23. Ранак.
24. Колас. 25. Гайда. 31. Буйло. 32. Балаган. 33. Нарыс. 37. Драздоўская. 39. Стома.
40. Сезон. Па вертыкалі: 2. Фінал. 3. Сафіт.
7. Трупа. 8. Тэнар. 9. Агата. 10. Марта. 11.
Пукст. 13. Краснаполле. 14. Аляксандраў. 18.
Філатаў. 19. Дудараў. 26. Гумар. 27. Паўза.
28. Чарот. 29. Фауст. 30. Быкаў. 34. Прыма.
35. Балет. Па дугах: 1. Балеро. 4. Гарбук. 36.
Саната. 38. Маўзон.
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