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НЯ МА I НЕ ТРЭ БА?
У ка рот кiм «Перш чым зай сцi, па ду май, цi па-

трэ бен ты тут» бы ло, зга дзi це ся, неш та зне ва-

жаль нае.

I тым не менш — над пiс шмат ка му па да баў-

ся, а та му — «кра са ваў ся» на дзвя рах мно гiх 

ка бi не таў, ква тэр, на ват вяс ко вых хат...

Апош нiм ча сам яму, зда ец ца, за ме на знай-

шла ся: на шыб ках ма шын за мест пры выч на га 

«Ка лi вам за мi нае маё аў то, па зва нi це па тэл...» 

хто-нi хто ўзяў ся ма ца ваць кра са моў нае: «Сы шоў. 

Бу ду, ка лi вяр ну ся».

А што — ла гiч на. Ко рат ка, пры го жа... I на ват 

дас цiп на. Асаб лi ва — ка лi той, хто сы шоў, быў не 

вель мi i па трэб ны.

ВЕ РЫЦЬ? НЕ ВЕ РЫЦЬ...
Ска заць мож на шмат, цi ляп нуць — не па ду-

маў шы. А вось на пi саць...

Тут, зда ва ла ся б, хоць-не хаць збя рэш ся з дум-

ка мi ды ўзва жыш сло вы.

Не факт, як вы свят ля ец ца: дзве ста рон кi ў 

ад ным ар ты ку ле аб тым, што са мае да ра гое ў 

ча ла ве ка (асаб лi ва ця пер i ча мусь цi ў бе ла ру-

са?) — гэ та... зям ля.

...Мiж во лi i до сыць доў га ду ма ла, з яко га ж пе ра-

пу ду, ад куль у аў та ркi — да рос лай i, як вы гля дае, 

ста лай, аду ка ва най жан чы ны — та кая вы сно ва? 

Яна, што, — не ме ла баць коў i не мае дзя цей? Нi ко га 

не ка ха ла i нi на што не хва рэ ла, нi ко лi не вы пi ва ла 

i та му не чу ла ад са мых роз ных лю дзей, што са мае 

га лоў нае, са мае да ра гое ўсё ж зда роўе?..

Нех та не дур ны пры знаў, што ёсць лю дзi, якiя 

га во раць на ват та ды, ка лi мозг ад па чы вае.

...Ця пер, як вы гля дае, яны ста лi пi саць?

(Ва ры янт ма лiт вы: «Бо жух на, дай мне сi лы 

тры маць язык за зу ба мi, па куль я не збя ру ся з 

дум ка мi».)

ПРЫ ЕХА ЛI!
Для кi на знаў цаў гэ та за свя та — за меж жа, 

мiж на род ны фес ты валь, най леп шыя фiль мы, цi-

ка выя раз мо вы, зна ём ствы, су стрэ чы... Да моў 

ад’ яз джаць не ха це ла ся! Але ж...

Пе ра сек лi мя жу, за карцела неш та з’ес цi i вы-

пiць (той жа ка вы, гар ба ты) — спы нi лi ся, зай шлi 

ў ка вяр ню. Па ло ву сця ны там зай маў тэ ле вi зар — 

iш лi «Сва ты».

— Во, пры еха лi, — усмiх нуў ся адзiн з экс пер-

таў, — хоць «нар маль нае» кi но па гля дзiм.

ВЕ ДАЙ НА ШЫХ!
«Най леп шае фо та! За пяць хвi лiн!» — па абя-

ца ла рэ кла ма. I ёй вель мi ж ха це ла ся ве рыць, 

бо зды мак i са праў ды быў па трэб ны (на ра бо це 

па свед чан нi абя ца лi мя няць)...

Та му Зоя сме ла ад чы нi ла дзве ры ў ма лень кi 

са лон, па пра вiў шы пры чос ку ды ма кi яж, се ла ў 

крэс ла.

Май стар па пра сiў яе зняць аку ля ры, по тым — 

пад ацца кры ху на пе рад, пры ўзняць пад ба ро дак, 

апус цiць яго, па вяр нуць упра ва, на зад, уле ва, па-

гля дзець на кар цiн ку ўвер се, а на рэш це — не ўсмi-

хац ца, не мiр гаць!.. Усё — карт ка га то ва.

Ад да лi яе ў бе лым пры го жым кан вер це.

Ад кры ваць яго пры фа то гра фе, раз гля даць 

той зды мак, «не ады хо дзя чы ад ка сы», не як не 

вы па да ла. Ужо до ма жан чы на ўклю чы ла яр чэй-

шае свят ло, да ста ла фот ку. Пер шае, што ўба-

чы ла, — пра вы ра жок стро га га бе ла га каў не-

ры ка быў «сха ва ны» пад свi тар, ле вы — тыр чаў 

уверх.

Для служ бо ва га па свед чан ня i са праў ды — 

«най леп шае фо та»!

МЕС ЦА ДЛЯ АНЁ ЛАЎ
Го рад, цэнтр, ганд лё вы рад з су ве нi ра мi. Iх 

мно га — роз ных... Дзе-нi дзе, што ра дуе, пад пi-

са ны па-бе ла рус ку. Што не ра дуе i ра да ваць не 

мо жа — з прык ры мi па мыл ка мi. Ну вось як вам: 

«Анёл на... сту ле»?

— У на шай мо ве, — спра бу ем да вес цi пра-

да вач цы, — ёсць сло ва «стул», але ж на iм не 

ся дзяць, бо гэ та зу сiм не рэч, гэ та — пра бач це — 

дзе ян не кi шэч нi ка.

— Што вы га во ры це? Праў да?! — не ве рыць, 

здзiў ля ец ца жан чы на.

I, ду ма е це, тут жа вы праў ляе цi пры бi рае з ва-

чэй прык рую па мыл ку? Не, яна абя цае... ска заць 

пра яе «на чаль ству», а ўжо яно...

Мо жа, не ка лi i вы пра вiць.

НЕ ПРА КА МЕНЬ
...Дзед Юзiк на грып за хва рэў. I каб сам — не 

так бы крыўд на бы ло б, а то пры еха лi праў ну кi, 

за ра зi лi...

Доў га, бед ны, кво лiў ся — ачу хац ца не мог, ка-

заў: «Па мру, да лi бог па мру! Без па ры...»

Дзе ду на той час 104 бы ло.

Анд рэй, на жаль, не пра жыў i па ло вы... Ды i 

то абы-як: па ма ла до сцi, «дур нос цi», па шка да ваў 

дзяў чы ну, што сох ла па iм, — стаў су стра кац ца. 

Не за ўва жыў, як тая за ця жа ра ла, як ледзь не на-

заўт ра збе га ла ў дэ ка нат, i ён са праў ды «ўжо нi ку-

ды не дзеў ся» — рас пi саў ся з ёй, пе ра ехаў...

Зу сiм не та му, што спа ло хаў ся (па ба яў ся 

стра цiць сту дэнц кi бi лет, не зра бiць кар’ е-

ру...), — прос та... зноў па шка да ваў i звя гi не 

ха цеў. Да та го ж яму цi ка ва бы ло па гля дзець: 

хто на ро дзiц ца, на ка го па доб ны?

Па га на рыў ся кры ху, што сын i, як ка за лi, «вы-

лi ты баць ка», ад нак па лю бiць — нi тое дзi ця, нi 

ма цi яго — ча мусь цi не змог.

Па пi ваў — з га да мi ўсё бо лей i бо лей, ча сам 

не пры хо дзiў на ча ваць, на ват сы хо дзiў.

«Ну ча му так? Ча му? — пла ка ла-пе ра жы ва ла 

жон ка. — Я ж яго так люб лю, так люб лю!»

...Не вам ка заць: ка хан не ад на го ча ла ве ка як 

ра та валь ны круг, ка хан не дру го га — як ка мень 

на шыi.

Якi ня хай не рап тоў на, але ж, вi даць, за цяг не 

на дно...

Ка лi не скi нуць.

ПАЙ СЦI I... ЗА СТАЦ ЦА
Пра Ма га ма е ва, пры чым рап там, нi се ла нi 

па ла, больш, чым пра той кля ты вi рус, — i па тэ-

ле вi за ры, i ў трам ваi:

— Ку рыў, бач, у дзве ру кi, — за хап ля юц-

ца ар тыс там муж чы ны, — а го ла су — хоць бы 

хны: якi быў, та кi i за стаў ся! Не пра ку рыў, не 

стра цiў!

...Стра цiў — жыц цё (пры чым «без па ры», на 

сё мым дзя сят ку).

Та кое пры го жае i та кое па трэб нае.

КО ЛЫ
З пра вiл жыц ця: ка лi вас пе рай ма юць на ву-

лi цы, каб спы таць, што дзе зна хо дзiц ца, як ку ды 

прай сцi цi пра ехаць, — зна чыць, з ва мi ўсё ў па-

рад ку: вы клi ка е це да вер.

Ад куль...

Ста iм (на ву лi цы, на пры пын ку), ча ка ем аў то бус 

i, вi даць, са праў ды вы клi ка ем, бо ме на вi та да нас, 

а не iн шых, «ко цiц ца» не вя лiч кая поў ная жан чы на, 

пы та ец ца (пры ха ваў шы ў ру ка ве цы га рэ ту), на чым 

мож на да брац ца да пя тай баль нi цы.

Ка жам, што да вя зе ту ды лю бы аў то бус, тра-

лей бус i трам вай... Але ж гэ та блiз ка — уся го тры 

ка рот кiя пры пын кi, iх мож на прай сцi...

— Не, — кру цiць га ла вой жан чы на. — Я не 

пай ду, мне но гi ба ляць.

...Ба ляць — гэ та вi да воч на, — та му што ку рыць 

i ма ла хо дзiць. А ма ла хо дзiць i ку рыць — та му што 

но гi ба ляць. Ко ла за мкну ла ся, як той ка заў.

Да рэ чы, зна ё мы эк скур са вод у мно гiя з рай-

цэнт раў ез дзiць з тэр ма сам. Ка жа, не ва раць там 

доб рай ка вы...

Ня ма по пы ту — ня ма пра па но вы, а ня ма пра-

па но вы...

Вы зда га да лi ся.

ЯНЫ I МЫ
«Хто ка го лю бiць, той та го i чу бiць».
На Та неч чын ро зум, гэ та азна ча ла... гла дзiць, 

па чу бе, што яна i ра бi ла — до ма.

У ма шы не (а ез дзiць iм з му жам пры вя ло ся 

шмат) тро хi iн шая фiш ка бы ла: ён ру лiў, са чыў за 

да ро гай, яна — неш та рас каз ва ла, каб ве ся лей 

бы ло, чы та ла анек до ты... Не без та го — ча сам 

гла дзi ла па ка ле не, ды з та кою пя шчо тай...
— Ад чу ва еш? — цi хень ка па пы та ла  не як.
— Ну, — ска заў муж, сце па нуў шы пля чом.
— Што кан крэт на?
— Ка ле на кры ху свяр бiць... Але я па цярп-

лю...

БЕЗ УЗ РОС ТУ
Лiфт у до ме ра зум ны — тым, у пры ват нас-

цi, што не прос та шу руе з па вер ха на па верх, а 

«заадно» пад бi рае па са жы раў.

I па са жы рак.

На трэ цiм па вер се жан чы на зай шла. Нi чо-

га асаб лi ва га — не вы со чань кая, ху дзень кая, у 

доб рым уз рос це (га доў пад 80, вi даць)... Але ж 

гэ та — на пер шы по зiрк, а быў яшчэ i дру гi, ка лi 

тая спа да рож нi ца, зняў шы паль чат ку, па пра вi ла 

па смач ку ва ла соў i тым са мым па ка за ла ўсiм 

цэ лы рос сып... брыль ян таў (у сва iх пярс цён ках, 

у за вуш нi цы), ка лi яна — ад ным гэ тым ру хам — 

ска за ла, што мы, ну вя до ма ж, тро хi ма ла дзей-

шыя, мо жа, на ват пры га жэй шыя ды ра зум ней-

шыя, але i яна...

Яна, вi да воч на, так са ма — як мi нi мум — не 

гор шая, бо на тыя брыль ян ты за ра бi ла са ма? Цi 

атры ма ла ў па да ру нак — ад ка ха на га муж чы ны, 

ад баць коў, дзя цей?

...Што нi жан чы на — за гад ка. У лю бым уз-

рос це.

ЛЮ ДЗI — ЯК ПТУШ КI...
Ге на дзеў не даў но ўжо за — i 50, i 60... А ўсё 

ад но — шы коў на вы гля дае: заўж ды пры бра ная, 

пры ча са ная, пад ма ля ва ная... Пры вык ла са чыць 

за са бой. Да та го ж яна не за му жам i па-ра ней-

ша му пра цуе... Ка жа, зу сiм не та му, што гро шы 

па трэб ны (без iх, маў ляў, не як абы шла ся б), — 

у сям’i чац вё ра ўну каў ды ста рэнь кая ма цi. Усе 

асоб на жы вуць i без яе па куль што спраў ля юц-

ца... «Але ж, — уз ды хае, — як толь кi з ра бо ты 

сы ду, да лi бог, з усiх ба коў «па вiс нуць»: ад на го 

на му зы ку зва дзi, дру го га — у па лi клi нi ку, трэ-

ця га па ля чы, па кар мi, з сад ка за бя ры... Толь кi 

i бу ду што слу га ваць iм ды гой саць цэ лы дзень. 

А так — я птуш ка воль ная: зран ку пёркі пачысціла, 

пры бра ла ся i пай шла. У мя не — ра бо та».

...Мож на па ду маць, што яна по тым, ка лi рап-

там спат рэ бiц ца, ад чы нiць дзве ры ў ха ту, зва-

рыць су пчык, па мые пад ло гу, па дасць ва ды.

(Ка жуць, Ра неў ская пас ля спек так ляў час та 

гля дзе ла на квет кi ад шмат лi кiх пры хiль нi каў, на 

ко шык з iх лiс та мi ды за пiс ка мi i з су мам за ўва-

жа ла: як шмат лю бо вi, а ў ап тэ ку сха дзiць ня ма 

ка му.)

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

ЛЮ ДЗI — 
ЯК ПТУШ КI...

Аб' явы ў вёс цы на ўсiх слу пах: 
дрэ вы ўжо не прос та спi лу юць — 
вы кар чу юць пнi...
Што, на пэў на ж, доб ра?
А зрэш ты, у вёс ках ку ды валь ней, i 
пнi там, зда ец ца, за мi на юць ме ней.
...У го рад бы тых «кар ча валь нi каў»!

ВЕ ЛІ КОД НЫЯ 
СУ ВЕ НІ РЫ

Па ка жуць май стры з 

усёй Гро дзен шчы ны 

на вы стаў цы-кон кур се 

дэ ка ра тыў на-пры клад-

но га мас тац тва «Ве лі-

код ны па да ру нак».

З 20 са ка ві ка да 20 кра-

са ві ка яе ар га ні зу юць у Гро-

дзен скім аб лас ным ме та-

дыч ным цэнт ры на род най 

твор час ці. Удзел у твор чым 

па ка зе возь муць най леп шыя 

май стры на род най твор час-

ці ра ён ных цэнт раў ра мёст-

ваў, ад дзе лаў тра ды цый най 

куль ту ры цэнт раў куль ту ры і 

на род най твор час ці Гро дзен-

шчы ны, а так са ма ра мес ні кі.

Га лоў ная мэ та вы стаў кі, 

якую ла дзяць на пя рэ дад ні 

пра ва слаў на га і ка та ліц ка га 

Вя лі ка дня, — ад ра джэн не, за-

ха ван не і раз віц цё тра ды цый-

ных ві даў дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га мас тац тва ў рэ гі ё нах 

Гро дзен скай воб лас ці.

Іры на СІ ДА РОК.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

ЛЕС ЧА КАЕ 
ЎСІХ 

АХ ВОТ НЫХ
Ак цыя «Ты дзень ле су» 

прой дзе ў Бе ла ру сі з 

28 са ка ві ка да 4 кра са-

ві ка. Сё ле та яна бу дзе 

пры мер ка ва на да Го да 

ма лой ра дзі мы і пры-

све ча на 75-год дзю Вя-

лі кай Пе ра мо гі.

У гэ тым го дзе ак цыя, іні-

цы я та рам якой тра ды цый на 

вы сту пае Мі ніс тэр ства ляс-

ной гас па дар кі, ад бу дзец ца 

ўжо 13-ы раз. Што год яна 

ахоп лі вае ўсё боль шую коль-

касць удзель ні каў і пунк таў 

на кар це кра і ны. Так, у 2019 

го дзе ў «Тыд ні ле су» ўзя ло 

ўдзел больш за 52 ты ся чы 

ча ла век. Уся го за сем дзён 

ак цыі ва лан цё ры ра зам з ле-

са во да мі вы са дзі лі больш за 

29 міль ё наў дрэў. Асноў ны мі 

ле са ўтва раль ны мі па ро да мі 

тра ды цый на ста лі хвоя, ел ка 

і бя ро за. Акра мя па сад кі ле-

су доб ра ах вот ні кі зай ма лі ся 

так са ма пры бор кай смец ця 

(уся го бы ло пры бра на 2905 

ку ба мет раў), рэ стаў ры ра ва-

лі мес цы ма са ва га ад па чын-

ку (да лет ня га се зо на бы ло 

пад рых та ва на 207 аб' ек таў). 

Ра бо ты бы лі ар га ні за ва ны 

на 2613 аб' ек тах.

Да лу чыц ца да ак цыі мо-

жа кож ны, на га да лі ў Мі ніс-

тэр стве ляс ной гас па дар кі. 

Для гэ та га да стат ко ва звяр-

нуц ца ў най блі жэй шы ляс-

гас або ляс ніц тва і за явіць 

пра сваё жа дан не. Ле са гас-

па дар чыя ўста но вы за бяс-

пе чаць удзель ні каў ак цыі 

не аб ход ным рыш тун кам і 

па са дач ным ма тэ ры я лам, а 

так са ма па ка жуць аб' ек ты, 

якія ма юць па трэ бу ў ле са-

ад наў лен ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


