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«ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ЦЫЯ» 
Ў ВЁС ЦЫ Н.

...Тая вёс ка, мож на ска-

заць, у ста не знік нен ня: хат 

пус тых ку ды бо лей, чым жы-

ха роў, дак лад ней — жы ха-

рак, бо муж чын толь кі трое: 

Іван, Яў хім і глу хі дзед Ма-

кар. У пер ша га ёсць жон ка, 

у апош ня га — бы ла, ды, на 

жаль, па мер ла. А вось «ся-

рэд ні», Яў хім, з'ез дзіў не як у 

сва ты, ды, ві даць, не спа да-

баў ся дзяў чы не — на гру зі ла 

цэ лы воз гар бу зоў. Што азна-

ча ла ад мо ву, пры чым ад мо ву 

га неб ную... Пас ля та кой — не 

ўся кі ажэ ніц ца. Вось і Яў хім і 

жыў, і жы ве адзін. Ква та ран-

таў, праў да, час ад ча су тры-

мае. Не так даў но ў яго та по-

гра фы спы ня лі ся — ма ла дыя, 

вя сё лыя хлоп цы. Доб ра ім 

бы ло: пра стор ная чыс тая ха-

та, дар ма вая са да ві на ды га-

род ні на, гас цін ны гас па дар... 

Адзі но кі, шка да.

А та му, ві даць, не дзі ва, 

што пас ля ад' ез ду яны яму 

па сыл ку пры сла лі.

...На рас па коў ку Яў хім па-

клі каў Іва на. Ба чаць: неш та 

ру жо вае... Як быц цам гу мо-

вае... Дык дзеў ка ж! І пом па 

пры ёй.

На два рэ дзядзь кі па сла-

лі ра дзюж ку, на пам па ва лі 

па вет рам «це ла» той ма ла-

дзі цы, памацюкаліся, па ра-

га та лі яшчэ, па шу ка лі, чым 

бы ад ту лі ну за ткнуць? У па-

сыл цы ні чо га не знай шлі. 

Яў хім у ха ту збе гаў — вы нес 

моц ныя ніт кі, злажылі ў сем 

столак, за вя за лі, як быц цам, 

а вось па ду маць, што да лей 

ра біць, — не па спе лі: дождж 

стаў на хо дзіць, а ў Іва на се-

на ў по лі, у Яў хі ма — яб лы кі 

на сон цы. Па куль спя ша лі-

ся-ра та ва лі ўсё, грым нуў 

гром — ус ча ла ся та кая на-

валь ні ца...

Не да дзе вак бы ло.

...Ка лі на ву лі цы сціх ла і 

ў двор Яў хі ма вяр ну ла ся со-

ней ка — ні ра дзюж кі, ні той 

ру жо вай ма ла дзі цы ўжо не 

бы ло. «Бу рай зне сла», — вы-

ра шы лі дзядзь кі і з па лёг кай 

уз дых ну лі, бо ад на спра ва, 

ка лі ба ба жы вая, а вось з гэ-

тай ляль кай — што ты бу дзеш 

ра біць?..

Як ака за ла ся — неш та... 

трэ ба, бо на ра ні цу Іван уба-

чыў яе по бач з ха тай: пры га-

жу ня лё гень ка гай да ла ся на 

вы со кай лі пе.

— Доб ра бы ло б сцяг нуць 

яе, па куль ба бы не згле дзе-

лі, — пра па на ваў Іван су се-

ду.

— Але ж як?

Па куль абод ва чу ха лі па-

ты лі цы, ву лі ца ста ла па кры се 

ажы ваць, на паў няц ца жы ха ра-

мі. Яны згле дзе лі не як дзеў ку 

і пы та лі, ад куль гэ ты цуд? Яў-

хім, вя до ма ж, маў чаў. Доб ра, 

што Ка ця ры на, жон ка Іва на, 

знай шла ся. Ска за ла:

— Му сіць, на валь ні цай 

пры нес ла.

Тым ча сам з рай цэнт ра 

пры еха ла марш рут ка і спы-

ні ла ся не на пло шчы, а блі-

жэй да «на тоў пу», бо ці ка ва 

ж, ча го лю дзі па ста лі — уго ру 

гля дзяць... Дык жа ма юць на 

што.

І, як зда ло ся ней кім бал бе-

сам: но гі ў дзя ву лі доў гія, гру-

дзі вя ліз ныя, гу бы чыр во ныя... 

Ну і ўсё ас тат няе так са ма пры 

ёй...

Не ка му сфа та гра фа ваць 

за ха це ла ся, не ка му па ра га-

таць, па рас каз ваць анек до-

ты. Спрыт ная ба ба Жу раў лі ха 

пад мі ту сі ла ся — пра па на ва ла 

рас каз чы кам ку піць клуб ні цы, 

якія збі ра ла ся вез ці ў го рад... 

Яга ды ра зы шлі ся ўмо мант.

На на ступ ны дзень марш-

рут ка пры еха ла зноў — пры-

чым поў ная зя вак-ту рыс таў.

Та му жан чы ны, на тхніў шы-

ся пос пе хам Жу раў лі хі, па-

нес лі пад лі пу яшчэ га ра чыя 

ку ку руз ныя па чат кі, сло і кі з 

ка зі ным ма ла ком, зя лё ную 

цы бу лю, са ла... Усё тут іш ло 

«на ўра».

...Ці ве да лі вяс коў цы са-

праўд нае пры зна чэн не ляль-

кі, я ска заць не бя ру ся. А вось 

пры ез джыя — тыя дак лад на 

ве да лі і на ват глу хо му дзе ду 

не як да вя лі. Та му ён раз-по-

раз па ды хо дзіў да ту рыс таў і 

ка заў ім ад но і тое ж:

— Бач, дай шла цы ві лі за-

цыя. І мы ўжо секс-шо пу ма-

ем!

Шка да, што ня доў га яна 

па бы ла. У кан цы месяца на-

двор'е зу сім са пса ва ла ся, не-

каль кі дзён за пар аб' яў ля лі так 

зва ны аран жа вы ўзро вень, 

пас ля яко га лі па... апус це ла. 

Ку ды тую дзеў ку за нес ла, ні-

хто не ве дае.

На ўся кі вы па дак за дзя ры-

це га ла ву, па гля дзі це ўверх на 

дрэ вы. Мо жа, яна дзе ў вас?

Н. А.,

г. Пет ры каў.

ТА НЕЦ 
З... КВЕТ КА МІ

Жыц цё — гэ та, зга дзі це ся, 

ча кан не вяс ны, пе ра жы ван не 

вяс ны і ўспа мін пра яе...

У нас на су праць до ма рас-

це пры га жу ня гру ша. А ўжо як 

за цві це!..

Квет ка ў яе — най пры га-

жэй шая! Па ся рэ дзі не — со-

неч ная зо рач ка і пра мень чы-

кі-ты чын кі, па кра ях — бе лыя 

шы ро кія пя лёст кі. Пчол ка на 

так іх — як на жы вой пя рын цы 

ся дзіць...

А не як, ба чу, птах на га лін-

цы з'я віў ся. Го луб не го луб, бо 

за яго буй ней шы... І апя рэн не 

па пя ліс тае, а дзю ба ру жо вая,  

(не шэ рая, як у звы чай ных га-

рад скіх га лу боў). Ды на шый-

цы яшчэ два свет ла-жоў тыя 

паў ме ся цы...

А га лоў нае, што па во дзі ны 

зу сім ня звык лыя. Ва кол іг ру-

шы — мі тус ня ды рух: ска чуць 

жва выя ве раб'і і гал кі-хут ка-

нож кі, сва рац ца за неш та на-

ва сё лы-шпа кі, штось  шу кае ў 

тра ве чыр ва на во кі грак, топ-

чуц ца важ ныя ва ро ны... Ка ра-

цей — ві руе жыц цё! А вось гэ-

ты не зна ё мы птах ся дзіць ні бы 

ў роз ду ме... Ці ў ча кан ні?

Ага, так і ёсць: да яго, на 

тую ж га лін ку, пла ні руе кры ла-

тая сяб роў ка. Яе ка ва лер, як 

мож на зра зу мець, пры ля цеў 

пер шы — пра ве рыў мес ца...

Ці ка ва ста ла, хто ж ён та-

кі?

Ін тэр нэт пад ка заў: вя хір, 

ляс ны го луб. Там жа я пра-

чы таў, што коль касць гэ тых 

пту шак па сту по ва ска ра ча-

ец ца — з-за вы сеч кі ля соў і 

праз мер на га... ад стрэ лу. Дык 

вось ча му яны апы ну лі ся ў го-

ра дзе: у нас, лю дзей, шу ка юць 

па ра тун ку і пры гэ тым...

Цуд дый го дзе: той ка ва-

лер, гля джу, са рваў з гру шы 

квет ку, з ёй жы вым са ма лё-

ці кам пе ра ля цеў на ін шую га-

лін ку (за ней кі метр ад сва ёй 

пры га жу ні) і рас па чаў там са-

праўд ны кан цэрт: з хло пан нем 

кры ла мі, з пе ра бі ран нем лап-

ка мі...

Пра шлюб ныя тан цы я неш-

та не дзе чы таў, але ж каб з 

квет кай у дзю бе... Шка да — 

фо та апа ра та пад ру кой не 

бы ло!

...Але ж вось «вы ступ лен-

не» скон ча на, па ра га лу боў уз-

ды ма ец ца з гру шы, пе ра ля тае 

(квет ка — з імі) на ін шае дрэ-

ва — і зу сім не вы пад ко вае. 

Ка ля на ша га до ма сто га доў 

ужо ел ка рас це — гус тая-гус-

тая. Як раз та кая за ка ха ным, 

ві даць, і па трэб на! Па рач ка ха-

ва ец ца ў ёй, пры чым так, што 

яе ні хто там не зной дзе і не да-

бя рэц ца. На ват кот па шка дуе 

ла пак сва іх — не па ле зе ў ка-

лю чы хвой нік. Зна чыць, вось 

яно, мес цей ка для гняз да, для 

пту шы на га до ма, «пад ло гу» ў 

якім і на праў ду ра зум на ўсці-

лаць квет ка мі, бо пту ша ня там 

па він на ж быць цёп ла!

...Ця пер на два рэ лі пень, і 

па рач ка тых га лу боў ра зам з 

на шчад ка мі ўжо ад ля це ла ад 

на ша га до ма. Ім на ўзда гон хо-

чац ца ска заць шчы ры дзя куй 

за ча кан не вяс ны, пе ра жы ван-

не вяс ны і ўспа мін пра вяс ну.

Юрый Па тал коў,

г. Брэст.

НОЧ АД' ЕЗ ДУ
І НОЧ ПРЫ ЕЗ ДУ
Зі мой мне гэ та гіс то рыя 

так са ма ўспа мі на ец ца, але ж 

не як ра дзей, а вось ка лі па чы-

нае цяп лець...

У той год на шы дзе ці (зяць 

з дач кою) вы ра шы лі па да рыць 

нам... ад па чы нак, пры чым са-

праўд ны і, мож на ска заць, 

пер шы за ўсё жыц цё, бо мы 

з му жам са праў ды ні ко лі не 

ба чы лі мо ра (апроч на ша га, 

Мінск ага), не бы лі да лё ка за 

ме жа мі, не ля та лі на са ма лё-

тах.

Без гэтага — не як жы лі...

І маг лі б жыць да лей, ад нак 

дзе ці ста лі да во дзіць, што нам 

аба ім — даў но не па со рак, 

што пра ца і лецішча ні дзе не 

дзе нуц ца, што трэба па ду маць 

пра зда роўе ды пра тое, каб 

хоць тро хі ўба чыць свет...

Але ж га лоў нае на ват не 

гэ та: мы збі ра лі ся ехаць ра-

зам, усёй сям' ёй, дзе ці бра лі 

з са бой на шу ўнуч ку, і па нянь-

чыц ца з ёй на бе ра зе мо ра... 

Што мо жа быць ле пей?!

Ка ра цей, мы ўрэш це зга-

дзі лі ся. А ўсе кло па ты — па 

афарм лен ні віз, бра ні ра ван ні 

жыл ля, бі ле таў на са ма лёт і 

г. д. — зяць узяў на ся бе, пры-

чым яшчэ ў снеж ні, зда ец ца... 

Ка заў, што так бу дзе тан ней.

І вось ён, дзень (а ка лі дак-

лад ней — то ноч) на ша га ад'-

ез ду. Мы з му жам за га дзя са-

бра лі ся, спа ка ва лі ча ма да ны, 

у пры зна ча ны час ча ка ем дзя-

цей, каб ра зам з імі па ехаць 

у Вар ша ву (пе ра лёт ад туль, 

ка за лі, ці не ўтрая тан ней шы, 

чым з Мін ска)... А яны — ча-

мусь ці не едуць: па зва ні лі 

адзін раз — ска за лі, што за-

тры ма юц ца, по тым па зва ні лі 

дру гі...

Пас ля трэ ця га зван ка баць-

ка ўжо пы таў ся, ці не зра бі ла-

ся што? Ці зда ро выя? Дач ка 

су па кой ва ла: усё дзя куй бо гу. 

Але ж мо жа (?!) так стац ца, 

што... яны ні ку ды не паедуць 

(?!)...

«Не па е дзе це вы, дык і мы 

не па е дзем, — зга дзіў ся баць-

ка. — Не вель мі нам і ха це ла-

ся. На лецішчы па бу дзем».

Та кім чы нам, я ўжо збі ра-

ла ся разбіраць ча ма да ны, ка лі 

«ўла да» рэз ка змя ні ла ся: дзе-

ці ска за лі, што яны та кі вы яз-

джа юць...

Пас ля гэ та га зван ка бы-

ла су стрэ ча і до сыць доў гая 

да ро га: не каль кі га дзін на 

мыт ні, цу доў ны дзень у Вар-

ша ве, ці ка вы пе ра лёт, і на-

рэш це — су стрэ ча з мо рам! 

Дзі ва-дзіў нае, але вар та бы ло 

яго ўба чыць, зай сці ў мяк кую 

цёп лую ва дзі цу, і сто му як ру-

кою зня ло! Мы та кі пры еха-

лі — ад па чы ваць!

...У той, са мы пер шы наш 

ве чар ма лая доў га не спа ла. 

Зяць з дач кою бы лі пры ёй. 

Мы з му жам — збі ра лі на стол. 

І на кры ва лі яго на пра стор най 

ад кры тай ве ран дзе з ві дам на 

мо ра.

Вель мі доў га по тым ся дзе-

лі там, неш та елі-пі лі, доў га 

раз маў ля лі, ус па мі на лі да ро-

гу. І па чу лі ад дзя цей, што па-

ча ла ся яна з вя лі кай згу бы: 

то-бок пе рад са мым ад' ез дам 

у іх з ква тэ ры пра па лі... за-

меж ныя паш пар ты, без якіх, 

вя до ма ж, ні за якую мя жу не 

вы е дзеш...

А та му іх шу ка лі ўсю ды — 

у сум ках і адзен ні, у ста лах і 

ша фах (у дзя цей вя лі кая біб-

лі я тэ ка), у кух ні, на бал ко нах, 

на ват на два рэ... у кан тэй не-

рах для смец ця (зяць яго раз-

гра баў лыж най пал кай, а дач-

ка ліх та ры кам свя ці ла).

Шу ка лі яшчэ ў ван ным па-

коі і не па срэд на пад ван най. 

Там ужо — ка за лі — з іс тэ-

рыч ным ро га там, бо ха це лі, 

як у та го ашмянскага мытніка, 

знай сці два міль ё ны до ла раў і 

па пра сіць, каб са ма лёт ім па-

да гна лі да пад' ез да...

А ўрэш це, стра ціў шы ўся-

ля кую над зею, ста лі яшчэ раз 

аб мац ваць па сцель пад бо кам 

у дзі ця ці, якое ўвесь гэ ты час 

вель мі со лад ка спа ла. І хоць-

не хаць па бу дзі лі яго. І ма ці «на 

аў та пі ло це», мож на ска заць, 

па пы та ла ся:

— Да чуш ка, ты не ба чы ла 

трох ма лень кіх сі нень кіх кні-

жа чак — у та ты на пісь мо вым 

ста ле?

Ма лая ўсміх ну ла ся, ку лач-

ка мі пра цер ла воч кі, узя ла 

баць ку за лю бі мы па лец — 

па тэ па ла ў бок ван ны.

— Там, — па ка за ла паль-

чы кам на дзвер цы праль най 

ма шы ны.

Зяць ад чы ніў іх, за су нуў 

ру ку і... з-пад ней кіх адзе жак 

да стаў тры ма лень кія сі нія кні-

жач кі.

— Гэ та ты іх сха ва ла? — 

спы та лі баць кі ў да чуш кі.

— Я, — за да во ле на кіў ну-

ла яна.

...Больш чым два тыд ні мы 

пра жы лі та ды ні бы ў каз цы: 

чыс цют кае па вет ра, сон ца, 

мо ра, па езд кі-эк скур сіі, дзі-

вос ная пры га жосць, а ўжо 

кам па нія...

І ўсё ж са мы свет лы ўспа-

мін — пра той, са мы пер шы 

наш ве чар, ка лі ўнуч ка со лад-

ка спа ла, а мы, уча ты рох, ся-

дзе лі за ста лом, ды ха лі мо рам 

і да слёз ра га та лі, слу ха ю чы, 

што ад бы ло ся з яе «па да-

чы».

Л. Сень ка,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

На да па мо гу 
бра там па ро зу ме

У ЗША вы ра шы лі штур ма ваць ва ен ную ба зу 

ў по шу ках ін ша пла не цян.

Амаль паў-

мільё на ка рыс-

 таль ні каў Face-

book вы ка за лі жа-

дан не ўвар вац ца 

на тэ ры то рыю 

ба зы «Зо на 51» 

у аме ры кан скім 

шта це Не ва да і знай сці там ін ша пла не цян. Усе 

яны ад зна чы лі ся ў ад па вед най жар тоў най гру пе 

ме ра пры ем ства. Яшчэ 450 ты сяч ча ла век пад пі-

са лі ся на аб наў лен ні су поль нас ці.

Ме ра пры ем ства, да та ва нае 20 ве рас ня, на зва-

на «Штурм «Зо ны 51». Яны не змо гуць нас усіх 

спы ніць». Згод на з яго апі сан нем, ка рыс таль ні-

кам пра па ну юць су стрэц ца ў ту рыс тыч ным цэнт ры 

не па да лёк ад ба зы і зай сці на аб' ект. «Ка лі мы 

па бя жым, то змо жам ру хац ца хут чэй за іх ку лі. 

Да вай це па гля дзім на пры шэль цаў», — за клі ка лі 

ар га ні за та ры. Мно гія ка рыс таль ні кі рас пра ца ва лі 

ўлас ныя пла ны за хо пу і ства ры лі сот ні ме маў на 

гэ тую тэ му. На прык лад, адзін з іх пра па на ваў раз-

драж ніць «су пра ціў лен не», кі да ю чы ў іх ка мя ні. Не-

ка то рыя ка мен та та ры, не зра зу меў шы сар каз му, 

вы ка за лі зда гад ку, што ўсіх на вед валь ні каў ба зы 

рас стра ля юць на мес цы.

Скле е на му ве рыць
Жан чы на вы пад ко ва здраб ні ла гро шы ў шрэ-

да ры і больш за ме сяц склей ва ла іх.

Жы хар ка Паўд-

нё вай Ка рэі па-

мыл ко ва су ну ла 

банк но ты ў шрэ-

дар, ад нак здо-

ле ла іх ад на віць 

і па мя няць у бан-

ку, па ве дам ляе ін фар ма цый ны пар тал Asіa One. 

У чэр ве ні жан чы на вы пад ко ва па кла ла кан верт, у 

якім бы ло 11 банк но таў па 50 ты сяч во наў, у офіс ны 

шрэ дар. Перш чым яна ўсвя до мі ла сваю па мыл ку, 

пры ла да, вядома, зра бі ла тое, для ча го і бы ла ство-

ра на, — здраб ні ла ку пю ры. Ка рэ ян ка ў рос па чы 

па пра сі ла аб да па мо зе ка рыс таль ні каў ін тэр нэ ту. 

Ёй рас ка за лі, што банк пры мае і аб мень вае толь кі 

фраг мен ты банк нот, якія ма юць па мер не мен шы 

за 80 % ад ары гі наль най пло шчы.

На пра ця гу ме ся ца жан чы на мар на ва ла ўвесь 

воль ны час на тое, каб скле іць ку пю ры, ёй да-

па ма га лі муж і дач ка. Банк пры няў са бра ныя з 

дроб ных ка ва лач каў ку пю ры і аб мя няў іх на но-

выя. Упар тасць жан чы ны за ха пі ла яе на чаль ні ка, 

у якас ці за ах воч ван ня ён па час та ваў яе абе дам. 

Апо вед жан чы ны рас паў сю дзіў ся па са цы яль ных 

сет ках. Ка мен та та раў за ха пі ла ўсед лі васць і мэ-

та на кі ра ва насць ка рэ ян кі. «Гэ тая жан чы на мо жа 

рас сле да ваць спра вы ў па лі цыі, ка лі ёй уда ло ся 

скле іць гэ тыя банк но ты», — на пі саў адзін з ка-

рыс таль ні каў.

Ра ман ту еш сваю 
ма шы ну? Пла ці штраф!

У ЗША аў та ўла даль ні кам за ба ра ні лі за гляд-

ваць пад ка пот сва іх аў то. Га вор ка ідзе пра 

ра монт ныя ра бо ты, якія гас па да ры ма шын 

хо чуць пра во дзіць сва і мі сі ла мі ў сва ім 

га ра жы.

У роз ных шта-

тах ЗША за ко ны 

ад роз ні ва юц ца, 

і ся род іх ня ма-

ла та кіх нор маў, 

якія вы клі ка юць 

усмеш ку або 

здзіў лен не. Да 

лі ку апош ніх на-

ле жыць но вая за ба ро на, якая з'я ві ла ся ў шта це Ка-

лі фор нія, акру га Сак ра мэн та. Там ула даль ні кам за-

ба ра ні лі са ма стой на ра ман та ваць свае ма шы ны.

Мяс цо вы за кон ста віць пад за ба ро ну ра бо ту з 

аў та ма бі ля мі, што на ле жаць асо бам, якія пра жы-

ва юць па тым ад ра се, дзе ра ман ту юць ма шы ну. 

Нель га ра ман та ваць тэх ні ку з вы ка ры стан нем ін-

стру мен таў, якія не ад но сяц ца да лі ку бы та вых, 

а так са ма нель га пра во дзіць та кія ма ні пу ля цыі з 

транс парт ны мі срод ка мі, якія абез ру хоў лі ва юць іх 

на 24 га дзі ны і больш. Пры гэ тым змя няць мас ла 

і філь тры, аб слу гоў ваць тар ма зы, ра ман та ваць 

по крыў кі і пра во дзіць ін шыя дроб ныя апе ра цыі ў 

Сак ра мэн та па-ра ней ша му да зва ля ец ца. Сваю за-

ба ро ну ўла ды рас тлу ма чы лі імк нен нем аба ра ніць 

на ва коль нае ася род дзе ад за брудж ван ня га ру ча-

зма зач ны мі ма тэ ры я ла мі і ін шай хі мі яй. Лю бо га, 

ка го па лі цыя зло віць на па ру шэн ні но вых пра ві лаў, 

ча кае штраф у 430 до ла раў.

Іван КУ ПАР ВАС.
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