
ЕСТВО ПО ГО ДА. 25 марта синоптики прогнозирую т переменную  облачность без осадков. Ветер ю ж 
ный 3 -8  м /с. Температура воздуха ночью  -2 /+ 3 , днем +12/+17. 26 марта будет облачно с прояс
нениями. Ночью без осадков, днем возможен дождь. Ветер юго-восточный 4 -9  м/с, днем ме
стами порывы до 14. Температура воздуха ночью  +1/+6, днем +Ю/+15. 27 марта также облач
но с прояснениями, местами дожди. Ветер юго-восточный 6 -П  м /с. Температура ночью  +3/+8, 
днем+12/+17 градусов.

Падарожжа. Чым уразта жыхара Баранав[ч далёкая Аустрал1я

Дзялщца сонцам: з надзеяй на 
шчасце для кожнага чалавека
Яуген МАЛ1НОУСК1
NEWS@INTEX-PRESS.BY

Наш 60-гадовы юбшей 
ш кольны сябра Барыс 
Кац прапанавау адзначы- 
ць у CiflHei. Усе фжанса- 
ва-эканам1чныя пытан- 
Hi сужэнцы з АустралП 
узял1 на сябе, так што мне 
з ж онкай Любоую заста- 
лося толью пакорл1ва 
успрымаць Боскую ласку.

Омвалам дзщячага сяброу- 
ства для Maix равеснжау заста- 
ецца апавяданне “Дикая соба
ка Динго, или Повесть о первой 
любви” Р. Фраермана. На фоне 
тагах больш папулярных амва- 
лау пауднёвай Kpaii гы, як кенгу
ру щ каала, дзжая сабака Дзш- 
га выглядае давол1 непрыкмет- 
на. Але менавта сонечна-ру- 
дая, як аустратйская пустыня, 
дзкая сабака Дзшга адпавядае 
амволщы палымянага i светла- 
га дзщячага сяброуства. Аднак у 
часы дзшх ймвалау “светлай бу- 
дучыш камумзма” мы i марыць 
не Mami аб А с̂трали.

п — й — : : П,” kAor.iun«rv;v ирэяйьйныя йоажанж, захапленне i зачараванасць. усефота арх̂

толью адным пеучым муж- 
чынам на кл1расе, астат- 
шя coTH i вершкау моучю 
слухал1 голас святара, сед- 
зячы на зручных драуля- 
ных лавах. Тут мы адчул1 го- 
нар за нашую баранавщкую 
грэка-каталщкую суполку 
Юрылы i Мятода, канечне, у 
10 разоу меншую, але зауж- 
ды разам дружна спяваю- 
чую усю Боскую л1турпю.

На гэтым тле щ не заду- 
жа цялесным падасца чыта- 
чу нашае уражанне ад фйы- 
маркета, рыбнага доку Cifl- 
нейскага порта, у яюм мы 
пабачыл1 i з’ел1 такую коль- 
касць усялякай, у тым Л1ку 
сырой, рыбы, мщый i кра- 
бау, што i не сшлася.

С1ЛА В Ы П А Д КУ  
Н АГА Д А Л А  АБ САБЕ

Месца нашага часова- 
га пражывання - Мароу- 
6pa-6i4. Абарыгенсю сэнс 
назвы “Чорны гром” цалкам 
адмяняецца светлым! no3ip- 
KaMi 3yciM незнаемых люд- 
зей, ягая в1таюць How are you 
going? Ад мшагучных словау
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Аустра;пя здз1вша пауночных 
гасцей зялёна-тэракотавым1 
краявщам1, яюя ста/ii родным1 
для нашых сяброу ужо 22 
гады таму. Час эм1грацьп для 
Барыса i 1рыны Кац не адзна- 
чаны хапаннем зорак з нябё- 
сау. Свабода каштуе не тай
на. Хто адважыцца у 35 год 
паюнуць усё нажытае, у тым 
лжу кватэру у цэнтры М1нска, 
прэстыжную працу, налад- 
жаны дабрабыт, сяброу, сва- 
якоу ды без ведання ангель- 
скай мовы, з сотняй доларау 
у гашэш выйсщ насустрач не- 
вядомай будучыш? Не кожны 
успрыняу выйсце з СССР як 
прарыу да свабоды.

Распачынаць новае быццё 
Барысу i 1рыне прыходзшася 
з пасудамойю i слесара з за- 
робкам у адзш долар у гад- 
зшу. Потым пашчасщла улад- 
кавацца у пщэрьп, дзе раз
воз кожнай шцы аплочвау- 
ся столью ж. На гэтую тэму 
сябра сямЧ Саша распавёу 
трагжам1чную псторыю. Пад- 
час развозу пщы здарыуся 
моцны ураган. Град вел1чы- 
нёй з ry c iH ae  яйка na 6 iy  ла- 
бавое шкло i дах машыны. 
Няглядзячы на роспачны стан 
юроуцы, пща была дастауле- 
на своечасова, заказчык i га- 
спадар пщэрьп расплацт- 
ся як мае быць - $1. Страха- 
вая кампашя падл1чыла вы- 
датю толью за пабп’ае лаба- 
вое шкло. Тады, паклаушы у 
маразшку паветраныя шары- 
Ki з вадой, бедалага 3p a 6 iy  iH- 
струмент для iMiTaqbii бщця 
градам i яшчэ больш сапсавау 
сваю машыну, у вынжу чаго 
праз страхавую кампашю да- 
сягнуу свайго першага поспе- 
ху - новага ауто.

3 цягам часу жыццё ста
ла паступова наладжвацца. 
Неузабаве знаёмы прапана- 
вау Барысу сталую працу за- 
гадчыка склада. Аднак ды- 
пламаваны 1нжынер-механ1к 
i да гэтага часу не адмауля- 
ецца прыб1раць свой пад’езд 
за $50 у месяц. 1рына, па аду- 
кацьи настаун!ца матэматы- 
Ki, з чаляднщы (подмасте
рье) вырасла да сауладаль- 
Н1цы швейнага атэлье у Сщ- 
ней-Ciui, у яюм зорка сусвет- 
нага к1но ЬПколь Кщман ста
ла яе кл!енткай. Ужо можна 
было купщь чатырохпакаёв- 
ую кватэру на беразе аюяна.

Зараз Барыс i 1рьша маюць

тры кватэры, дзве з ix здаюць 
унаём. Кожны yiK-энд сям’я за- 
прашае гасцей або наведвае па- 
добных да сябе выхадцау з Бе
ларусь Гаспадары гасцшна на- 
крываюць святочны стол, на 
яюм можа апынуцца кенгура- 
цша, манга, маракуя, авакада 
ды шшыя экзатычныя рэчы. Ся- 
бры вядуць бясконцыя размо- 
вы, спяваюць пад птару, пад- 
бадзёрваючы адзш аднаго жар
там!, анекдотам!, тостамь Таму 
галоунае уражанне ад Аустрал11 
- гэта людз1.

На друг1м месцы - не вель- 
Mi Uixi аюян. Дз1уная перамена 
колерау, шумшвы моцны голас, 
дзявяты вал, як з карцшы Айва-

ЗОуСКЭГа, наинцц да uiuv. bJUUUW
марскога уладара. Аднойчы я 
адважна дау нырца у штарма- 
выя хвал1. Спачатку было надз- 
вычайна хораша, але адрэналш 
скончыуся, як толью я зразу- 
меу, што не магу вярнуцца на
зад праз моцны адкат хва;п, 
усяляй раз адцягваючай ад бе- 
рага у “кацёл кшячых глыб1нь”. 
Так, б1блейсю Лев1яфан на- 
вучыу паважаць сябе.

КАЗАМНАЕ 
КАРАЛЕУСТВА НА  
МЕСЦЫ БЫ ЛОГА  
КАНЦЛАГЕРА  
КА ТАРЖ А Н

Немагчыма ап1саць ура-

апазнанага в1з1тоукай моста 
Харбар-Брыдж, ветразепа- 
добным1 абалонкаш опер- 
нага тэатра (Sidney Opera 
House), хмарачосам1, гар- 
ман{чна спалучаным! з не- 
пауторным каларытам пры- 
ватных сядз1б, в!л, сц1плых 
i утульных дом1кау з чара- 
шчным дахам i неад’емным1 
кактусам!, MipTaMi, акацы- 
ям1, архщэям1, цытрусам} 
ды iH iiib iM i невядомым1 для 
мяне раслшамк Ну а рашш- 
Hi спеу птушак - папугаяу, 
i6icay, кукабарау! Тут нават 
варона спявае нейк1м ней- 
маверна райск1м голасам.

Усё гэтае казачнае кара- 
леуства м1жвол1 выкл!кае 
асацыяцьй па кантрасце. 
Сучаснаму чарырохмшьён- 
наму мегапол1су, пабудава- 
наму на месцы былога кан- 
цлагера катаржан, як i Бара- 
нав1чам, прыбл1зна 150 год. 
Але бездань м1ж гарадам1 
апраметная. На галоунай 
плошчы Дарл1нг-Харбар уз- 
вышаецца Малая базЫка 
Девы Марьп. Пабудава- 
ны з залац1стага пясчан1ка 
у стыл1 ангельскага неага- 
тычнага адраджэння XIX 
ст., штэр’ер храма заварож- 
вае сонечным колерам, ад- 
цяняючым 40 в1тражоу на 
Евангельск1я сюжэты. Ад- 
паведна з веравызнаннем 
мы наведвал1 грэцкую пра- 
васлауную царкву. Уразша 
нядзельная урачыстасць 
мужчын i жанчын з дзець- 
Mi, што, нягледзячы на лет
нюю спёку, был1 апрану- 
тыя у строг1я гарштуры, 
сукенк1 i панчох1. 3 fl3 iB ina  
тое, што спевы выконвал1Ся

так у выглядзе усмешк! ишу 
падзелены з невыпадковым 
бл1зюм i выпадковым мша- 
ком.

Напрыканцы сша выпад- 
ку нагадала аб сабе. Kani 
служыцел1 Однейскага аэра- 
порта прынял1 мяне за тэра- 
рыста, дык з прычыны стрэ- 
су я пакшуу у лаханцы свой 
юб1лейны падарунак - гад- 
3iHHiK ф1рмы П’ер Кардэн. 
Апомшуся, кал1 вяртацца 
назад было позна. Сядз1м з 
жонкай ды сумуем: так усё 
добра адбывалася... I вось, 
пры пасадцы у самалёт мой 
пасадачны талон не адрэа- 
гавау чыпам. Пакуль i3H oy  

правярал1 пашпарт, Любоу 
напружыла свае л1нгв1стыч- 
ныя здольнасц! i запытала- 
ся пра пак!нуты гадзшшк. За 
10 хвшн пытанне было выра- 
шана, i мы з пачуццём глыбо- 
кага задавальнення cen i на 
свае месцы у салоне летака.

Цудоуныя уражанн1 ад 
вандроуга i станоучае вы- 
рашэнне атуацьп натхн1л1 
мяне яшчэ раз звярнуць увагу 
на словы Эклез(яста: “I звяр- 
нууся, i убачыу пад сонцам: 
не хутюм дастаецца паспяхо- 
вы бег, не адважным - пера- 
мога, не мудрым - хлеб, не у 
разумных - багацце, але час i 
выпадак для ycix ix” [Эк 9,11].

Апавяданне аб першым 
каханш заканчваецца сло
вам! галоунай rep a iH i TaHi па 
мянушцы Дз1кая сабака дзш- 
га: “Усё не зн1кае бясследна. 
1накш... куды сыходз1ць наша 
верная дружба навею?..’’. Не
магчыма заслужыць дружбу, 
магчыма тольк! застацца ёй 
верным.

Прырода Аустралм прывабл1вае ceaiM хараством i непауторнасцю жыхароу друпх кантынен- 
тау.РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ


