
НА ВУ КА І ЖЫЦ ЦЁ
Раз ві та лі ся мы з пра вад ным ра дыё вя шчан нем. На до ечы 

згле дзеў не па трэб ны рэ пра дук тар і тут жа ўспом ніў, як у шос-

тым кла се на ўро ку фі зі кі на стаў нік тлу ма чыў нам гу ка пра-

вод насць ме та лаў, як пры вёў до сыць ці ка вы прык лад: ка лі, 

маў ляў, што-не будзь ска заць пе рад сва ім рэ пра дук та рам 

у сва ёй ха це, то гук па пра ва дах дой дзе ў ін шыя, і там яго 

мож на бу дзе па чуць... Праў да — і па-пер шае — пры клаў шы 

ву ха да та ко га ж рэ пра дук та ра, а па-дру гое — у той час, ка лі 

ра дыё не пра цуе...

Мы з хлоп ца мі тут жа ске мі лі, што на ра дыё вось та кая 

пра фі лак тыч ная га дзі на бы вае, пры чым кож ны дзень і як раз 

пас ля ўро каў.

...Ледзь да ча ка лі ся кан ца за ня ткаў — друж на раз бег лі ся 

па да мах.

У нас у ха це ні ко га не бы ло, та му я ад ра зу ж за няў «пост» 

пе рад рэ пра дук та рам. Па ча каў шы не каль кі хві лін, па куль 

да ха ты дой дзе адзін з сяб роў, я ва ўсё гор ла за кры чаў: «Віць-

ка-а-а!» З рэ пра дук та ра ад ра зу ж да не сла ся: «Жэнь ка-а-а! 

Ура! Пра цуе! Праў да, гук сла ба ва ты. Трэ ба мац ней кры чаць!» 

Я за роў што бы ло сі лы, і раз мо ва пай шла! Хут ка да яе да лу-

чы лі ся ін шыя га ла сы — ку ды сла бей шыя...

Але ж рап там Віць каў — сціх. Я, тро хі па га лё каў шы і не 

атры маў шы ад ка зу, вы ска чыў з ха ты на ву лі цу. Ся бар быў 

ужо там, і я па ду маў, што ка лі рваць свае глот кі так, як гэ та 

ра бі лі мы, то ні я кія рэ пра дук та ры, мо жа, і не па трэб ны...

Віць ка ж рас тлу ма чыў, што до ма не за ўва жыў... баць кі, 

які ра ней прый шоў з пра цы, — ха цеў ад па чыць, але ад кры-

ку пра ха піў ся і, не сця міў шы што да ча го, вы гнаў на шчад ка 

з ха ты.

...Гэ та, вя до ма ж, не адзін ка вы прык лад, ка лі жыц цё пе ра-

шка джа ла на ву цы. Дру гі быў звя за ны з заа ло гі яй.

У тым жа шос тым кла се на стаў нік ска заў нам, што ка лі 

зла віць ку ры цу і, рэз ка пе ра вяр нуў шы, па клас ці яе на спі ну, 

то птуш ка на не каль кі се кун даў ні бы та за сне.

Мы, як доб рыя вуч ні, вы ра шы лі пра ве рыць гэ та на кан-

крэт ным до сле дзе. Пас ля ўро каў пай шлі ў ха ту да Віць кі (ён 

у на шай кам па ніі быў за ва да та рам), узя лі там лад ны ка ва лак 

хле ба. Вар та бы ло вы нес ці яго ў двор і там па кры шыць, як 

да нас з усіх ба коў ста лі збя гац ца чу бат кі — дзяўб сці тыя 

крош кі.

На гэ та мы і раз ліч ва лі! Віць ка, як гас па дар ку рэй, спрыт на 

зла віў най блі жэй шую, рэз ка пе ра вяр нуў яе і па клаў на спі ну. 

Птуш ка, смеш на та пы ра чы ла пы, спа кой на ля жа ла на зям лі. 

Зна чыць, ура? Праў ду ска заў на стаў нік!

Мы ста лі свят ка ваць пе ра мо гу на ву кі: на вы пе рад кі ха па лі 

ку рэй, пе ра ва роч ва лі іх, кла лі на спі ны. Бед ныя ня суш кі за-

сты ва лі ў не ру хо мас ці. Але ж не ўсе. А мы, не змаў ля ю чы ся, 

ха це лі «па склад ваць» усіх пту шак, якія бы лі на Віць ка вым 

пад вор ку, што ака за ла ся не так і прос та, бо ней кія з ку рэй 

«за сы на лі», а дру гія ў гэ ты час ужо «пра чы на лі ся» і па чы-

на лі спа кой на, як ні чо га ні я ка га, збі раць свае крош кі... Да 

та го ж, хоць і зда лё ку, на нас злос на ку ка рэ каў пе вень... 

А га лоў нае, у са мы раз гар «экс пе ры мен та» з ха ты вы ска-

чы ла Віць ка ва ма ці і, доб ра агрэў шы нас руч ні ком па спі нах, 

пра гна ла з два ра.

Шка да бы ло, бо свой «на ву ко вы экс пе ры мент» мы, на 

жаль, не за вяр шы лі.

Яў ген Шас та коў,

г. Го мель.

ЧА ГО НЕ ЗРО БІШ, КА ХА Ю ЧЫ...
Па тэ ле ві за ры не як па чу ла, што ад крыў ся но вы кас ме тыч-

ны са лон: на зы ва ец ца «Ме та мар фо за».

І крэм ад най мен ны не ка лі быў, як Кла ва рас каз ва ла.

Пра ца ва ла яна та ды ў па ля вод чай бры га дзе: гэ та зна чыць, 

з ран няй вяс ны і да са май во се ні на сон цы, на вет ры, ад якіх 

і твар, і шыя, і ру кі-но гі хут ка ра бі лі ся амаль што чор ны мі. 

А вось ас тат няе це ла — на ад ва рот — за ста ва ла ся бе лым.

Та кі вось «кал гас ны» за гар.

І яно б ні чо га: які ўжо ёсць, ка лі б на пя рэ дад ні му жу гэ тай 

са май Кла вы не да лі пу цёў ку на Чор нае мо ра, у са на то-

рый.

Пры бра ла яго жон ка ва ўсё на вют кае, ад пра ві ла ад па чы-

ваць, а са ма са бе ду мае: «На гле дзіц ца ён там на аго ле ных, 

на да гле джа ных, на га рад скіх — ад мя не, вось та кой, дак-

лад на ад вер нец ца. Зна чыць, з за га рам трэ ба неш та ра біць. 

А вось што?»

Су сед чы на дач ка на вы хад ныя з Мін ска пры еха ла. Кла ва 

да яе:

— Та неч ка, мо жа, ты ве да еш, чым за гар мой звес ці?

Тая (сме ла):

— А як жа, ве даю. Ёсць адзін крэм — на ма жаш ся ім і 

бу дзеш як но вень кая! Мо жа, і са ма ся бе не па зна еш! А ўжо 

муж...

Ка жа так і тут жа пры но сіць Кла ве ка ро бач ку, не шка ду ю-

чы, плю хае ў яе ёду, ста ран на пе ра меш вае. Усё — ча роў ны 

сро дак га то вы.

Ве ча рам Кла ва ста ла ім ма зац ца: спа чат ку но гі і ру кі, 

по тым шыю... Ад чу ва ла, што пя чэ, за ра за, але ж, зна чыць, 

пра цуе! І ка лі тро хі па цяр пець...

Да дон ца, да апош няй гра му леч кі крэм той цу да дзей ны 

вы граб ла, по тым не як за сну ла, а ра ніч кай гля ну ла ў люс-

тэр ка...

Шчас це, што тая Тань ка з'е ха ла, а то маг ла б тут на-

ве кі за стац ца: ску ра ў Кла вы што той бу рак, тэм пе ра ту ра 

пад 38...

Ка ра цей, на пра цу ў той дзень «пры га жу ня» не пай шла. 

І на заўт ра так са ма... З ты дзень на лю дзі не вы хо дзі ла. Толь-

кі по тым пу хі ры ста лі ло пац ца. А ску ра пад імі і са праў ды... 

бя лей шая бы ла!

Муж, пры ехаў шы з са на то рыя, гэ та за ўва жыў і аца ніў. 

Ад нак пра тую пра цэ ду ру, што зра бі ла зду ру, Кла ва яму ні-

чо га не ска за ла. Хай ду мае, што жон ка ад са мо ты вось так 

збла жэ ла, ад пе ра жы ван няў. Мо жа, ша на ваць больш бу дзе, 

па гас па дар цы па ма гаць.

І са праў ды па да брэў яе Ві ця. На па ля выя ра бо ты Кла ву 

бо лей не пус ціў. Яна ў дзі ця чы са док улад ка ва ла ся: па мя ня ла 

ма ты ку на шваб ру. А ўсё ж не на сон цы, ад яко га так па ку туе 

на ша жа но чая пры га жосць.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

ЛАН ДЫ ШЫ ПАХ НУЦЬ ВЯС НОЙ
На два рэ та ды быў май. І ў пры ро дзе, і ў жыц ці ўсё ві ра-

ва ла: мы за кан чва лі 10 клас, ся рэд нюю шко лу, зда ва лі эк за-

ме ны, стро і лі пла ны... Мы, хлоп чы кі (не ве даю, як дзяў чаткі), 

ад чу ва лі ся бе да рос лы мі, ду жы мі і вель мі ха це лі неш та зра-

біць — ну та кое, каб ахну лі ўсе: і на стаў ні кі, і баць кі, і на шы... 

ка ха ныя. Бы лі та кія.

...Не ў па мя ці, хто з нас пер шы ска заў пра лан ды шы, але 

ідэя спа да ба ла ся ўсім. На са май спра ве: хто ж ад мо віц ца ад 

гэ тых пя шчот ных, пры го жых, па ху чых кве так?!

Мы тут жа рас пра ца ва лі план дзе ян няў: да мо ві лі ся з кі-

роў цам кал гас най ма шы ны, што ён пад вя зе нас у вя лі кі бор. 

Гэ та — за 10 вёрс таў, да ле ка ва та, але ж па чут ках лан ды шы 

там ды ва на мі сла лі ся, іх бы ло — хоць ка сою ка сі!

Мы вы бра лі бры га ду «кас цоў».

І вось яна пры яз джае. Кве так — ба чым — і праў да, шмат. 

А ўжо во дар ад іх...

Ста лі збі раць. Шчы ра ска жу: не хла пе чая, не муж чын ская 

гэ та спра ва — ма на тон ная, ма руд ная... І дзень пад ве чар 

хі ліц ца.

Наш ста рэй шы та ва рыш, ша фёр кал гас най ма шы ны, ка-

жа: «Хлоп цы, да вай це яшчэ ў ад но мес ца мат нём ся. Там 

гэ тых кве так яшчэ больш мо жа быць».

Мы, вя до ма ж, за, бо нам... абы не збі раць.

Па куль пе ра яз джа лі, на зям лю апус каў ся змрок. Якія ўжо 

там лан ды шы?! А вось... ве ла сі пе ды, ба чым, ля жаць. І не-

каль кі мяш коў пры іх...

Па шу ка лі ва чы ма гас па да роў — ні дзе ні ко га ня ма ша ка. 

За зір ну лі ўнутр мяш коў і ва чам не па ве ры лі: там бы лі... квет-

кі — лан ды шы! Нех та, му сіць, усёй сям' ёй ці ней кім ка га лам 

збі раў іх, каб по тым за вез ці на ры нак, пра даць...

А мы ж усе кам са моль цы! Мы ж та ко га не па цер пім: мы 

гэ тым спе ку лян там... аб' яў ля ем бой!

І та му, не змаў ля ю чы ся, за кід ва ем у ку заў ма шы ны два 

мяш кі з квет ка мі і... па га зах!

...У вы ні ку ба чы лі б вы, які ў нас быў апош ні зва нок! Якія 

бу ке ты атры ма лі на шы на стаў ні кі, на шы ка ха ныя дзяў чат кі, 

ма ту лі, ба бу лі, школь ныя пры бі раль шчы цы... Мы, хлоп чы кі, 

бы лі ў той дзень са праўд ны мі ге ро я мі, бо ўра зі лі ўсіх!

...Вось толь кі ўспа мі наць пра гэ та мне па-ра ней ша му со-

рам на.

Іван Га раль чук,

г. Мінск.

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

510 сакавіка 2018 г. ЛЮСТЭРКА
Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  

ЧЫС ТЫ 
АБ РУС
«Лепш за ўсіх» — гэ та не пра ўсіх

З усіх дзя жур ных і звы чай ных він ша ван няў і па жа дан-

няў на 8 Са ка ві ка (вяс ны ў ду шы, квіт нець, быць ма-

ла дой і ка ха най і г. д. і да т. п.), чу тых у роз ных ва ры я цы ях 

што год, а ад та го, зда ец ца, не вель мі шчы рых, на якія без 

эмо цый прос та ад каз ва еш дзя жур нае «дзя куй», мне сё ле-

та па шан ца ва ла атры маць ад но ары гі наль нае. Ча ты рох-

га до вы Кас ту сёк, сын пля мен ні цы, ста міў шы ся паў та раць 

усім шмат лі кім баб кам-цёт кам па жа дан ні зда роўя, шчас ця, 

ка хан ня і г. д., якім на ву чы ла яго ма ці, мне па тэ ле фо не 

вы даў: «Жа даю, каб у ця бе бы ла но вая пры го жая мэб ля, 

а на ста ле ў кух ні ля жаў та кі аб рус, які ні ко лі не пэц ка ец ца!» 

Мы з яго ма ці пас ля доў га ра га та лі, дзі ві лі ся, якая ў ма ло га 

прак тыч на на цэ ле ная фан та зія, спра ба ва лі раз га даць, ад-

куль што ўзя ло ся (я на ват ста ра ла ся ўспом ніць: мо жа, тое 

дзі ця і праў да ба чы ла ў мя не на ста ле за пэц ка ны аб рус?). 

На строй ад гэт ка га не спа дзя ва на га він ша ван ня быў увесь 

ве чар га рэз лі ва-жар таў лі вым, ні бы са ма кры ху здзя ці не ла. 

А пас ля па ду ма ла ся пра тое, што ўжо, на пэў на, праз год, 

ну мо жа, праз два мы ад гэ та га хлоп чы ка на ўрад ці па чу-

ем штось ці па доб нае. Пад рос шы, ён ужо бу дзе дак лад на 

вы кон ваць пра ві лы, і га ва рыць толь кі тое, што пры ня та ў 

той ці ін шай сі ту а цыі...

Вось ці ка ва: у які мо мант ча ла век раз і на заў сё ды страч-

вае сваю шчы расць і не па срэд насць, за кла дзе ную ў ім пры 

на ра джэн ні? Ка лі ён па чы нае ра зу мець, што га ва рыць тое, 

што ду ма еш, не заў сё ды доб ра і мож на? Дзе тая ад праў ная 

кроп ка, ка лі па чы на еш ста на віц ца паў на праў ным чле нам 

гра мад ства — ты по ва дзей ні чаць, ты по ва ду маць, ты по-

ва раз ва жаць? Ма ю чы ўсе шан цы, ка лі Бог не на дзя ліў 

эпа таж най сме лас цю або ад мыс ло вым та лен там, стаць 

пра віль ным і сум ным, як сі лі кат ная цаг лі на?

ЗДА ВА ЛА СЯ б, ме на ві та сён ня ад гэ тай ты по вас ці на-

шы дзе ці за стра ха ва ныя як ні ко лі. Асаб лі ва ў вя лі кіх 

га ра дах столь кі школ ран ня га раз віц ця, столь кі гурт коў, 

сту дый, якія пры ма юць вуч няў ледзь не з пя лю шак. Яны 

на пе ра бой абя ца юць вы явіць у ва ша га дзі ця ці здоль нас ці з 

са ма га ран ня га ўзрос ту і раз віць іх. Зда ва ла ся б, што мо жа 

быць лепш. І кла пат лі выя баць кі, тур бу ю чы ся пра бу ду чы-

ню, вя дуць ледзь не не маў лят у сту дыю, на кас тын гі, на 

кур сы. Якія зу сім не бяс плат ныя. Ці не гэ та пры чы на, што 

пры ма юць ту ды амаль усіх? І тут яны ста но вяц ца ра ба мі 

пры ду ма ных стэ рэа ты паў хут чэй, чым у лю бым ін шым мес-

цы. Бо ты не мо жаш быць не та ле на ві тым, не па спя хо вым, 

не ра зум ным. Ты па ві нен ад па вя даць. Дзіў на на зі раць, як 

дзяў чын ка га доў пя ці ста ра ец ца іс ці па ву лі цы, як ма дэль 

па под ыу ме, а хлоп чык да школь на га ўзрос ту, еду чы ў мет-

ро, тры мае ў ру ках кніж ку на за меж най мо ве (усё б ні чо га, 

па куль не ўба чыш вы раз яго тва ру)...

Але ж не ўсім быць ма дэ ля мі і дып ла ма та мі, не ўсім быць 

са мы мі леп шы мі. Так не бы вае. Толь кі як рас тлу ма чыць гэ-

та яшчэ зу сім ма лым ча ла ве кам, ка лі іх баць коў (а баць кі 

пас ля — іх) за точ ва лі ме на ві та на гэ та? І пра гра ма «Лепш 

за ўсіх!», якую рэ транс лю юць з ра сій ска га ка на ла, — не 

са мая леп шая для вы ха ван ня нар маль ных дзя цей. На гле-

дзеў шы ся на вун дэр кін даў, са бра ных з шос тай част кі су-

шы, яшчэ больш і на шых мам-та таў кі нуц ца шу каць у сва іх 

дзе так ад мыс ло выя та лен ты. Ка лі ж не атры ма ец ца — ёсць 

вя лі кая ве ра год насць зай мець па ка лен не за пра гра ма ва-

ных ня ўдач ні каў, якія па цяр пе лі фі яс ка ў ран нім дзя цін стве і 

якія больш не ма юць жа дан ня ад чуць штось ці па доб нае.

І та кіх ужо шмат. Зна ё мая пра цуе вы клад чы кам ін фар ма-

ты кі ў ста ліч най гім на зіі. Рас каз ва ла ня даў на пра адзін 

ці ка вы па ра докс, які на зі рае апош нія не каль кі га доў. За 

тую за да чу, якую дзе сяць га доў на зад ся мі клас нік з цяж-

кас цю, але ра шыў бы ці хоць бы па спра ба ваў гэ та зра біць, 

боль шасць ся мі клас ні каў сён няш ніх на ват не возь муц ца. 

І гэ та пры тым, што гэ тыя сён няш нія ся мі клас ні кі ся дзяць 

за кам п'ю та рам у ра зы больш, чым іх умоў ныя па пя рэд ні кі, 

а раз мо ва ідзе, пад крэс лю, пра за да чу па ін фар ма ты цы. 

І спра ва тут не ў тым, што на шы дзе ці па дур не лі. «Яны 

ста лі вель мі ба яц ца па мы ліц ца. Яны ба яц ца спра ба ваць, 

ім трэ ба, каб ад ра зу бы ло дак лад на і пра віль на», — тлу-

ма чыць па во дзі ны сва іх сён няш ніх вуч няў на стаў ні ца з 

трыц ца ці га до вым ста жам.

НАШ Кас тусь па куль не хо дзіць ні ў якія раз ві ва ю чыя 

гурт кі і сту дыі, бо баць кі вы ра шы лі, што ў іх са мае звы-

чай нае дзі ця, і ад да лі яго ў са мы звы чай ны са док. Гу ляе з 

ма шын ка мі і транс фор ме ра мі, што дня пры дум ляе но выя 

пры го ды для лю бі ма га ха мя ка, ка та ец ца з га ры на сан ках. 

Здзіў ляе баць коў сва і мі пы тан ня мі і вы сно ва мі, жа дае цёт-

цы на 8 Са ка ві ка чыс та га аб ру са на ста ле...

А і праў да, з ча го б рап там ён па чаў фан та зі ра ваць 

пра гэ ты аб рус? Мо жа, з яго вы рас це хі мік, які пры ду мае 

ней кую но вую тка ні ну? А мо жа, ста не доб рым тка чом ці 

та ле на ві тым ку ха рам? Па куль гэ та ня важ на. Хай спа чат ку 

вы рас це доб рым ча ла ве кам, які не ба іц ца жыць.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ



Іх вы яві лі ра та валь ні кі, якія пры-

бы лі па вы клі ку.

Па ве дам лен не пра за дым лен не ў ква-

тэ ры па ву лі цы Ка зі мі раў скай у Мін ску 

па сту пі ла ра та валь ні кам у 10.30. Ка лі да 

мес ца вы клі ку пры бы лі пад раз дзя лен ні 

МНС, па знеш ніх пры кме тах ні чо га не на-

зі ра ла ся. Дзве ры ў жыл лё, дзе, як па ве-

дам ля ла ся, быў дым, ад чы ніў гас па дар.

Як па ве да мі лі ў Мін скім га рад скім 

упраў лен ні МНС, на кух ні ра та валь ні кі 

вы яві лі аб га рэ лую ка на пу. Са слоў гас-

па да ра і яго жон кі, яны спра ві лі ся з уз-

га ран нем сва і мі сі ла мі. Але на мо мант 

пры быц ця па жар ных па ра лон мэб лі 

яшчэ тлеў, а па мяш кан не зна хо дзі ла ся 

ў ан ты са ні тар ным ста не. Ра та валь ні кі 

кан чат ко ва лік ві да ва лі ўзга ран не, пры 

гэ тым пад час аб сле да ван ня ква тэ ры 

за ўва жы лі дзі ця чыя рэ чы. Муж і жон ка 

ад ка за лі, што ў іх чац вё ра дзя цей, але 

ўсе яны зна хо дзяц ца ў ба бу лі.

Па чуў шы шум у дзі ця чым па коі, 

у за чы не най ша фе ра та валь ні кі ўба-

чы лі тра іх ма лень кіх дзя цей: хлоп чы-

каў 2008 і 2015 га доў на ра джэн ня і 

дзяў чын ку 2012 го да на ра джэн ня. 

Спу жа ныя, яны ся дзе лі ў ад ной ніж-

няй бя ліз не. Іх да ста лі, су па ко і лі, на-

кры лі коў драй і агле дзе лі на прад мет 

са ма ад чу ван ня. Ме ды кі, якія пры бы лі ў 

ква тэ ру, да лі за клю чэн не аб зда валь-

ня ю чым ста не зда роўя дзя цей. Па іх 

сло вах, у ша фу іх па са дзі ла ма ці, ска-

заў шы ся дзець ці ха і не ру хац ца.

На мес ца пры бы лі і су пра цоў ні кі 

мі лі цыі, якія вы свят ля юць аб ста ві ны 

зда рэн ня, а так са ма пры чы ны, якія 

пры му сі лі да рос лых па ста віць жыц ці 

дзя цей пад па гро зу. Уста наў лі ва ец ца 

і пры чы на па жа ру.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ма ці сха ва ла тра іх ма лых дзя цей у ша фе


