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І ПРЫ ЧЫМ ТУТ 
РА ГА ЛІ КІ?

У чар го вы раз ча ка ю чы з да лё кай 

па езд кі баць ку, мой двух га до вы сы нок 

вы ра шыў спя чы свай му лю бім чы ку 

ра га лі кі. Ідэя, ка неш не, мая. Ар цём ка 

вы ра шыў толь кі да па маг чы. Мы так 

хо ра ша ста я лі ка ля ста ла (ус ка рас каў-

шы ся на та бу рэт, ма лы быў амаль роў-

ны са мной) і рас кат ва лі цес та, пас ля 

на маз ва лі яго ўзбі тым яеч ным бял ком і 

скруч ва лі па трэб ныя нам фі гур кі, пры-

го жа вы кла да ю чы іх на бля ху... 

Але рап там неш та пай шло не так.

Мой ма лень кі па моч нік па чаў це ру-

сіць му ку не на рас ка та ны «блін», а на 

пад ло гу, пры гэ тым з ра дас цю пры га-

вор ва ю чы: «Пыл!» Я, вя до ма, зра бі ла 

за ўва гу, пас ля дру гую. Але Цём ка 

так за ха піў ся но вым за ня ткам, што 

па прос ту мя не не чуў. І май му цяр пен-

ню прый шоў ка нец... Вы пра ва дзіў шы 

ма ло га шкод ні ка з кух ні, я пра цяг ва ла 

кру ціць ра га лі кі, з рос пач чу ду ма ю-

чы, што да рэм на я так: яму ўся го два 

гад кі, ён вы ра шыў мне да па маг чы, а я 

сва і мі дзе ян ня мі, хут чэй за ўсё, за гу бі-

ла ў ім бу ду ча га шэф-ку ха ра яко га-

не будзь эліт на га рэ ста ра на.

І так амаль заў сё ды. Спа чат ку 

ма ла дыя ма ці не да юць сва ім дзе-

цям пра явіць са ма стой насць (ма ма 

ж зро біць лепш і, га лоў нае, хут чэй!), 

а по тым здзіў ля юц ца, што іх ужо да-

рос лыя дзе ці не тое што пель ме ні не 

мо гуць зва рыць, на ват пы ла со сам ка-

рыс тац ца не ўме юць. Ся род іх — і мае 

стрыеч  ныя бра ты. Ім ужо ка ля са ра ка, 

а яны па-ра ней ша му жы вуць з ма май. 

І не та му, што ня ма дзе (ста рэй шы 

ўжо па бу да ваў улас нае жыл лё), а та-

му, што не ўме юць са бе на ват буль бы 

зва рыць (і гэ та ў век ін тэр нэ ту!). А ўсё 

та му, што ўвесь час жы лі з ба бу ляй. 

Тая, па куль маг ла, сва іх уну каў да-

гля да ла: на кух ню не пад пус ка ла (усё 

са ма!), з вёс кі паў нют кія тор бы з га-

род ні най ця га ла (ба я ла ся ліш ні раз 

ада рваць ад спра вы сва іх хлоп чы каў), 

на ват шкар пэт кі ім, ужо да рос лым, 

мы ла! Вось і атры ма ла ся тое, што 

атры ма ла ся. Сён ня ўсё тое са мае за 

іх ро біць ма ці, якая ўжо, між ін шым, на 

пен сіі...

А ўсё па чы на ец ца са звы чай ных 

фраз: «Сы нок, дай я шну роч кі за вя жу, 

так хут чэй», «Да вай я са ма ця бе па-

карм лю, а то ты за пэц ка еш усё адзен-

не», «Са ма цац кі па склад ваю, а ты 

хут чэй ідзі спаць»... Вось і я, ві даць, 

не да лё ка ады шла, вы гнаў шы Цём ку 

з кух ні.

«Дзе ці не са ма стой ныя, ка лі гэ та 

вы гад на да рос лым», — пра чы та ла я 

ня даў на ў ад ной до сыць па пу ляр най 

аў та ркі Ган ны Бы ка вай, якая вель мі 

да ступ на пі ша пра дзі ця чую псі ха ло-

гію. І яно са праў ды так. На вош та дзі-

ця ці да ваць тую ж лыж ку, ка лі я са ма 

яго ма гу па кар міць: па-пер шае, так 

бу дзе спар ней, па-дру гое, мне пас ля 

не да вя дзец ца мыць адзен не і пры бі-

раць усё на во кал. А, з ін ша га бо ку, як 

яшчэ дзі ця ці на ву чыц ца ес ці, ка лі не 

ме та дам спроб і па мы лак?!

Я ўсё гэ та ра зу мею, та му свое  часо-

ва выконваю «ра бо ту над па мыл ка мі». 

Мой Цё мік ужо амаль без про ма хаў 

не толь кі ару дуе лыж кай, але і ві дэль-

цам. Сам вы но сіць за са бой гар шчок 

і пры бі рае цац кі (не без уль ты ма ту му, 

ка неш не). Ле там мы ра зам збі ра-

лі клуб ні цы (ня хай ча сам і зя лё ныя), 

ця пер Цё мік з за да валь нен нем хо-

дзіць па морк ву (хоць ірве ўсю за пар), 

лу шчыць з ба бу ляй фа соль ку, якая 

раз ля та ец ца па ўсёй кух ні. Праз акно 

ба чы ла, як да па ма гаў баць ку вы бі ваць 

ды ван кі, мыць ма шы ну ды па лі ваць 

(пра віль ней, за лі ваць!) ва дой квет кі. 

За тое — сам!

У на ступ ны раз, ка лі бу дзем пя чы 

ра га лі кі, абя цаю быць не та кой ка тэ га-

рыч най, бо, як ні ка жы, а са мая важ-

ная мі сія баць коў — на ву чыць дзі ця 

быць са ма стой ным.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

ЗВЫ ЧАЙ НЫЯ 
НЕ ЗВЫ ЧАЙ НЫЯ КЛО ПА ТЫ

На ві на пра тое, што яна ста не ма май, бы ла не ча ка най. 

Та ды Але на не ве ры ла ў гэ ты цуд. Тое, што ў іх 

бу дзе пер шы нец, муж-даль на бой шчык да ве даў ся 

ў ка ман дзі роў цы — яго шчас цю не бы ло ме жаў.

Бу ду чы баць ка ма рыў пра хлоп ца, а ця жар ная Але на 

пры гля да ла ся ў кра мах да ру жо вых пан чо шак ды 

су ке на чак для ма лень кіх пры га жунь. На 23-м тыд ні УГД 

па ка за ла, што бу дзе дзяў чын ка. Як пра гэ та ска заць 

му жу, каб той не мар ко ціў ся і не хва ля ваў ся, ма ла дая 

ма ці на ват не ўяў ля ла... Ця пер жа гэ тыя пе ра жы ван ні 

ў сям'і ўспа мі на юць з гу ма рам, тым больш што праз два 

з па ло вай го да на свет з'я віў ся і доў га ча ка ны хлоп чык.

Як пра хо дзіць звы чай ны дзень но ва спе ча най ма ці, чым 

за няць дзя цей з ма лень кай роз ні цай ва ўзрос це і як не 

за быц ца на ся бе пад час хат ніх кло па таў, «СГ» рас ка за ла 

ма ла дая ма ту ля з Ор шы Але на КАС ЦЯН КА.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Па трэ ба ка хаць і быць ка ха ным — ад на з 

ба за вых «на стро ек» homo sapіens. Ва ўсе 

ча сы ча ла век шу кае са бе па ру. Ня гле дзя чы 

на «за ла ты век» сэр ві саў ан лайн-

зна ём стваў, па-ра ней ша му зруч ней за ўсё 

ра біць гэ та ў сва ім ася род дзі. На прык лад, 

у пра цоў ным ка лек ты ве. На пра цы мы пра-

во дзім па во сем (і больш) га дзін пяць дзён 

на ты дзень. І ка лі пра цу ем у ад ным ка лек-

ты ве доў га, то ка ле гі па сту по ва ста но вяц ца 

нам блі жэй шыя, чым сва я кі. Мы ба чым са-

слу жыў цаў у роз ных сі ту а цы ях. Ве да ем, як 

ка ле га рэ агуе на стрэ сы і ўспры мае аса біс-

тыя пе ра мо гі, як ста віц ца да на шых праб-

лем, ці га то вы ён (яна) да па маг чы і пад тры-

маць... «Служ бо вы ра ман»: рас клас ці гэ тую 

з'я ву «па па лі чках» мы па пра сі лі вя до ма га 

сек со ла га, у ня даў нім мі ну лым — га лоў на га 

спе цы я ліс та па сек са ло гіі і сек са па та ло гіі 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Дзміт рыя КА ПУС ЦІ НА.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

СУ МЯС ЦІЦЬ 
КА РЫС НАЕ З ПРЫ ЕМ НЫМ

Боль шую част ку жыц ця мно гія пра вод зяць на ра бо це, 
а зна чыць, «служ бо выя ра ма ны» бы лі, ёсць і бу дуць

Веч ная тэ маВеч ная тэ ма
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