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(Заканчэнне. Пачатак 

на 1-й стар. «СГ».)

Дзень Але ны па чы на ец ца 

а сё май ра ні цы — да гэ та га 

яе пры ву чы лі дзе ці. Па куль 

ма ла дая ма ці ў ван ным па-

коі, па кры се па чы на юць па-

ды мац ца і ма лыя. Сын Кі рыл 

пра чы на ец ца ра на, што не 

ска жаш пра яго сяст рыч ку 

Арын ку. Тая лю біць зра біць 

вы гляд, быц цам у са док ёй 

не трэ ба. «Што ці ка ва, — 

здзіў ля ец ца па во дзі нам сва іх 

га рэ заў Але на, — у вы хад ны 

дзень гэ тыя жэў жы кі ра ні цай 

доў га не спяць, і маё жа дан-

не хоць кры ху ад па чыць зноў 

не спраў джва ец ца».

Кож ны буд ні дзень для 

жан чы ны пра хо дзіць у пры-

ем ных тур бо тах: па куль га-

ту ец ца сня да нак для дзя цей, 

ма ці мо жа па піць ка вы, по-

тым за плес ці кос кі ма лой. 

Адзен не ў са док ужо пад рых-

та ва нае на пя рэ дад ні, хоць 

ін шы раз Ары на пра яў ляе 

ня ўрымс лі вы ха рак тар 

і ўпар та ад маў ля ец ца 

на дзя ваць тое, што 

са ма вы бі ра ла яшчэ 

ўчо ра. Лю біць так са ма 

па спра чац ца на конт 

ца цак, якія за пла на-

ва ла браць з са бой у 

са док. Тут па трэб на 

цярп лі васць ма ту лі... і 

не толь кі. Бра цік, як са-

праўд ны джэнтль мен, 

амаль заў сё ды цер піць 

дзя во чыя сва воль ствы 

сва ёй ча ты рох га до вай 

сяст рыч кі. «Так, — рас-

каз вае Але на, — на мі-

ну лых вы хад ных дзе ці 

ад па чы ва лі ў ба бу лі. Кі-

рыл за ха цеў па піць. За-

ўва жыў шы гэ та, Арын-

ка пад бег ла да яго і... 

на ўпрост ада бра ла ку-

ба чак. Ка лі ёй зра бі лі 

за ўва гу, то ад ка за ла, 

што ста рэй шая, та му ён па-

ві нен са сту паць. Спа кой ная 

рэ ак цыя ма ло га за слу гоў ва-

ла па ва гі. Вось так вы хоў ва-

ец ца вы трым ка!» — усмі ха-

ец ца суразмоўніца.

Ма ла дая жан чы на са джае 

ў ка ляс ку свай го сы ноч ка. 

Арын ка ўжо ве дае, што трэ-

ба пры тры маць дзве ры аль-

бо ўзяць з рук ма ці ней кія рэ-

чы: ня гле дзя чы на ня прос ты 

ха рак тар, у та кія мо ман ты 

яна вель мі да па ма гае.

Пас ля та го як ма лую за-

вя лі ў са док, гас па ды ні трэ-

ба па кла па ціц ца пра абед. 

Вя до ма, ка лі муж вяр та ец ца 

з рэй су, то да па ма гае жон-

цы па до ме. Ад нак та кое вы-

па дае не час та. Для ма лых 

Але не трэ ба на адзін-два дні 

пры га та ваць суп. Дач ка хар-

чу ец ца ў сад ку, і гэ та ўжо 

па лёг ка. Ка ля адзі нац ца тай 

га дзі ны жан чы на вы хо дзіць 

з ка ляс кай на шпа цыр — 

доб ра, што по бач з до мам 

ёсць алея, а па блі зу пра-

ця кае Дняп ро... Да лей па 

рас кла дзе — сіл ка ван не і 

пас ля абе дзен ны сон. Гэ тым 

ча сам ма ту ля так са ма мо жа 

да зво ліць са бе кры ху ад па-

чыць ці за няц ца, на прык лад, 

пры бор кай. Пас ля дзён на га 

сну ў Кі ры ла — пад вя чо рак, 

звы чай на гэ та ёгурт аль бо 

пю рэ з са да ві ны. Да рэ чы, 

улет ку ма ла дая ма ту ля ста-

ра ец ца вы во зіць дзе так у 

вёс ку да сва ёй ба бу лі, якая 

кор міць праў ну каў на ту раль-

ны мі пра дук та мі, ба ла зе, сё-

ле та са да ві ны і ага род ні ны 

ба га та, а ча го вар тае ка зі-

нае ма лач ко з яга да мі!

«Ка лі з сад ка пры хо дзіць 

ма лень кая Арын ка і яны з 

Кі ры лам па чы на юць гу ляць, 

дык хоць ты ўця кай ад шу му! 

Та ды бя ром са ма кат ці ро вар 

і — на ву лі цу. Вель мі лю бім 

на вед ваць га рад скі дзі ця-

чы парк аль бо за баў ляль ны 

цэнтр, дзе ма лыя да юць во-

лю эмо цы ям і га рэ зяць там. 

Пры та кіх цэнт рах ёсць ня ні, 

яны мо гуць пры гле дзець за 

дзець мі, а ма ці гэ ты час мо-

жа пры свя ціць са бе, — га-

во рыць жан чы на. — Уво гу-

ле жыц цё му жа і жон кі, ка лі 

з'яў ля юц ца дзе ці, вель мі 

кру та мя ня ец ца. На дзя цей 

ідзе ка ля 70 % да хо ду сям'і. 

Баць ка га то вы ку піць ма лым 

усё, што яны па жа да юць. 

А я ста ра юся ўсё ж та кі да 

па ку пак па ды хо дзіць больш 

ра цы я наль на. У кра ме 

дзе цям хо чац ца ўся го, 

ад нак спра бую ад вес-

ці іх убок, пра па на ваць 

неш та ін шае, больш 

тан нае ці ка рыс нае, 

на прык лад, пай сці на 

ат рак цы ё ны ці па ка-

тац ца на по ні».

Але на ўспа мі нае, як 

з му жам доў га не маг лі 

вы зна чыц ца з імем сва-

ёй да чуш кі. Ні вод нае 

не па да ба ла ся. Пяць 

дзён баць кі не ра ша лі-

ся спы ніц ца на ней кім 

ад ным. І на рэш це зга-

дзі лі ся з імем Ары на. 

Што да ты чыц ца сы-

ноч ка, то тут вый шла 

знач на пра сцей — імя 

ад ра зу знай шло ся.

Пас ля пер ша га во-

пы ту на ра джэн ня на ша 

ге ра і ня з упэў не нас цю 

ка за ла, што за во дзіць дру гое 

дзі ця не збі ра ец ца. І су жэн-

цы не пла на ва лі па паў нен ня. 

Ка лі праз год і дзе сяць ме-

ся цаў яна да ве да ла ся, што 

ця жар ная, да апош ня га не 

ве да ла, што ра біць. Увесь 

час лу на лі дум кі: яшчэ зу-

сім ма лень кая да чуш ка на 

ру ках. Як спраў ляц ца, дзе 

браць гро шы, бо спат рэ-

біц ца ўдвая больш? Ка лі ж 

прый шла на пры ём да ўра-

ча і той спы таў, ці збі ра ец ца 

яна па кі даць ма ло га, ад ра зу 

вы ма ві ла «так». Ця пер вель-

мі ра дая, што ў яе ёсць сы-

нок і да чуш ка — жан чы на не 

ўяў ляе, як маг ла б жыць без 

іх. Адзі нае, на па чат ку вель мі 

ба я ла ся, ці ўдас ца ёй спра-

віц ца з хлоп чы кам. Як ака-

за ла ся, асаб лі вай роз ні цы ў 

до гля дзе ня ма. Тым больш 

да на ра джэн ня сы ноч ка да-

чуш ку ўжо ад да ла ў са док, 

ста ла пра сцей. Ужо ве да ла, 

якія ле кі па трэб ныя, якую 

ка ляс ку лепш вы браць, дзе 

пам пер сы куп ляць, як кар-

міць ма ло га і г. д. На конт 

коль кас ці дзя цей яна больш 

не за гад вае — хто ве дае, 

што за пла на ваў Бог.

А сё май га дзі не ве ча ра 

сям'я збі ра ец ца за вя чэ рай, 

так ма лень кія не па се ды ву-

чац ца пра віль на па во дзіць 

ся бе за ста лом, тры маць 

ві дэ лец, лыж ку, па чы на юць 

ад чу ваць ед насць з баць ка-

мі, пры ву ча юц ца да ся мей-

ных тра ды цый. Пе рад тым як 

рых та вац ца да сну і чыс ціць 

зуб кі, ма лыя лю бяць па сва-

во ліць. Апош нім ча сам Ары-

не па да ба ец ца тан ца ваць 

пе рад тэ ле ві за рам, бра цік 

так са ма не ад стае — хоць 

не вы раз на, ад нак імк нец ца 

паў та раць ру хі за сяст рыч-

кай. Ма ці, да рэ чы, даў но заў-

ва жы ла гэ тую пры хіль насць 

у дач кі. «На вед ва лі на ват ха-

рэа гра фіч ную шко лу для ма-

лень кіх, ад нак та ды, на пэў-

на, бы ло за ра на ад да ваць, 

а сён ня да чуш ка ўжо са ма 

па пра сі ла, каб я ад вя ла яе на 

тан цы», — га во рыць ма ту ля. 

Але на мяркуе, што, вя до ма, 

трэ ба як ма га ра ней па спра-

ба ваць дзі ця ў роз ных за нят-

ках, але ў вы ні ку яно са мо 

па він на вы ра шыць, чым хо ча 

зай мац ца.

Для ўтай ма ван ня ма лых 

ма ці за во дзіць іх у душ — і 

Арын ка, і Кі рыл аба жа юць 

пры маць ван ну. «Што раз у 

ня дзе лю раб лю кож на му з 

пе най, з цац ка мі — ім вель-

мі па да ба ец ца», — дзе ліц ца 

жан чы на. А дзя ся тай дзе ці 

па він ны быць у лож ку, бо 

заўт ра трэ ба збі рац ца ў са-

док і ад ной, і дру го му. Так-

так, яна вы ра шы ла і ма ло га 

пры ву чаць да сад ка. Учо ра 

на га дзін ку-дру гую па кі да ла 

хлоп чы ка ў гру пе, са ма ж за 

дзвя ры ма пры гля да ла, як 

той ся бе па во дзіць. Ма ла дая 

ма ма лі чыць, што чым ра ней 

ад да еш дзі ця ў са док, тым 

лепш. Хут чэй ад бы ва ец ца 

адап та цыя. Так бы ло з да чуш-

кай, яна хут чэй на ву чы ла ся 

тры маць лыж ку, ста ла са ма 

пра сіц ца на гар шчок, па ча-

ла доб ра га ва рыць. У гру пе 

дзі ця ба чыць, як па вод зяць 

ся бе ас тат нія, і імк нец ца не 

ад ста ваць. Вя до ма, мно гія 

ма ту лі не спя ша юц ца ад да-

ваць сю ды сва іх га да ван цаў, 

лі чаць, што са мі мо гуць быць 

і вы ха валь ні цай, і сяб рам для 

ма ло га. Ад нак, на дум ку Але-

ны, гэ та не зу сім пра віль на. 

Ма ту ля не ад маў ляе, што ча-

сам у яе з'яў ля ец ца ад чу ван-

не «ві на ва тас ці» пе рад сва ёй 

«кры він кай» — за тое, што 

па кі дае дзі ця ў сад ку і не мо-

жа быць по бач, як звы чай на. 

Ад нак гэ тае па чуц цё хут ка 

зні кае.

Я спы та ла ў яе, што са-

мае цяж кае ў ма ця рын стве, 

а што, на ад ва рот, пры но-

сіць ней ма вер ную ра дасць? 

Але на ад ка за ла, што цяж ка, 

бяс спрэч на, па ды мац ца ўна-

чы, ка лі ў дзі ця ці неш та ба-

ліць. Ня лёг ка вы дзе ліць час 

для ся бе, каб эле мен тар на 

пры няць душ ці зра біць мас-

ку, і пры гэ тым трэ ба яшчэ 

са чыць, каб у до ме не ўтва-

раў ся вэр хал. «Ад ной чы да-

ла дзе цям ма ро зі ва, ду ма ла, 

хоць кры ху сці шац ца, ад нак 

ка лі праз ней кі час зай шла да 

іх у па кой, гэ тае ма ро зі ва бы-

ло ўсю ды: на ка на пе, на ды-

ва не, і на ват люс тэр ка бы ло 

ў ім, — рас каз вае Але на. — 

Муж час та ў ка ман дзі роў цы, 

та му дзе ці паў сюль са мной, 

з імі я — і ў банк, і ў кра му, 

а яшчэ ня зруч на з ка ляс кай 

пры ста соў вац ца да лес віц». 

Ра дуе жан чы ну са мо ад чу-

ван не ма ця рын ства — што 

па шан ца ва ла стаць ма май 

раз на по лых дзе так.

Яшчэ амаль праз год ма-

ла дой жан чы не вы хо дзіць 

на ра бо ту — яна пра цуе тэх-

нола гам на льно  завод зе — 

та му па куль мая гераіня 

ста ра ец ца не пры спеш ваць 

час і атрым лі ваць аса ло ду 

ад кож на га дня дэ крэт на га 

вод пус ку.

На дзея ЗУ Е ВА.

Фо та з сямейнага 

ар хі ва ге ро яў.

ЗВЫ ЧАЙ НЫЯ НЕ ЗВЫ ЧАЙ НЫЯ КЛО ПА ТЫ

Але на мяркуе, што, 
вя до ма, трэ ба як ма га 
ра ней па спра ба ваць 
дзі ця ў роз ных за ня тках, 
але ў вы ні ку яно са мо 
па він на вы ра шыць, 
чым хо ча зай мац ца.

Ма ла дая ма ма ўпэўнена, 
што чым ра ней ад да еш 
дзі ця ў са док, тым лепш. 
Хут чэй ад бы ва ец ца 
адап та цыя. Так бы ло 
з да чуш кай, яна хут чэй 
на ву чы ла ся тры маць 
лыж ку, ста ла са ма 
пра сіц ца на гар шчок, 
па ча ла доб ра га ва рыць. 
У гру пе дзі ця ба чыць, 
як па вод зяць ся бе 
ас тат нія, і імк нец ца 
не ад ста ваць.

Мі ша не ад чу ваў ні я ка га ін та-

рэ су да сва ёй ста рэй шай сяст ры 

Са шы. Ну, мо жа, толь кі пад час 

на ва год ніх свя таў, і тое ка лі ў яе 

за ста ва лі ся ня з'е дзе ныя «пра фка-

маў скія» пры сма кі. Ён вы каз ваў да 

яе па ва гу роў на на столь кі, на коль-

кі не аб ход на бы ло для та го, каб 

да маг чы ся ад яе жа да най цу кер кі. 

Усё змя ні ла ся ў мі ну лым го дзе, ка лі 

яму споў ні ла ся адзі нац цаць...

Спа чат ку ён стаў з ці ка вас цю на-

зі раць за ве ча ры на мі сяст ры і яе 

пят нац ца ці га до вых сяб ро вак. Звы-

чай на яны за мы ка лі ся ў па коі, гля-

дзе лі філь мы, слу ха лі му зы ку і шап-

та лі ся. Спа чат ку, каб пра біц ца ў іх 

кам па нію, Міш ка на ву чыў ся ва рыць 

ім ка пу чы на, по тым — пек чы для іх 

кру а са ны. За гэ та яму да зва ля ла-

ся па ся дзець там па ру хві лін і тро хі 

па слу хаць му зы ку. Але не ўза ба ве 

дзяў чын кі так пры вык лі да Міш кі, 

што на ват за каз ва ю чы пі цу, клі ка лі 

яго да ся бе. Гэ та быў пры ві лей, бо 

ін шыя сва я кі ў вы гля дзе баць коў і 

ма лод шых сяс цёр пра та кое на ват і 

не ма ры лі. Вя до ма, пі цай іх маг лі па-

час та ваць, але ес ці яе мож на бы ло 

дзе за ўгод на, толь кі не ў іх па коі.

Гэ тым ле там Міш ку споў ні ла ся 

два нац цаць. Мы ўсёй сям' ёй ад па-

чы ва лі ў вёс цы. Ча сам да нас на 

не каль кі дзён пры яз джа лі сяб ры 

то Мі шы, то Са шы. І ка лі з сяб ра мі 

сы на бы ло ўсё зра зу ме ла: рэч ка, 

плыт і бой кі, то ста рэй шая дач ка 

імк ну ла ся да ад асаб лен ня. А тут 

як раз хрос ныя ма іх дзя цей з'яз-

джа лі ў Мінск на час і па кі ну лі Са-

шцы з Міш кам клю чы ад свай го 

до му, каб яны пры гля да лі за ар мі яй 

ка тоў ды ад мен шых сяс цёр-бра тоў 

маг лі ад па чыць. Яны бы лі вель мі 

ра дыя, але ўсё ж Аляк санд ра па-

ста ві ла ўмо ву: маў ляў, як толь кі 

пры е дзе яе сяб роў ка, Міш ка ў ха-

ту да род ных.

Той не ха ваў рас ча ра ван ня. Каб 

за доб рыць сяст ру, як на тое, не бы-

ло ка ва ва га апа ра та, ды і га за вай 

ду хоў кай, каб спя чы кру а са ны, 

ён не ад ва жыў ся ка рыс тац ца, та-

му прос та ўга вор ваў яе да зво ліць 

яму за стац ца. Са шка бы ла не па хіс-

ная... І вось на ды шоў дзень «ікс».

Ужо змяр ка ла ся, ка лі на вяс-

ко вай ву лі цы з'я віў ся баць коў скі 

аў та ма біль з гос цяй. Міш ка быў 

па ну ры, але над зеі не губ ляў. Ён 

да га джаў дзяў чын кам, як мог: на-

сіў ім па трэб ныя рэ чы, га та ваў гар-

ба ту і на ват мыў за імі по суд...

Бы ло цём на, ка лі дзяў чын кі пай-

шлі на ча ваць у су сед скі дом. Міш-

ка за тры маў ся, але ўсё ж вы бег за 

імі, каб да гнаць. Праз дзе сяць хві лін 

дзяў чын кі па ве да мі лі нам па тэ ле фо-

не, што Міш ка на сту піў на во жы ка і 

ра ве. Мы з му жам сха пі лі ап тэч ку, 

тэ ле фо ны ды па бег лі да іх у су сед ні 

дом. Сын ся дзеў за пла ка ны на лож-

ку, а ва кол яго ўві ва лі ся дзве 16-га до-

выя дзяў чы ны, ві да воч на за не па ко-

е ныя ста нам ці нэй джа ра. Я кі ну ла ся 

да яго, муж ужо шу каў у тэ ле фо не 

ін фу, што ра біць у та кіх вы пад ках.

— Ка лі вы на сту пі лі на во жы-

ка, то апра цуй це па ра не нае мес ца 

дэз ін фі ку ю чым срод кам і... тэр мі-

но ва ку пі це аку ля ры! — чы таў мой 

муж тры вож ным го ла сам услых.

— А аку ля ры на вош та? — спы-

та лі дзяў чын кі хо рам.

— Каб во жы каў лепш ба чыць, а 

то не на па сеш ся на вас во жы каў у 

акру зе, — ад ка заў муж. Дзяў чын-

кі за смя я лі ся. Міш ка па крыў джа на 

ад вяр нуў ся.

— Ды і на огул, ча го ты ў цем ры 

бо сы бе га еш? — стро га спы та ла я 

сы на, апра цоў ва чы яму рану.

— Мне так зруч на, — бурк нуў у 

ад каз сын.

— Ну, Міш ка, не хва люй ся ты 

так, — ска за ла гос ця. — Хо чаш, за-

ста вай ся ўжо з на мі. Бу дзем пры-

гля даць за та бой усю ноч.

Міш ка з на дзе яй па гля дзеў на 

сяст ру. Са шка ўздых ну ла і мат ну-

ла га ла вой.

— Лад на, па ра не ны ўсё ж...

Міш ка за ззяў, за кі нуў ру кі за га-

ла ву і ад кі нуў ся на па душ ку. Я зір-

ну ла на сы на і зра зу ме ла, што ў гэ-

ты мо мант ён усвя до міў яшчэ ад ну 

ўлас ці васць жан чын: сла басць да 

ску пой муж чын скай сля зы.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

ДЗЯ ВО ЧЫЯ ТАЙ НЫ, або Пра во жы ка 
і сак рэ ты жа но чай ду шы

#яжмаці#яжмаці
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