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«Ад чу ваць спа чу ван не — гэ та мы 
яшчэ ўме ем, — ка жа вя до мы ак цёр і му-
зы кант Пётр Ма мо наў. — Мо жам па спа-
чу ваць та му, хто бяз ру кі. А вось па спра-
буй це па ра да вац ца за ін шых! 
У мя не су сед дом па бу да ваў... У нас звы-
чай на як: ды каб у ця бе ўсё аб ва лі ла ся. 
А я ра ду ю ся. Мяс цо васць па пры га жэ ла. І 
доб ра. Ня хай. Ка жу: «Гер ман, які ў ця бе 
дом цу доў ны!» А ча ла ве ку ж ма ла ча го 
трэ ба. «Так?» — пы та ец ца. І пла ча».

Ду маю, кож ны, перш чым на ву чыц-
ца ра да вац ца чу жо му пос пе ху, хоць раз 
у жыц ці ад чу ваў раз бу раль нае па чуц цё 
зайз драс ці. І я — не вы клю чэн не...

Да 9 кла са я бы ла са май леп шай ву-
ча ні цай у ба за вай шко ле. А вось ка лі 
пе рай шла ў ся рэд нюю, у мя не з'я ві ла ся 
«кан ку рэнт ка». Ка лі мы ра зам атрым лі-
ва лі «дзя вят ку» — я бы ла спа кой най. Але 
як толь кі Юлі шан ца ва ла больш — мя не 
знут ры па чы на ла грыз ці не пры ем нае па-
чуц цё. Гэ та ўжо по тым, ва ўні вер сі тэ це, 
я зра зу ме ла, што чым больш у гру пе ра-
зум ні каў, тым лепш (ёсць на ка го раў няц-
ца, та му ты не ста іш на мес цы, раз ві ва-
еш ся). І што ад зна кі — зу сім не га лоў нае 
ў жыц ці...

Дзве сяб роў кі — Све та і Ка ця — ву-
чы лі ся ра зам у 5 кла се. У Све ты бы ла 
ма лод шая сяст ра, якая хва рэ ла на рак. 
Апош няя не на вед ва ла шко лу два га ды, 
бо пра хо дзі ла ля чэн не ў клі ні цы. 
На шчас це, дзяў чын ка ачу ня ла і кож ны 
год пра во дзі ла лет нія ка ні ку лы за мя жой. 
А ка лі вяр та ла ся, пры во зі ла ку чу пры-
сма каў, вас ко выя алоў кі, цац кі, мод нае 
адзен не. Гэ та бы лі 90-я га ды, ка лі та ко га 
яшчэ не ба чы лі ў ма лень кіх га ра дах, а 
тым больш у вёс ках. Ды і баць кі не маг лі 
да зво ліць куп ляць ліш няе. Дык вось Ка-
ця ўвесь час зайз дрос ці ла сяб роў цы і яе 
сяст ры, што тыя бяс плат на столь кі ўся го 
па ба чы лі, што мод на «адзя ва лі ся». Прай-
шло шмат га доў, сяб роў кі вы рас лі (ды і 
ўжо даў но не сяб роў кі). Све та так і за ста-
ла ся жыць у той вёс цы, а зайздросніца 
Ка ця працуе за мяжой і носіць замеж-
нае адзенне. Але калі ў мамы апошняй 
выявілі рак, усе матэрыяльныя даброты 
абясцэніліся з-за страху страціць роднага 
чалавека. Яна ўсё аддала б, каб гэтага 
не было.

Я да гэ туль пра цяг ваю ву чыц ца ра да-
вац ца чу жо му пос пе ху. Што дзень. Пры 
гэ тым ста ра юся ад ра зу ж вы дзі раць, як 
пус та зел ле, ка рэнь чы кі, што зайз драсць 
пус кае ў сэр цы. Па куль яны не пе ра тва-
ры лі ся ў дрэ вы, па куль не пус ці лі глы бо-
кія ка ра ні. Так са ма імк ну ся пры трым лі-
вац ца па ра ды, якую атры ма ла ад ной чы 
ад муд ра га ча ла ве ка: «Не пры май ні я кі 
не га тыў. Па куль ты яго не пры меш, ён 
на ле жыць та му, хто яго пры нёс...»

На быў ча ла век са бе но вы дом — пры-
го жы, з вя лі кім са дам. А по бач у ста-
рэнь кім до мі ку жыў зайз дрос лі вы су сед, 
які па ста ян на спра ба ваў са пса ваць яму 
на строй: то смец це пад плот вы кі не, то 
ку рэй на ага род вы пус ціць...

Ад ной чы пра чнуў ся ча ла век у доб рым 
на строі, вый шаў на га нак, а там — вяд ро 
з па мы я мі. Ён, не раз дум ва ю чы, вы ліў іх. 
Вяд ро ж вы чыс ціў да бляс ку, на збі раў у 
яго са мых вя лі кіх і спе лых яб лы каў і пай-
шоў да су се да.

Той, па чуў шы гру кат, зла рад на па ду-
маў: «На рэш це я яго да вёў!» Ад чы няе 
дзве ры ў над зеі на скан дал... А ча ла век 
з усмеш кай пра цяг нуў яму вяд ро з яб лы-
ка мі і ска заў: «Хто чым ба га ты, той тым і 
дзе ліц ца!»

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК. 
nadzіeja@zvіazda.by
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Гэ та па-на ша му!Гэ та па-на ша му!  ��

Зай чык на паль чык
На вош та яго браць з са бой у да ро гу ма ла дым ма ту лям?

Са Слуц ка га цэнт ра тра ды цый най куль ту ры 
я вяр ну ла ся не з пус ты мі ру ка мі. А з зай чы кам 
на паль чы ку, яко га на ву чы ла мя не ра біць Тац ця на 
ГЕР МА НО ВІЧ, кі раў нік ка лек ты ву ама тар скай 
мас тац кай твор час ці «Бе ла рус кая ляль ка». 
У той жа ве чар я да сла ла сва ёй сяст ры ў Аме ры ку 
пад ра бяз ную ві дэа ін струк цыю па вы ра бе гэ тай 
абя рэж най цац кі. Праз не каль кі га дзін атры ма ла 
ад яе ў ад каз зды мак з Мац вей ка вым зай чы кам. 
Ка жа, сын у за хап лен ні.

У за хап лен ні па кі да лі за ня ткі Тац ця ны Мі хай лаў ны і дзяў чат-

кі. Кож ная так са ма па нес ла да до му па зроб ле ным улас на руч на 

зай чы ку.

— За раз у кра мах вель мі шмат роз ных ца цак. Боль шасць з іх 

хут ка ла ма ец ца. Баць кі, як пра ві ла, тут жа на бы ва юць но выя за баў-

кі. Не дзіў на, што дзе ці іх не цэ няць. А вось ка лі сва і мі ру ка мі зро-

бяць — ін шая спра ва. Бы вае, за ня суць да до му ляль ку, а на заўт ра 

пры бя га юць і ка жуць: «Тац ця на Мі хай лаў на, тут я неш та па цяг ну ла, 

і ні тач ка раз вя за ла ся, трэ ба на ла дзіць».

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)
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Ма ша рас каз вае пра сваю пер шую ка лек цыюМа ша рас каз вае пра сваю пер шую ка лек цыю
аб ра да ва-абя рэж ных ля лек, што ства ры ла пры да па мо зе ма мы.аб ра да ва-абя рэж ных ля лек, што ства ры ла пры да па мо зе ма мы.

Ня даў на ка лек тыў рэ абі лі та цый на га цэнт ра 
стаў ад ным з пя ці лаў рэ а таў прэ міі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі «За ду хоў нае ад ра джэн не» за ак тыў ную 
дзей насць у гу ма ні тар най сфе ры.

— Гэ тая ўзна га ро да — пры знан не на дзяр-
жаў ным уз роў ні су мес най пра цы на ша га цэнт ра 
і ўсёй сіс тэ мы Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны ў па ды хо дзе да рэ абі лі та цыі дзя цей. У 
нас сцёр тыя стэ рэа ты пы ўспры ман ня дзя цей з 
асаб лі вас ця мі раз віц ця. Мы ма ем цу доў ную ба зу 
ме ды цын скай рэ абі лі та цыі, рэа лі зу ем су час ныя 
па ды хо ды да са цы я лі за цыі дзі ця ці-ін ва лі да, па-
спя хо ва пра цу юць праф ары ен та цый ныя ме то ды-
кі. На шы вы ха ван цы зай ма юц ца ў гурт ках, ства-
ра юць вы ра бы ў са мых роз ных тэх ні ках. Мно гія 
пас ля час та зна хо дзяць сваё мес ца ў жыц ці як 
ра мес ні кі, — рас ка за ла Люд мі ла КАН ДРА ШО ВА, 
ды рэк тар ДУ «Рэс пуб лі кан скі цэнтр рэ абі лі та-
цыі дзя цей-ін ва лі даў».

Тут пра во дзіц ца комп лекс ная ме ды цын ская 
рэ абі лі та цыя: ме ха на тэ ра пія, кры а тэ ра пія, элект-
ра сты му ля цыя, ма саж, трэ на жо ры, што дае ўраж-
ва ю чыя вы ні кі. Мы на свае во чы ба чы лі, як дзе ці 
ідуць, усмі ха юц ца і аба вяз ко ва ві та юц ца з усі мі 
да рос лы мі, якіх су стра ка юць у сце нах цэнт ра. 

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)
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Люд мі ла КАН ДРА ШО ВА ве дае ўсіх сва іх дзя цей і заў зя та пад трым лі вае іх. 
По бач — 11-га до выя пры га жу ні Лі за ФІНЬ КО і Ан ге лі на ДО РА ША ВА, якія тра пі лі 

ў рэ абі лі та цый ны цэнтр ужо пя ты раз. Яны ка жуць, што іх лю бі мая пра цэ ду ра — ба сейн.

ДЗЕ ЦІ
 «ГУБ ЛЯ ЮЦЬ» ДЫ ЯГ НАЗ
пас ля рэ абі лі та цыі ў «го ра дзе ра мес ні каў»

Мно гія з тых, хто трап ляе сю ды 
на ка ляс цы, па ды ма юц ца 
на но гі, а не ка то рым пас ля 
18 га доў на ват зды ма юць 
ін ва лід насць. Та кі вы нік, які 
мо жа здац ца не ве ра год ным 
тым, хто хоць штось ці 
чуў пра ды яг наз ДЦП, 
з'яў ля ец ца га лоў най мэ тай 
спе цы я ліс таў, якія пра цу юць 
у Рэс пуб лі кан скім цэнт ры 
рэ абі лі та цыі дзя цей-ін ва лі даў.


