
БЭ ЗА ВЫ БОЛЬ
Апош нім ча сам шмат ха джу пеш кі толь кі 

дзе ля та го, каб на поў ніц ца во да рам бэ зу. Ка-

лі су стра каю на сва ім шля ху дух мя ны куст, 

аба вяз ко ва па ды хо джу, асця рож на на хі наю 

га лін ку і ўды хаю...

Зна ё мы во дар ула ві ла ўчо ра і ў кра ме, 

ка лі раз ліч ва ла ся за па куп ку. Гэ та па да ва ла 

апош нія пры кме ты жыц ця пад вя лая га лін ка 

бэ зу, якая адзі но ка ля жа ла на ка се. Ві даць, 

хтось ці па да рыў яе пра даў шчы цы. Ці яна са-

ма па да ро зе на пра цу не ўтры ма ла ся і зла-

ма ла жы вую пры га жосць. Ка лі шчы ра, мне 

вель мі ба лю ча гля дзець на ва зы з пыш ны мі 

грон ка мі бэ зу на фо та здым ках, якія вы кла-

да юць зна ё мыя на сва іх ста рон ках у са цы-

яль ных сет ках. А так са ма чы таць па сты пад 

імі на кшталт «го рад за сы нае, пра чы на юц ца 

квет ка выя ван да лы», «а я му жа на па ля ван-

не вы пус каю, са мой со рам на»...

З на ды хо дам цёп лых дзянь коў па чаў ся се-

зон і ляс ных кве так. Ве ча ра мі ў пад зем ным 

пе ра хо дзе на пло шчы Яку ба Ко ла са жан чын 

і муж чын з бу ке ці ка мі лан ды шаў — як гры боў 

пас ля даж джу. Кан ку рэн цыя вя лі кая, пры-

ваб лі ва юць мі на коў хто як мо жа. У ад на го 

дзя ду лі на су мцы з квет ка мі вя лі кі мі лі та ра мі 

на пі са на «ня до ра га». Па ды хо джу, каб за да-

во ліць сваю жур на лісц кую ці каў насць.

— Коль кі каш туе бу ке цік?

— Вось гэ ты пяць руб лёў, кры ху мен шы — 

тры...

Ка лі ады хо джу без па куп кі, чую на ўзда гон: 

«Да чуш ка, та бе і за два руб лі ад дам...»

Але я ўжо даў но не на бы ваю та кія бу ке-

ці кі... Пас ля та го як да ве да ла ся, што кветкі 

здоль ныя ад чу ваць. Так, у кні зе «Тай нае 

жыц цё рас лін» рас каз ва ец ца пра экс пе ры-

мент, які пра вёў аме ры кан скі да след чык Кліў 

Бакс тэр. Ён па ста віў дзве рас лі ны по бач. 

І па пра сіў свай го па моч ні ка рас тап таць ад ну 

з іх. За тым пад клю чыў да дэ тэк та ра хлус ні 

тую рас лі ну, якая вы жы ла. Пяць ча ла век па 

чар зе за хо дзі лі ў ла ба ра то рыю. На пер шых 

ча ты рох ні я кай рэ ак цыі не бы ло. Але ка лі ў 

ла ба ра то рыю ўвай шоў той, хто рас тап таў 

рас лі ну, — элект рон ны са ма пі сец ім гнен на 

на крэс ліў кры вую, якая з'яў ля ец ца толь кі та-

ды, ка лі ча ла век кры чыць «ра туй це».

Ве рыць у гэ та ці не, кож ны вы ра шае сам. 

Але на сваё вя сел ле я па пра сі ла сва я коў і 

сяб роў не да рыць мне зрэ за ныя квет кі. Ця-

жэй за ўсё гэ тую прось бу ўспры ня лі баць кі. 

Маў ляў, як так: прый сці ў загс без кве так? 

Не пры го жа. Што лю дзі па ду ма юць? Прый-

шло ся даць ім па слу хаць пес ню ў вы ка нан ні 

Юрыя Ан то на ва «Не рвите цве ты, не рвите, // 

Пусть бу дет на ряд ней Зем ля, // А вмес то 

бу ке тов дарите // Васильковые, не за буд ко-

вые и ро маш ко вые по ля!..»

Ка лі рас лі ны так бур на рэ агу юць на зло, 

што ўжо ка заць пра нас, ноmо sаріеns. Ня-

даў на ў рэ дак цыю прый шоў ліст са шчым лі-

вай гіс то ры яй бе ла ру са, які ма ла дым хлоп-

цам тра піў у ня мец кі канц ла гер. Ка лі вай на 

скон чы ла ся, па лон ных ад пус ці лі да до му. Іо-

сіфа ж, які быў без пры том нас ці ды без да-

ку мен таў, ад пра ві лі на па праў ку ў Шве цыю. 

Пас ля та го як кры ху ачу няў, хло пец стаў пі-

саць ліс ты да до му. Але ад ка зу не атры маў. 

Што ра біць: вы ву чыў мо ву, скон чыў тэх ні кум, 

улад ка ваў ся на пра цу, ажа ніў ся...

А на ра дзі ме яго сяст ра не як, гле дзя чы 

9 мая па тэ ле ві за ры свя точ ны па рад, пра мо-

 ві ла: «Так мы ні чо га і не ве да ем пра на ша га 

Іо сі фа». Та ды яе муж на пі саў зва рот у між-

на род ны Чыр во ны Крыж. Ад туль прый шоў 

ад каз і ра зам з ім ліст ад Іо сі фа: «Я на пі саў 

не каль кі ліс тоў бра ту, але ад ка зу не атры-

маў, та му вы ра шыў, што пас ля та кой страш-

най вай ны ні ко га ў жы вых не за ста ло ся». 

Ча му ж брат яму не ад ка заў? І ні ко му ні чо га

не ска заў? «А Іо сіф бы пры ехаў і трэ ба бы ло б 

дзя ліць ма ё масць», — рас тлу ма чыў той.

Мне бы ло ба лю ча пра гэ та чы таць. Уяў ляю, 

што ад чуў ча ла век, ка лі да ве даў ся пра та кую 

мер кан тыль ную здра ду брата...

Ка лі вяр нуц ца да май го вя сел ля, то яно зу сім 

не бы ло бяс квет ка вым. Мы з му жам пад рых-

та ва лі сва ім баць кам сюр прыз. Пас ля рос пі су 

за пра сі лі іх пра гу ляц ца ў ба та ніч ны сад, каб 

па да рыць мо ра жы вых кве так. Да рэ чы, у гэ ты 

час як раз ва ўсю кра са ваў дух мя ны бэз, яко му 

па шчас ці ла «на ра дзіц ца» ў ахоў най зо не.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
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Тыя, хто побачТыя, хто побач  

Быць ра замБыць ра зам  

Не за быў ны дзень 
у па да ру нак

Вы пуск ні ца пе ду ні вер сі тэ та Ка ця Ці ко та маг ла б быць на-

стаў ні цай геаграфіі і бія ло гіі. Раз вуч ва ла б са школь ні ка-
мі карысныя выкапні і будову клетак. Але «лёс склаў ся 
так», што ды зайн адзен ня за ха піў яе больш, чым сіс тэ ма 
аду ка цыі. Ка ця ства рае май кі са сло га на мі на бе ла рус кай 

мо ве («лёс склаЎ ся так» — адзін з іх. — Аўт.), ка лек цыі 

для ця жар ных і лю дзей з ін ва лід нас цю. А яшчэ па да рож-

ні чае ра зам з ма лень кім сы нам За ха рам і тэс туе га рад ское 

ася род дзе на зруч насць для ма ла дых мам. Пра па чуц цё 

гус ту, ка лек цыю він таж ных гу зі каў, лю бі мых бе ла рус кіх 

пісь мен ні каў і жыц цё пас ля на ра джэн ня дзі ця ці — у на-

шым ін тэр в'ю.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Ка ця ЦІ КО ТА: 

«ПЕР ШУЮ КА ЛЕК ЦЫЮ ЗДЫ МА ЛА «ПЕР ШУЮ КА ЛЕК ЦЫЮ ЗДЫ МА ЛА 
Ў МУ ЗЕІ ПЕТ РУ СЯ БРОЎ КІ»Ў МУ ЗЕІ ПЕТ РУ СЯ БРОЎ КІ»

Ма лень кі За хар заў сё ды по бач з ма май — 
і на пра цы, і на свец кіх ме ра пры ем ствах.
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Жыц цё — гэ та не тыя дні, якія 

прай шлі, а тыя, якія за пом ні лі ся. 

Так лі чаць супрацоўнікі 

Бе ла рус кага дзі ця чага фон да. 

І па цвяр джа юць свае дум кі ўчын ка мі. 

Вось ужо на пра ця гу 30 га доў 

у Між на род ны дзень сям'і яны 

до раць тром узор ным шмат дзет ным 

сем' ям не за быў нае свя та. 

За пра ша юць на цэ лы дзень у ста лі цу 

і ўзна га родж ва юць га на ро вай прэ мі яй 

фон ду імя Зі на і ды Тус на ло ба вай-

Мар чан кі.

Сё ле та па шан ца ва ла сям'і Ска бей з По лац-

ка, сям'і Апаль каў з аг ра га рад ка Жы ро ві цы 

Сло нім ска га ра ё на ды сям'і Са пе гаў з вёс кі 

Яс нае Вут ра Круг лян ска га ра ё на. У апош няй, 

акра мя 5 кроў ных дзя цей, вы хоў ва юц ца 8 пры-

ём ных. Сім ва ліч на, што ўру чэн не прэ мій ад бы-

ло ся ў до ме-му зеі, у якім даў ней жыў шмат-

дзет ны род Вань ко ві чаў.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

атры ма лі 
тры 

шмат дзет ныя 
сям'і з рэ гі ё наў

Сям'я Ска бей 
у поў ным скла дзе.
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