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На пэў на, я маг ла б на ра дзіць і са ма, і 

мне ха це ла ся мець дзя цей, але лепш, каб 

сям'я бы ла поў ная, у дзі ця ці бы лі і ма ма, і 

та та. Та му ўсё і ад клад ва ла ся. Але ка лі мне 

споў ні ла ся 40 га доў, па ду ма ла: маг чы ма, 

не атры ма ец ца ўжо на ра дзіць са мой, на ват 

ка лі ўступ лю ў шлюб. Так да мя не прый шлі 

дум кі аб усы наў лен ні.

Уво гу ле, дзесь ці год я ва га ла ся і раз ва-

жа ла. Раз маў ля ла з баць кам, сяст рой: мне 

бы ло важ на, каб яны мя не пад тры ма лі. Не-

ад на ра зо ва аб мяр коў ва ла гэ тае пы тан не і 

з сяб ра мі. Тыя рэ ага ва лі па-роз на му. Шмат 

хто ка заў: ні ў якім ра зе! І рас каз ва лі страш-

ныя гіс то рыі.

Але я ні чо га не ба я ла ся. Страх з'я віў ся 

пас ля, ка лі ўжо прай шла ўсю пад рых тоў-

ку (сур' ёз нае ме ды цын скае аб сле да ван-

не, псі ха ла гіч нае тэс ці ра ван не, кур сы пры 

сацыяль на-пе да га гіч ным цэнт ры) і ме ла на 

ру ках да ку мен ты, якія да зва ля юць усы наў-

лен не. Я ака за ла ся пе рад вы ба рам — і вось 

тут у мя не ўзнік ла са мая са праўд ная па ні ка. 

А ці спраў лю ся? А рап там ўпа ду і на гу зла-

маю, як та ды быць? А ці па цяг ну фі нан са-

ва? Але ўсё ж са мы вя лі кі страх да ты чыў ся 

мо ман ту вы ба ру. «Як мож на вы браць дзі ця 

па ка та ло гу, як якую-не будзь рэч?» — ду ма-

ла я, пра гля да ю чы ба зу да ных дзя цей, якія 

пад ля га лі ўсы наў лен ню... Слё зы на ва роч ва-

лі ся на во чы і на ва роч ва юц ца да гэ туль, як 

ус па мі наю тыя фа та гра фіі... (Во чы Але ны на 

са май спра ве ста лі віль гот ны мі, ма лень кая 

сля зін ка за віс ла ва ўнут ра ным ку точ ку ле-

ва га во ка, але мая су раз моў ні ца, ві даць, яе 

не ад чу ла і на ват не за ўва жы ла.)

І я для ся бе вы ра шы ла, што не бу ду доў-

га вы бі раць. Адзі нае, што для мя не бы ло 

рэаль на важ на, — у дзі ця ці па ві нен быць 

та кі стан зда роўя, каб не да вя ло ся ад маў-

ляц ца ад пра цы і па збаў ляц ца за роб ку.

«Мы зай шлі ў ква тэ ру, 
і ён ад ра зу ж упаў і за снуў, 
як быц цам яго вы клю чы лі»

...Па мя таю, мне па каз ва лі фа та гра фіі 

дзяў ча так са сло ва мі: «Хлоп чы кі ж вас не 

ці ка вяць, праў да?» А мне бы ло ўсё роў на, 

хлоп чык ці дзяў чын ка, ды і ўзрост дзі ця ці 

быў не прын цы по вым. І та ды спе цы я ліст 

па ка за ла мне ан ке ту з раз мы тай чор на-бе-

лай фа та гра фі яй, дзе амаль ні чо га не бы ло 

ві даць. Звы чай нае дзі ця трох з хвос ці кам 

га доў: ка рот кія ва ла сы, спа ло ха ны круг лы 

твар... Што на заўж ды ўрэ за ла ся ў па мяць: 

яна аб вя ла фо та хлоп чы ка ры сач ка мі, пры-

ма ля ва ла за ві туш кі, кве тач кі. І я тут жа, не 

вы бі ра ю чы больш, па еха ла зна ё міц ца.

На ша су стрэ ча бы ла доб ра ар га ні за ва-

ная. Я прос та прый шла з алоў ка мі і фар ба мі 

ў гру пу, дзе бы ло пяць ці шэсць дзя цей, і 

па гу ля ла з імі. Гэ та бы ла маг чы масць па-

гля дзець на хлоп чы ка, па тры маць яго на 

ру ках... Вель мі цяж ка і страш на ба чыць 

дзя цей, што віс нуць на та бе, га то вых на 

ўсё, абы спа да бац ца... Але гэ ты хлоп чык 

ад роз ні ваў ся ад іх: ён сла ба рэ ага ваў на мой 

пры ход, быў як быц цам за ма ро жа ны. Ін шыя 

дзе ці ту за лі мя не, аб ды ма лі, а ён за ста ваў-

ся ўба ку. І ка лі я па са дзі ла яго на ру кі, так і 

ся дзеў, не ру ха ю чы ся.

Ка лі я вый шла ад туль, ад ра зу ска за ла: 

«Усё, я яго ўсы наў ляю». Мя не на ват ста лі 

ад га вор ваць, пра па ноў ва лі прый сці яшчэ 

не каль кі ра зоў, пры гле дзец ца. Але я не ха-

це ла больш вы бі раць, для мя не гэ та бы ло 

па кут лі ва. Па ста не зда роўя хлоп чык па-

ды хо дзіў, а больш у мя не ні я кіх асаб лі вых 

кры тэ ры яў і не бы ло. Мне ска за лі, што ён з 

сям'і ал ка го лі каў, а ка лі ба бу ля, на якой усё 

тры ма ла ся, па мер ла, яго за бра лі ў пры ту-

лак. І што за сем ме ся цаў дзі ця толь кі адзін 

раз на ве даў баць ка, а ма ці не пры еха ла ні 

ра зу...

Мне ўсё ж прый шло ся з'ез дзіць у пры ту-

лак яшчэ не каль кі ра зоў, каб па гля дзець, 

як хлоп чык бу дзе на мя не рэ ага ваць, што 

на зы ва ец ца, у ды на мі цы. Ня ня ска за ла яму: 

«Ідзі, да ця бе ма ма пры еха ла!» — і ён бег да 

мя не па ка лі до ры з кры кам: «Ма ма!»...

Ад быў ся суд, пас ля ча го я пры вез ла яго 

да ся бе. Гэ та бы ло два га ды та му, 30 кра-

са ві ка. Мы зай шлі ў ква тэ ру, і ён ад ра зу ж 

упаў і за снуў, як быц цам яго вы клю чы лі, — 

на пэў на, быў эма цы я наль ны пе ра груз.

Я ўзя ла на пра цы не каль кі вы хад ных. 

Мож на бы ло ўзяць ад па чы нак да паў го да, 

па-мой му, але ён не аплат ны. А мне трэ ба 

бы ло за раб ляць, ужо на два іх.

«Я не ра зу ме ла баць коў, 
якія кры ча лі: сю ды не лезь, 
ту ды не ха дзі!»

...Гэ та бы ло да во лі дзіў нае ад чу ван не: у 

мя не рап там з'я ві ла ся дзі ця! Я пры слу хоў-

ва ла ся да яго сон на га ды хан ня. Ён мог у сне 

ды хаць-ды хаць, а по тым рап там на сту па ла 

паў за, і я пу жа ла ся: што з ім? Гэ та не бяс печ-

на? Ён еў усё, але пры гэ тым не ве даў ні чо-

га. Па мя таю, я па ка за ла яму лі мон: «Хо чаш 

па каш та ваць?» — «Ха чу!» З'еў увесь і на ват 

не па мор шчыў ся. Ён не ве даў эле мен тар-

ных рэ чаў, прый шло ся з усім зна ё міць. Мне 

па шан ца ва ла, што ў май го хлоп чы ка вель-

мі моц ная па зна валь ная ак тыў насць — ён 

«усмокт ваў» у ся бе но вую ін фар ма цыю, як 

пы ла сос! Але ў ней кі мо мант на сту паў пе-

ра груз, і та ды ён тут жа ад клю чаў ся, па даў 

і за сы наў. Пер шыя два тыд ні я са ма па да ла 

ад сто мы як пад ко ша ная.

Паз ней вы свет лі ла ся, што ў яго валь гус-

ныя (дэ фар ма ва ныя. — Аўт.) ступ ні, пры чым 

у до сыць за пу шча ным ста не: ён мог з лес ві-

цы ўпа сці і на огул ба яў ся ха дзіць па лес ві цах. 

Ба яў ся за лез ці на гор ку на дзі ця чай пля цоў-

цы... Мы асвой ва лі пра сто ру вель мі па воль-

на, па кры ху. Пад ня ўся на ад ну пры ступ ку? 

Ма лай чы на! Я не ра зу ме ла ін шых баць коў 

на дзі ця чай пля цоў цы, якія кры ча лі: сю ды 

не лезь, ту ды не ха дзі! Мой па лез ку дысь ці? 

Дзя куй бо гу! Гэ та бы ло за шчас це, мне бы ло 

ў ра дасць, што ён ры зык нуў!

Пе рад тым як усы на віць дзі ця, я пра хо дзі-

ла пад рых тоў чыя кур сы, але вель мі важ на 

атрым лі ваць да па мо гу і пас ля. Та му што ты 

су ты ка еш ся з рэ аль нас цю, і мо гуць быць 

рэ чы, пра якія ты на огул ні ко лі не ду ма ла. 

Вель мі па шан ца ва ла, што я знай шла та ва-

рыст ва ўсы на ві це ляў «Род ныя лю дзі», дак-

лад ней, мя не пад клю чы ла да яго знаё мая. 

Там мож на за даць лю бое пы тан не і атры-

маць ад ка зы.

У мя не бы лі мо ман ты, ка лі зда ва ла ся, што 

сіл ужо прос та ня ма. Я на ват не ве даю, як гэ-

та рас тлу ма чыць. Вось ты ўвесь час па він на 

быць для гэ та га дзі ця ці «ў на яў нас ці». Ка лі 

ад вер неш ся, яно па чы нае ба яц ца, ві сець на 

та бе, не мо жа гу ляць... Я зна хо дзі ла ней кія 

вы ха ды — мы ра зам га та ва лі, ра зам пры-

бор ку ра бі лі, гу ля лі. Гэ та быў по шук ней ка га 

ба лан су, мы ўза ем на па зна ва лі ад но ад на го. 

І вель мі свое ча со вым быў се мі нар па эма цыя-

наль ным вы га ран ні, які ўда ло ся на ве даць.

Праб ле ма бы ла і ў тым, што мой хлоп чык 

час та не ве даў сам, што ён лю біць, а ча-

го не. Бы лі скла да ныя мо ман ты, ка лі я не 

маг ла рас тлу ма чыць, што з ім ад бы ва ец ца. 

У са мым па чат ку ён зры ваў ся ў не зра зу ме-

лыя іс тэ ры кі, пры чым вель мі страш ныя, якія 

на гад ва лі воў чае выц цё: ад кід ваў ся на зад 

і кры чаў, выў не ча ла ве чым го ла сам. Але я 

па га ва ры ла з псі хо ла гам, яна мне ўсё рас-

тлу ма чы ла і су па ко і ла.

Я знай шла праз са цы яль ныя сет кі яго ма-

му, але ад но сін мы не пад трым лі ва ем, і я не 

пла ную па куль ні я кіх кан так таў з ёю. На конт 

бу ду чы ні ска заць не ма гу, бу дзе ві даць. Яна 

ні чо га не ве дае пра свай го сы на — дзе ён і 

што з ім. Мы змя ні лі проз ві шча дзі ця ці пры 

ўсы наў лен ні, але я ад яго ні чо га не ха ваю. 

Мы ра зам пры ду ма лі цэ лую каз ку пра тое, 

як ён з'я віў ся ў мя не. Што жы лі-бы лі дзяў-

чын ка і хлоп чык, яго бу ду чыя баць кі. Яны 

па жа ні лі ся, і ён з'я віў ся на свет. Але так 

зда ры ла ся, што ма ма з та там за хва рэ лі і 

не маг лі кла па ціц ца аб ім. Ну і гэ так да лей. 

Мы вель мі шмат ра зоў яе пра маў ля лі, і яна 

нам вель мі да па маг ла.

«Ён на ву чыў мя не больш 
ра да вац ца жыц цю»

Маё жыц цё вель мі змя ні ла ся. І вя до ма, 

тут вель мі важ ная псі ха ла гіч ная пад трым-

ка. Та му што ёсць мност ва не ча ка ных рэ-

чаў, да якіх не атрым лі ва ец ца быць за га дзя 

га то вай. На прык лад, мой хлоп чык ба іц ца 

не зна ё мых да рос лых. А яшчэ ён не ўмее вы-

зна чаць эмо цыі ін шых лю дзей і ў яго шмат 

стра хаў: што яго па кі нуць, не за бя руць. Мне 

да во дзі ла ся па ста ян на пра маў ляць: я іду на 

пра цу, але аба вяз ко ва ўве ча ры прый ду па 

ця бе ў са док і, што б ні зда ры ла ся, аба вяз-

ко ва за бя ру.

Але ён на ву чыў мя не больш ра да вац ца 

жыц цю — і гэ та са мае пры ем нае. Ён мо жа 

за дзень 50 ра зоў ска заць: «Я ця бе люб лю!» 

ці спы таць: «Ты мя не лю біш?» І ён та кі жыц-

ця ра дас ны, ад кры ты, ня гле дзя чы ні на што! 

Я дзя ку ю чы яму быц цам зноў аку ну ла ся ў 

дзя цін ства: ста ла за ўва жаць, як пры го жа 

све ціць сон ца, як кроп лі па да юць, — я быц-

цам зноў ку ўсё гэ та ўба чы ла. А яго бяс кон-

цыя пы тан ні і па да рун кі: каш тан з да ро гі, 

ліс цік або ней кую квет ку зной дзе — бя жыць 

і до рыць мне! Гэ та та кая без умоў ная лю-

боў! Шка да, што да рос лыя губ ля юць гэ тае 

ўмен не.

І здзіў ляе яго здоль насць да ра ваць. Ён 

пе ра жыў здра ду са мых бліз кіх лю дзей, і 

не азло біў ся пры гэ тым, не рас ча ра ваў ся. 

Я шмат ча му ў яго на ву чы ла ся. Пер шым 

ча сам прый шло ся вель мі шмат «уклад ваць» 

у яго, ні чо га не атрым лі ва ю чы на ўза мен, 

ну, ці так зда ва ла ся, што ні чо га. А за раз 

мы як два са злу ча ныя са су ды. А якое за да-

валь нен не ба чыць, як ён рас це, мя ня ец ца, 

усве дам ляць, што ты не дар ма пай шла на 

гэ ты крок!.. Так, у яго да гэ туль ёсць тры во гі, 

ён мо жа пра чнуц ца ся род но чы і кры чаць, 

спа ло хац ца, ка лі мя не ня ма по бач. Але, з 

ін ша га бо ку, ён мо жа ў паў сне ска заць: «Ма-

ма, я ця бе вель мі люб лю!» На огул, у мя не 

кас міч нае дзі ця, тро хі за кры тае, але вель мі 

доб рае, прос та не ве ра год на!

Тыя праб ле мы, якія ў яго ёсць са зда роў-

ем, па сту по ва згладж ва юц ца. Мы зай ма лі ся 

з ла га пе дам, і нож кі яго так са ма за па тра ба-

ва лі кло па ту і вы сіл каў. Але за тое ён ця пер 

зай ма ец ца спор там, а ня даў на за га рэў ся ву-

чыц ца спар тыў на-баль ным тан цам: «Ма ма, 

гэ та так пры го жа!» У маё жыц цё прый шло 

вя лі кае шчас це...

Як не дай сці да зня сі лен ня...
Ка лі я за даю та кое пы тан не, Але на на 

хві лі ну за дум ва ец ца, а по тым га во рыць:

— Вель мі доб ра, ка лі на пра цы ве да юць і 

ра зу ме юць ця бе. У мя не так зва нае ад кры-

тае ўсы наў лен не: мае ка ле гі ў кур се, яны 

мя не пад трым лі ва юць і, ка лі па тра бу ец ца, 

ува хо дзяць у сі ту а цыю. І яшчэ важ на зна-

хо дзіць час для ся бе, не пры свя чаць усё 

сваё жыц цё цал кам дзі ця ці, не злі вац ца з 

ім. Не трэ ба пра пус каць су стрэ чы з сяб ра-

мі, мож на да зво ліць са бе ча сам па гля дзець 

фільм ці па чы таць кні гу. Я, на прык лад, яшчэ 

зай ма ю ся ва лан цёр ствам: удзель ні чаю ў 

пад рых тоў цы фес ты ва ляў ля леч ных бат-

лееч ных тэ ат раў. Мая за да ча — шу каць 

лялеч ныя тэ ат ры па ўсім све це і за пра шаць 

іх на што га до вы Ка ляд ны фэст, які пра хо-

дзіць у Свя та-Елі са ве цін скім ма нас ты ры ў 

Мін ску. Гэ та маё за хап лен не. Мы ез дзім з 

ля леч ны мі спек так ля мі і ў дзі ця чыя да мы. 

Хо чац ца даць гэ тай ма ле чы да дат ко вую 

кро пель ку ра дас ці, раз я не ма гу ўсы на віць 

іх усіх. І да рэ чы, да мя не ўжо пры хо дзяць 

дум кі аб дру гім дзі ця ці...

Свят ла на БУСЬ КО.

«У маё жыц цё прый шло «У маё жыц цё прый шло 
вя лі кае шчас це...»вя лі кае шчас це...»

Фота носіць ілюстрацыйны характар.

Два ча ла ве кі за гі ну лі ў ноч 
на се ра ду ў Ба ры саў скім ра ё не. 
Па ве дам лен не аб па жа ры ў жы лым 
до ме ў вёс цы На ва сёл кі па сту пі ла 
на пульт дзя жур на га а па ло ве 
на пер шую но чы.

Ка лі ра та валь ні кі пры бы лі на мес ца, то 

ака за ла ся, што га рыць не толь кі дом, але 

і гас па дар чая па бу до ва. У па коі до ма яны 

знай шлі мёрт вых 90-га до вую гас па ды ню 

до ма і яе 65-га до ва га сы на.

Пры чы на па жа ру вы свят ля ец ца.

— Па куль яшчэ не на дыш лі ха ла ды, мы 

за клі ка ем усіх лю дзей, якія ка рыс та юц ца 

пяч ным ацяп лен нем, пра вес ці яго агляд і 

пры не аб ход нас ці ра монт, — ад зна чы лі ў 

прэс-служ бе Мінск ага аб лас но га ўпраў-

лен ня МНС. — Цёп лае на двор'е скон чыц-

ца праз не каль кі дзён, а з печ чу яшчэ 

зі ма ваць. Маг чы мыя вы дат кі не вар тыя 

ча ла ве ча га жыц ця.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ВОГ НЕН НАЯ ДРА МА 
НА БА РЫ САЎ ШЧЫ НЕ

У ста лі цы мі лі цыя за тры ма ла пя ця рых 

жы ха роў Рэ чы цы за рэа лі за цыю не ку-

рыль на га ты ту ню на сваю.

Пад час агля ду здым най ква тэ ры і аў та ма-

бі ля ад на го з фі гу ран таў апе ра тыў ні кі кан-

фіс ка ва лі ты тунь ва гой ка ля 150 кі ла гра маў, 

во сем элект рон ных ва гаў, тры рэ спі ра та ры. 

Пры зна ча на хі міч ная экс пер ты за.

Усе ма ла дыя лю дзі ні дзе не пра ца ва лі 

і не ву чы лі ся. За раб ля лі на ўлас ныя па-

трэ бы рэа лі за цы яй на сваю на тэ ры то рыі 

ста лі цы ў мес цах ма са ва га ад па чын ку 

мо ла дзі. Уз рост фі гу ран таў — ад 21 да 

26 га доў, па ве да мі лі ў Фрун зен скім РУУС 

горада Мін ска. За тры ма ным па гра жае 

па ка ран не ў вы гля дзе ад мі ніст ра цый на га 

арыш ту. Ра ней не ка то рыя са зла мыс ні каў 

ужо не ад на ра зо ва пры цяг ва лі ся да ад мі-

ніст ра цый най ад каз нас ці за ана ла гіч ныя 

пра ва па ру шэн ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На пя ця рых — 150 кілаграмаў на сваю
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