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«Я не ха це ла, каб сын ба чыў, што вось 
так мож на па во дзіць ся бе ў ад но сі нах 
да сям'і, не ха це ла, каб дач ка ба чы ла, 
што жан чы на мо жа мно гае тры ваць».

На тат кі На тат кі 
шмат дзет на га тат кішмат дзет на га тат кі

ЧОР НЫ 
КВАД РАТ... 

ЦІ ФІ Я ЛЕ ТА ВЫ?
* *  *

Па кі ну лі трох да чок гля дзець за ма лод-
шай. Ма лод шую па пя рэд не па кла лі спаць. 
Ста рэй шай (якая неш та гля дзе ла ў гэ ты 
час у тэ ле фо не) да лі на каз:

— Ксе нія праз га дзі ну па він на пра чнуц-
ца. Гля дзі за ёй.

— Доб ра.
— Як пра чнец ца, па кар мі. Ежа на плі-

це. Зра зу ме ла?
— Так.
— Ну ўсё, па куль.
— Па куль.
Праз паў та ры га дзі ны вы ра шаю па-

тэ ле фа на ваць Мар це, да ве дац ца, як 
спра вы:

— Ну, як там Ксе нія, пра чну ла ся?
Мар та здзіў ле на:
— У сэн се «пра чну ла ся»? Яна хі ба не 

з ва мі?
Ма шы наль на азі ра ю ся (рап там гэ та ў 

мя не ўжо «дах па ехаў»?), пе ра кон ва ю ся ў 
ад сут нас ці по бач з на мі Ксе ніі, пас ля ча го 
па чы наю абу рац ца:

— Ты чым слу ха ла?! Ксе нія спіць у сва-
ім па коі. Пра вер, ці ўсё з ёй нар маль на.

— За раз... Зда ец ца, яна ўжо пра чну-
ла ся.

На ды хо дзіць мая чар га здзіў ляц ца:
— Што зна чыць «зда ец ца»? Дык яна 

пра чну ла ся ці не?
— Ну, яна ся дзіць у лож ку і гля дзіць 

на сця ну.
Па мер ка ваў шы над па чу тым, пры хо-

джу да вы сно вы, што Ксе нія, ві даць, са-
праў ды пра чну ла ся. Аб вя шчаю Мар це і 
яе пад руч ным стро гую вы мо ву і пра шу 
на да лей не спус каць ва чэй з ма лод шай 
сяст ры.

Р.S. Ка лі хо чаш, каб ця бе па чу лі, трэ-

ба ка заць ча ла ве ку прос та ў ву ха і пры 

гэ тым дру гое ву ха шчыль на за ціс нуць 

паль цам.

* *  *
Ма лод шым на Вось мае са ка ві ка па-

да ры лі аль бом з шэ дэў ра мі су свет на га 
жы ва пі су. Ад ным з іх ака заў ся зна ка мі ты 
«Чор ны квад рат» Ма ле ві ча.

Сён ня дзе ці гар та лі аль бом, і рап там 
По ля па ды шла да ма мы і ска за ла за сму-
ча на:

— Ма ма, нам у шко ле ка за лі, што кож-
ны ча ла век, гле дзя чы на «Чор ны квад-
рат», ба чыць неш та сваё, а я на яго гля-
джу і ні чо га свай го не ба чу. Прос та чор ны 
квад рат...

Су па ко і лі яе, ска заў шы, што мы так са-
ма ба чым там толь кі чор ны квад рат.

Але на са май спра ве ўсё, вя до ма, не 
так прос та. Шмат што за ле жыць ад та го, 
як доў га гля дзець на чор ны квад рат. Ка лі, 
ска жам, дзе сяць хві лін, то, вя до ма, ні чо га 
ін ша га там не ўба чыш. А ка лі гля дзець без 
ад ры ву хо ць бы га дзі ну, то чор ны квад рат 
па сту по ва пе ра тво рыц ца ў фі я ле та вы.

Праз дзве га дзі ны бес пе ра пын на га 
гля дзен ня квад рат пе ра тво рыц ца ў круг. 
Праз тры га дзі ны круг пач не ру хац ца, а 
праз пяць — лё таць па па коі (га лоў ная 
ўмо ва: ні на се кун ду не ад во дзіць по зірк 
ад «квад ра та»). А да лей — у за леж нас ці 
ад сту пе ні стой кас ці ча ла век бу дзе ба-
чыць са мыя роз ныя, ча сам вель мі дзіў-
ныя кар ці ны. Пры чым для гэ та га ўжо 
не аба вяз ко ва гля дзець на сам «Чор ны 
квад рат».

Р. S. Але, вя до ма, да та ко га ра зу мен ня 

жы ва пі су ча ла век яшчэ па ві нен да рас ці.

Павел ХОЛАД.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Гэ та зна чыць, раз вод для вас быў 

сюр пры зам?

Ган на: — Раз вод быў ма ёй іні цы я ты вай. 
Муж, як га во рыц ца, даў на го ду, а пры чы-
на — кла січ ная: сі віз на ў ба ра ду — бес у 
раб ры ну.

— А коль кі га доў та ды бы ло дзе цям?

Ган на: — Ула дзе 19, Ста су — 15.
— Звы чай на ў та кіх сі ту а цы ях жан чы-

ны імк нуц ца за ха ваць сям'ю, як ка жуць, 

дзе ля дзя цей...

Ган на: — Спа чат ку я так са ма ду ма ла: 
за плю шчу во чы, мо жа, тое за хап лен не му-
жа прой дзе... Але вель мі хут ка зра зу ме ла, 
што ча сам ме на ві та дзе ля бу ду чы ні дзя цей 
і трэ ба ска соў ваць шлюб. Я не ха це ла, каб 
сын ба чыў, што вось так мож на па во дзіць 
ся бе ў ад но сі нах да сям'і, не ха це ла, каб 
дач ка ба чы ла, што жан чы на мо жа мно гае 
тры ваць.

— Як дзе ці па ста ві лі ся да ва ша га ра-

шэн ня?

Ган на: — Па-роз на му. Ула да, мне зда-
ец ца, з на ра джэн ня муд рае дзі ця, яна мя не 
пад тры ма ла. Стас больш хва ра ві та ўспры-
няў маё ра шэн не.

Ула да: — Не ве даю, як ма лень кія дзе ці, 
але пад лет кі са праў ды ад чу ва юць, ба чаць, 
ра зу ме юць, што з баць ка мі неш та не так. 
Гэ та вель мі па кут лі ва, та му што ты лю біш 
ма му і та ту — гэ та са мыя род ныя і бліз кія 
лю дзі. Між во лі ду ма еш, што ў іх са пса ва-
ных ад но сі нах ты так са ма не як ві на ва ты. 
Уво гу ле, гэ та вы пра ба ван не для дзя цей, і ў 
не ка то рых сем' ях яно доў жыц ца на працягу 
не каль кіх га доў. Та му я згод ная з ма май: не 
трэ ба за хоў ваць тое, ча го ўжо ня ма.

— А ў вас атры ма ла ся мір на па дзя ліць 

ма ё масць?

Ган на: — Так, пра гэ та мы змаг лі да мо-
віц ца. Але па коль кі га лоў ным зда быт чы кам 
у сям'і быў муж, то фі нан са вае ста но ві шча 
па гор шы ла ся. Вя до ма, у мя не ёсць пра фе-
сія, але пас ля за муж жа «ха дзі ла» ў два дэ-
крэ ты за пар. По тым вый шла на пра цу, але 
з-за ма ёй за ня тас ці менш ува гі да ста ва ла ся 
дзе цям, му жу, ён і пра па на ваў па кі нуць пра-
цу: маў ляў, усім за бяс пе чу. Улас на, кні гі я 
па ча ла пі саць пас ля раз во ду з-за жа дан ня 
за ра біць.

— Дзе ці і вы пры вык лі да за бяс пе ча-

на га жыц ця. Як яны ўспры ня лі не аб ход-

насць жыць сціп ла? Ча сам у та кіх сі ту а -

цы ях дзе ці хо чуць кам пен са ваць свае 

ду шэў ныя ра ны ней кі мі па да рун ка мі, 

да ра гі мі рэ ча мі. Зноў жа, не хо чац ца вы-

гля даць горш за ад на го дак.

Ган на: — Мне ў гэ тым сэн се па шан ца-
ва ла з дзець мі. Яны ра зу ме лі і пры ма лі аб-
ста ві ны, якія скла лі ся, і «дай», «ха чу» я ад 
іх не чу ла. На ад ва рот, яны са мі ста ра лі ся 
за ра біць з юных га доў. Я не па да ва ла на 
алі мен ты, спа дзя ю чы ся на сум лен не бы ло-
га му жа.

Ула да: — Маг чы ма, нам бы ло ляг чэй, 
та му што ў нас быў за бяс пе чан ы пе ры яд
у жыц ці. Баць кі заў сё ды да ва лі мне і бра ту 
кі шэн ныя гро шы, мы ву чы лі ся імі рас па ра-
джац ца, та му да фі нан саў стаў лен не бы ло 
до сыць усвя дом ле нае. Та та аплач ваў маё 
на ву чан не ў Мін скім дзяр жаў ным лінг віс тыч-
ным уні вер сі тэ це. Я ўжо бы ла паў на лет няй, 
і ён са праў ды да па ма гаў не па вы ка наў чым 
ліс це, а па сум лен ні, за што я яму вель мі 
ўдзяч ная.

— Ган на, пас ля ска са ван ня шлю бу 

жан чы ны ча сам хо чуць ад помс ціць бы ло-

му му жу. Хтось ці хут ка зна хо дзіць но ва-

га — больш ста тус на га або ба га цей ша га 

за па пя рэд ня га, ін шыя за ба ра ня юць мець 

зно сі ны з дзець мі. Як вы пе ра жы ва лі той 

пе ры яд?

Ган на: — Гэ та не мае ме та ды. Наш раз-
вод — не пад ста ва па збаў ляць дзя цей баць-
кі, тым больш што і ён не спы няў з імі зно сі-
ны. Шу каць но ва га му жа не бы ло ча су, ды і 
вы ба ру прак тыч на ня ма ў сва ёй уз рос та вай 
ка тэ го рыі. Вя до ма, мне бы ло ня прос та, але 
ра та ва ла пісь мен ніц тва. Гэ та як курс бяс-
плат най псі ха тэ ра піі — рас кла два еш усё па
па лі чках, ана лі зу еш, ра зу ме еш пры чы ны, 
ча му так ад бы ло ся. А яшчэ гэ та вы дат ная 
маг чы масць на пі саць кні гу аб тым, што «на-
шы пе ра маг лі» і спра е цы ра ваць яе на сваё 
жыц цё. Ад помс ціць, ка лі ўжо так хо чац ца, 
мож на лі та ра тур на му ге рою, пра та ты пам 
яко га з'яў ля ец ца рэ аль ны ча ла век.

Ула да: — Муж і жон ка ра зы шлі ся, а баць-
кі ў нас за ста лі ся! І за раз у іх нар маль ныя 
ад но сі ны, мож на ска заць, сяб роў скія.

— А чым зай ма ец ца Стас?

Ган на: — Моўшн-ды зай нер. Ён да гэ та га 
не ад ра зу прый шоў. Сын ву чыў ся ў ма тэ ма-
тыч най гім на зіі, зай маў пры за выя мес цы на 
бан каў скай алім пі я дзе. На ту раль на, са браў-
ся па сту паць у эка на міч ны ўні вер сі тэт на 
бан каў скую спра ву. Лі та раль на ў пер шыя 
дні за ня ткаў ім ска за лі: за будзь це ся пра 
трэй дынг, бір жы, ні чо га гэ та га ў нас ня ма,
бу дзе це звы чай ны мі ка сі ра мі. Гэ та яго рас-
ча ра ва ла. Чым да лей ву чыў ся, тым больш 
ра зу меў, што вы клад чык не жар та ваў. Пас ля 
дру го га кур са ска заў, што больш ву чыц ца не 
хо ча. На ся мей ным са ве це вы ра шы лі, што 
да дзім яму год на по шук ці ка вай пра фе сіі. 
І ён па-доб ра му шу каў ся бе, ста ра ўся пад-
пра цоў ваць у гэ ты пе ры яд так са ма. У вы ні ку 

са ма стой на асво іў пра фе сію моўшн-ды зай-
не ра. Ця пер у яго ёсць па ста ян ныя за каз-
чы кі. Са мае га лоў нае, што яму па да ба ец ца 
тое, што ён ро біць.

— Не кож ны ма ла ды ча ла век мо жа 

ска заць баць кам: усё, не ха чу больш ву-

чыц ца.

Ган на: — Удзяч ная сы ну, што ён вы зва ліў 
ад мар на ван ня гро шай, бо яго на ву чан не 
аплач ва ла я. У мя не ня ма гэ тай іс тэ рыі: дзі-
ця ці аба вяз ко ва трэ ба вы шэй шая аду ка цыя. 
Дзі ця ці па трэб на ці ка вая пра фе сія, доб ры 
за ро бак. Жыц цё па каз вае, што пра су ну тыя 
най маль ні кі гля дзяць не на дып лом, а на тое, 
што ты ўме еш ра біць.

— Ган на, вы ўжо га то выя стаць ба бу-

ляй?

Ган на: — Ад мя не тут ні чо га не за ле-
жыць. Дзе ці па куль не ства ры лі свае сем'і, 
і я не збі ра ю ся на іх ціс нуць. Не ра зу мею 
гэ тых раз моў, што «ўжо па ра», «сяб роў кі 
даў но за му жам» і асаб лі ва «га дзі нік ці кае». 
У наш час усё гэ та не ар гу мен ты. Я ха чу, каб 
яны бы лі шчас лі выя, пра жы лі сваё жыц цё, 
як яны хо чуць, а не ары ен та ва лі ся на ней кія 
стэ рэа ты пы.

Ула да: — Удзяч ная баць кам, што яны 
са праў ды на нас не ціс нуць. Ду маю, уся му 
свой час. Лепш па ча каць, але вый сці за муж 
адзін раз і на заўж ды. Так, шка да, у мя не пе-
рад ва чы ма шмат сту дэнц кіх шлю баў, якія 
рас па лі ся, і да лё ка не ва ўсіх гэ та пра цэс 
прай шоў цы ві лі за ва на. Ап ты мізм вы клі кае 
тое, што ёсць пры кла ды та кіх ста сун каў у 
сям'і, якіх і мне ха це ла ся б. Вось да гэ та га 
і імк ну ся.

— Два твор чыя ча ла ве кі по бач ды 

яшчэ з ад ной сфе ры дзей нас ці... Ці бы-

ва юць уко лы твор чай рэў нас ці?

Ган на: — Ве даю, што дач ка мае больш 
та лен ту, чым я. Лі чу: гэ та вы дат на, што дзе ці 
ў чымсь ці нас пе ра ўзы хо дзяць. Пісь мен ніц-
тва — гэ та як па вет ра для Ула ды. Для мя не 
гэ та ў боль шай сту пе ні ра мяст во.

Ула да: — Не бу ду «ме рац ца» та лен та мі, 
прос та ска жу, што ра ду ю ся пос пе хам ма мы. 
Яна ма лай чы на! Заў сё ды ідзе на пе рад: ця-
пер пі ша сцэ на рыі для се ры я лаў.

— Вы ад ра зу ска за лі, што па жыц ці 

яшчэ і сяб роў кі. Рас ка жы це, як па бу да-

ваць та кія ад но сі ны?

Ула да: — Мне зда ец ца, трэ ба шчы ра ці-
ка віц ца сва і мі дзець мі, раз маў ляць з імі, не 
ціс нуць аў та ры тэ там. На пэў на, прос та лю-
біць. Гэ та так цудоўна, што я ма гу пра ўсё 
на све це па га ва рыць з ма май!

Ган на: — Так, дзе ці па він ны ад чу ваць, 
што баць кі лю бяць іх без умоў на. Баць кам 
трэ ба ледзь не з на ра джэн ня дзі ця ці вы бу-
доў ваць з імі сяб роў скія ад но сі ны, каб дзе ці 
не ба я лі ся нас. Я ра да, што ў мя не бы ла 
маг чы масць пэў ны час не ха дзіць на пра цу, 
а зай мац ца дзець мі. Ад нак і я, і ін шыя жан-
чы ны ця пер з-за гэ та га тра пі лі ў «пен сій ную 
паст ку». На ват два дэ крэт ныя ад па чын кі, 
вы клю ча ныя са стра ха во га ста жу — гэ та 
сур' ёз ная праб ле ма. Але я ні аб чым не шка-
дую, та му што ў мя не цу доў ныя дзе ці.

— Ган на, за ста ло ся спы таць, дык хто ж 

ваш кас ме то лаг — са праў ды вы дат на

вы гля да е це.

— Дзя куй. Зболь ша га ў гэ тым «ві на ва-
тая» ге не ты ка. Ну і я са ма ўнес ла ўклад: 
пе ра ка на ная, што твар ад люст роў вае тое, 
што ў ча ла ве ка на ду шы. Ка лі ты ны еш, 
што ўсё дрэн на, усе ва кол ві на ва тыя, ні я-
кія кас ме то лаг з плас тыч ным хі рур гам не 
да па мо гуць. Жыц цё з усі мі яго скла да нас-
ця мі цу доў нае і хут ка беж нае, та му трэ ба 
ра да вац ца кож на му дню. Смех раз гладж вае 
змор шчын кі. Та му я і пі шу смеш ныя і вель мі 
ап ты міс тыч ныя кні гі.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

Ган ны і Ула ды Аль хоў скіх.

«Ча сам дзе ля бу ду чы ні дзя цей 
і трэ ба ска са ваць шлюб»

Ула да ў гас цях у ма мы.

Ула да АЛЬ ХОЎ СКАЯ з уз на га ро дай за сваю п'е су.

«Жыц цё з усі мі яго скла да нас ця мі 
цу доў нае і хут ка беж нае, та му 
трэ ба ра да вац ца кож на му дню. 
Смех раз гладж вае змор шчын кі. 
Та му я і пі шу смеш ныя і вель мі 
ап ты міс тыч ныя кні гі».

«Трэ ба шчы ра ці ка віц ца сва і мі 
дзець мі, раз маў ляць з імі, не ціс нуць 
аў та ры тэ там. На пэў на, прос та лю біць. 
Гэ та так цудоўна, што я ма гу пра ўсё 
на све це па га ва рыць з ма май!»


