
БЕЗ ДАЖ ДЖУ 
НЕ БУ ДЗЕ 
ВЯ СЁЛ КІ

Даждж лі вым ве ча рам мы з му жам 

за ві та лі да сяб ра на гар бат ку. Ме на-

ві та там і да ве да лі ся пра «Ір му». На 

той мо мант гэ ты ўра ган, які руй на-

ваў усё на сва ім шля ху, яшчэ толь кі 

на блі жаў ся да Фла ры ды. Глеб быў у 

рос па чы. А ўсё з-за сяст ры, якая ўжо 

даў но жы ве ў гэ тым шта це Аме ры-

кі. «Вось толь кі што раз маў ляў з ёй. 

Ка жа, што дня мі пры хо дзі ла па лі цыя, 

рэ ка мен да ва лі эк стран на збі раць 

рэ чы. Дык вось за раз сяст ра як раз 

едзе да сяб роў у Ала ба му».

Нам, дзя куй бо гу, не па гра жа юць 

та кія стра шэн ныя ўра га ны, бо ня ма 

акі я на. Але ра зам з тым дождж прак-

тыч на не спы ня ец ца апош нія ча ты ры 

ме ся цы. Баць кі скар дзяц ца: «Усё 

за та пі ла. У ага род не ўлез ці. Па ло ва 

буль бы гні лой. Не па мя та ем, каб бы-

ло столь кі апад каў за пар. Ка лі ж той 

дождж ужо скон чыц ца!» За ўва жы ла, 

што і га ра джа не ў та кое на двор'е хо-

дзяць па ву лі цы больш па хмур ныя, 

чым заўж ды.

А я вось ад нос на ня даў на па лю бі-

ла дождж. Ус пры маю яго (ды і ін шыя 

сюр пры зы пры ро ды) як знак. Што 

мы, лю дзі, ро бім штось ці не так. Што 

трэ ба за ду мац ца, пе ра асэн са ваць, 

стаць даб рэй шы мі.

А яшчэ ў не па гадзь мя не грэе дум-

ка: без даж джу не бу дзе вя сёл кі. Яна 

прый шла мне ў га ла ву пас ля та го, як 

ад ной чы ўлет ку тра пі ла пад за ле ву. 

У той дзень пра мок ла да ніт кі. Па мя-

таю, у рос па чы зір ну ла на не ба, — а 

там вя сёл ка, ды не ад на. Ажно дзве.

Хтось ці са скеп ты каў ска жа: «То ж 

улет ку. Уво сень вя сёл кі не бы вае». 

Бы вае, ды яшчэ якая! Ба чы ла яе на 

ўлас ныя во чы.

Дня мі пай шла абе даць на пло шчу 

Яку ба Ко ла са. У пад зем ным пе ра хо-

дзе ка ля ЦУ Ма су стрэ ла жан чы ну, у 

якой не каль кі га доў та му ку пі ла ней-

ма вер на ўтуль ную вя за ную хуст ку. 

По бач з ёй пра да ва ла вя сёл ка выя 
бу ке ці кі ста ці цы сі вень кая ба буль-
ка з кі ёч кам. Яна пра па на ва ла мне 
во сень скія квет кі. «Дзя куй, — 
адмовілася я. — Мя не до ма па доб ны 
цуд ужо ра дуе».

Не ўза ба ве вяр та ла ся праз той 
пе ра ход на пра цу. Але ба буль кі з 
су ха цве та мі ўжо не бы ло. «Ня ўжо 
так хут ка пра да ла», — здзі ві ла ся я. 
«Мож на ска заць і так, — усміх ну ла-
ся жан чы на з хуст ка мі. — Уяў ля е це, 
ней кі хло пец па шка да ваў яе і ку піў 
усе квет кі».

Ка лі вый шла з пе ра хо да, уба чы ла 
юна ка ў вя сёл ка вай вя за най круч ком 
шап цы. У яго ру ках бы ла ахап ка су-
ха цве таў. Ён ста яў на пра спек це пад 
даж джом і прос та так раз да ваў па-
хмур ным мі на кам гэ тую пры га жосць. 
Пра цяг нуў і мне.

Іду, усмеш ка на ўвесь твар, у ад-
ной ру цэ тры маю па ра сон, у дру гой — 
квет кі. Рап там маю ўва гу пры цяг-
 нуў злос ны крык. Гэ та ма ла дая ма ці 

сва ры ла ся на свай го ма лень ка га сы-

на (ды так, што да вя ла та го да слёз). 

Толь кі за тое, што хлоп чык вы ра шыў 

па ме раць са мую вя лі кую лу жы ну. 

Я ху цень ка пад бег ла да жан чы ны 

і пра цяг ну ла ёй свой бу ке цік.

Праз хві лі ну за цяж ны дож джык 

скон чыў ся. Ка лі я азір ну ла ся, уба чы-

ла... вя сёл ку. Яе тры ма ла ў ру ках ма-

ла дая ма ці і ўсмі ха ла ся мне ўслед.
На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
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Тыя, хто по бачТыя, хто по бач  

Фальк ла рыст і эт на ха рэо граф Сяр гей ВЫ СКВАР-
КА ве дае, што ка жа. Сам вы браў жон ку пад час 
поль кі. «Быў не як та ма дой на вя сел лі, Ва лі на 
сяб роў ка вы хо дзі ла за муж. Коль кі ся бе па-
мя таю, вель мі лю біў тан ца ваць. Як зай гра юць 
поль ку, дык аж ду ша трым ціць, так хо чац ца 
кі нуц ца ў ско кі. Дык вось, на тым вя сел лі ад на 
пры га жу ня за пра сі ла мя не на та нец. Але ска-
ка ла яна цяж ка, як сту па. Так у вёс цы ка за лі, 
пра дзяў чы ну, якая не ўмее ў тан цы пад ла дзіц-
ца, пад па рад ка вац ца. Праз ней кі час гар ма ніст 
зноў зай граў поль ку, гля джу — тая пры га жу-
ня ідзе ў мой бок. Тан ца ваць мне з ёй ужо не 
ха це ла ся. Я ад вяр нуў ся і сха піў пер шую, якая 
по бач ста я ла. Гэ та бы ла Ва ля. Яна тан ца ва ла 
вель мі лё гень ка. Вось так і «стан ца ва лі ся» на 
ўсё жыц цё». Гэ та бы ло 15 лю та га, а праз год — 
14 лю та га — у іх ужо на ра дзіў ся Ар цём. Яшчэ 
праз 7 га доў — Арын ка.
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«Не вы бі рай жон ку ў ага ро дзе, 
а шу кай у ка ра го дзе»

Сяр гей ВЫ СКВАР КА 
ра зам са сва ёй да чуш кай 

Ары най.

або На стол кі 
для ўсёй сям'і

Час та атрым лі ва ец ца так, што са мыя бліз кія лю дзі ў што-
дзён ных кло па тах, мі тус ні ад да ля юц ца ад но ад ад на го, 
эма цый на за мы ка юц ца і ста но вяц ца ня здоль ны мі ру хац ца 
да лей ра зам. А кож ны, зга дзі це ся, ма рыць пра друж ную 
і шчас лі вую сям'ю. На жаль, як ства рыць і за ха ваць яе, 
рэ цэп ту ня ма. Але ёсць шэ раг ін стру мен таў, якія да ка за лі 
сваю каш тоў насць у ства рэн ні доб рай ат мас фе ры ў до ме. 
Сён ня гу тар ка пой дзе пра адзін з най ста рэй шых з іх — на-
столь ныя гуль ні.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Быць ра замБыць ра зам  

ГУ ЛЯЦЬ ДЫК ГУ ЛЯЦЬ,

«Не ве ру, ка лі ка жуць «ка ха ны», 
але ве ру, ка лі ка жуць «род ны»

— Спа дар Сяр гей, у тан цы вя ду чая ро ля за муж чы нам. А ў сям'і?

— Са праў ды, у тан цы жан чы на му сіць да ве рыц ца парт нё ру, пай сці за ім. 

У сям'і ўсё на ад ва рот. Не здар ма ж ка жуць: муж га ла ва, а жон ка шыя. Ку ды шыя 

па вер не, ту ды га ла ва і кру ціц ца. У на шай сям'і, я ма гу шчы ра ска заць, кі руе Ва ля. 

Але ро біць гэ та пра віль на. Я, вя до ма, ма гу ска заць: «Мы па ду ма лі і вы ра шы лі». 

Але ж усё ад но я згод ны з яе ра шэн нем (смя ец ца). Муд рая жон ка на тхняе муж-

чы ну, тым і на кі роў вае.

— Я, да рэ чы, па зна ё мі ла ся з му жам у ку паль скім ка ра го дзе. Па да ец ца, 

што гэ та ад но з най леп шых мес цаў для по шу ку свай го су джа на га.

— З кім зруч на тан ца ваць, з тым бу дзе зруч на жыць. Гэ та дак лад на. Не здар-

ма ж не ка лі па ру на ўсё жыц цё вы бі ра лі ме на ві та на ве ча рын цы. Ка за лі: «Не 

вы бі рай жон ку ў ага ро дзе, а шу кай у ка ра го дзе» (гэ та ўжо по тым пе рай на чы лі), 

«на ву чы ся тан ца ваць, а го ра га ра ваць жыц цё на ву чыць».

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)
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