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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  

ВАЙ БЕР 
СЦЕР ПІЦЬ?
Ін фар ма цый нае гра мад ства як «баі без пра ві лаў»
НЕ ве даю, як вы, а я вель мі не люб лю быць не спа дзя ва най свед кай 

роз на га кштал ту кан флік таў і скан да лаў. Ста іш уба ку, на зі ра еш за 
ўсім з ні я ка ва тай усмеш кай, і ўмя шац ца хо чац ца — ска заць штось ці 
пры мі ра льнае («Ра бя ты, да вай це жыць друж на!»), а не мо жаш, бо, ка лі 
на тое пай шло, гэ та аб са лют на не твая спра ва. Ма ха еш ру кой і па маг-
чы мас ці ста ра еш ся хут чэй кан флікт ную пра сто ру па кі нуць.

Я ня даў на тра пі ла ў та кую вось пра сто ру вір ту аль ную. Зна ё мая па-
мыл ко ва ўклю чы ла мя не ў вай бе ры ў гру пу баць коў ад на го ста ліч на га 
дзі ця ча га са да. У прын цы пе, мне б ад ра зу пра явіць да лі кат насць і з 
той не ма ёй гру пы вый сці. Але тут па ча ла ся най ці ка вей шая і вель мі 
па ка заль ная пе ра піс ка па між яе ўдзель ні ка мі, якія так за ха пі лі ся ёй, 
што не за ўва жы лі ста рон ня га ча ла ве ка. Ну, а ста рон ні ча ла век сці-
шыў ся і стаў за ўсім дзей ствам на зі раць — пра фе сій ная ці каў насць 
узя ла верх над пры стой нас цю. Зрэш ты, шчы ра пры зна ю ся, зу сім за 
тое не со рам на. Бо, вы свят ля ю чы ад но сі ны на пра сто рах гла баль на га 
се ці ва, ды яшчэ ў ад кры тай гру пе, трэ ба ве даць, што гэ та па сут нас ці 
тое са мае, як ра біць гэ та на люд най ву лі цы або ў гра мад скім транс-
пар це — аба вяз ко ва зной дуц ца ці каў ныя ра зя ва кі.

КА РА ЦЕЙ, раз мо ва там іш ла пра на ва год нія па да рун кі для дзя цей. 
Хтось ці з руп лі вых сяб роў баць коў ска га ка мі тэ та вы ве сіў на агляд 

фо та рэ кла мы гэ тых па да рун каў: маў ляў, хто хо ча, за ка жы це сва ім дзе-
цям. Хтось ці па ду маў, што гэ та па да рун кі, якія бу дуць куп ляць ар га ні за-
ва на за са бра ныя гро шы, і стаў па тра ба ваць па ве да міць, што ме на ві та 
ў тых па кун ках ёсць. Вы свет лі ла ся, што па да рун кі ўжо куп ле ныя, а гэ та 
рэ кла ма — прос та для тых, хто рап там за хо ча ку піць цу кер кі дзе цям 
яшчэ і да до му. Тут знай шлі ся баць кі — раз мо ва ў се ці ве па ча ла ажыў-
ляц ца, пад цяг ну лі ся ін шыя ўдзель ні кі гру пы — якія ста лі пра тэс та ваць 
су праць цу ке рак: маў ляў, кож ны год цу кер кі, на іх у дзя цей алер гія. Пас ля 
бур на га аб мер ка ван ня (бо ў цу ке рак знай шлі ся і шмат лі кія пры хіль ні кі) 
хтось ці рап там рэ зон на за ўва жыў: па да рун кі ж ужо куп ле ныя!

І тут па чаў ся са праўд ны тэ атр — ра за на ўскі «Га раж» ад па чы вае. Асаб-
лі ва да ста ла ся баць коў ска му ка мі тэ ту, які гэ тыя па да рун кі і куп ляў. І ча му 
не па ра і лі ся, што куп ляць, і ку ды ідуць са бра ныя гро шы, і ўво гу ле, хто ў 
тым ка мі тэ це. Баць коў скі ка мі тэт у асо бе ад ной жан чын кі (той са май, што 
ме ла не асця рож насць раз мяс ціць тую ня шчас ную рэ кла му па да рун каў) як 
мог ад бі ваў ся з да па мо гай яшчэ не каль кіх мам, якія ста лі на яго аба ро ну. 
Хтось ці па мяр коў на спра ба ваў спы ніць спрэч ку: маў ляў, што ла маць коп'і, 
па да рун кі ўжо ку пі лі, і, ка лі б не гэ та рап тоў ная вір ту аль ная раз мо ва, усе, 
атры маў шы іх, бы лі б урэш це за да во ле ныя, як і ў мі ну лым го дзе. Хтось-
ці, каб раз ра дзіць ат мас фе ру, вы ста віў фот кі з дзі ця ча га свя та ў сад ку: 
маў ляў, лепш на дзе так сва іх па дзі ві це ся! Ні чо га не да па маг ло: най больш 
упар тыя, як дзят лы, дзяўб лі сваё, зноў вяр та ю чы ся да тэ мы — не, ужо 
не цу ке рак у па да рун ках, а ні больш ні менш — да ве ру да баць коў ска га 
ка мі тэ та. Пры чым не ка то рыя ма мы ў тэр мі но вым па рад ку пад клю чы лі да 
гру пы і да дыс ку сіі цяж кую ар ты ле рыю — та таў. Якія рэд ка, але трап на 
па ча лі кі даць свае важ кія мер ка ван ні.

Уво гу ле, скон чы ла ся ўсё тым, што на на ступ ным тыд ні ў гэтым 
сад ку бу дзе баць коў скі сход. Як вы ду ма е це, якая ў яго бу дзе тэ ма? 
Пра віль на — аб да ве ры баць коў ска му ка мі тэ ту і яго маг чы мым пе-
ра вы ба ры. А па чы на ла ся ўсё з аб са лют на аль тру іс тыч на га жа дан ня 
ад ной жыц цё ва ак тыў най ка бе ты па дзя ліц ца ка рыс най ін фар ма цы яй 
з ты мі, чые ма лыя хо дзяць у адзін са док з яе дзі цем...

АД гэ та га за хап ляль на га чыт ва ва ша му ста рон ня му на зі раль ні-
ку ў са мым пра мым сэн се за ба ле ла га ла ва, і я па спя ша ла ся з 

той вай бе раў скай су пол кі рэ ці ра вац ца, па куль ні хто не за ўва жыў. 
А па трэб ным на пі саць пра гэ ты, пры ват ны і ла каль ны па сут нас ці сва ёй, 
кан флікт па лі чы ла вось ча му. З'я ва гэ та ста но віц ца ты по вай, пры нам-
сі ў га ра дах, дый вёс кі не да лё ка ады шлі, бо ма біль ны ін тэр нэт ёсць 
у кож ным кут ку кра і ны. І та му ства рыць гру пу, аб' яд на ную агуль ны мі 
ін та рэ са мі (на прык лад, дзець мі — дзет са даў ца мі або школь ні ка мі), на 
бяс плат най агуль на да ступ най ін тэр нэт-пля цоў цы лі чыць сва ім аба вяз-
кам кож ны клас ны кі раў нік, вы ха валь нік дзі ця ча га са да або ак ты віст 
баць коў ска га ка мі тэ та. Вель мі на ват зруч на — у пла не агуль на га 
апа вя шчэн ня, ка лі трэ ба зра біць ней кую аб' яву, ар га ні за ва на са браць 
на неш та гро шы і г. д. — не трэ ба тэ ле фа на ваць кож на му, кі нуў па ве-
дам лен не ў вай бер, і спра ва зроб ле на. Што і ка заць — бу ду ем ін фар-
ма цый нае гра мад ства. Але, на жаль, мы да гэ туль не зра зу ме лі, што ў 
гэ тым гра мад стве па він на быць свая куль ту ра па во дзін, свае пра ві лы, 
свае та бу. І ка лі ця бе ў ней кай вір ту аль най спрэч цы ні хто фі зіч на не 
мо жа пе ра біць ці, ка лі на ры ва еш ся, прос та «за ткнуць», гэ та зу сім не 
зна чыць, што та бе да зво ле на ўсё, бо вай бер сцер піць.

Сяст ра, у якой сё ле та вы пуск ны адзі нац ца ты клас у ста ліч най гім-
на зіі, ак тыў на вы ка рыс тоў вае вай бер, пры чым у іх агуль ная гру па — 
і баць кі, і дзе ці. Дык вось, як яна рас каз вае, дзе ці па вод зяць ся бе ў той 
гру пе больш пры стой на. Баць кі ж, асаб лі ва не са ро ме ю чы ся школь ні-
каў (ці, мо жа, не ўсве дам ля ю чы цал кам, на коль кі пуб ліч ны іх дыя лог), 
па ста ян на вы свят ля юць ад но сі ны — ад но з ад ным, з на стаў ні ка мі, не 
вы бі ра ю чы вы ра зы. І клас ны кі раў нік, як ма дэ ра тар гру пы, вы му ша на 
па ста ян на іх па пя рэдж ваць аб пры стой ных па во дзі нах, а асаб лі ва заў-
зя тых вір ту аль ных кры ку ноў, зда ра ец ца, прос та вы да ляе з су пол кі.

ЁСЦЬ яшчэ адзін ад ва рот ны бок гэ тай агуль най ін фар ма ты за цыі: 
той, у ка го ня ма су час на га смарт фо на з пад клю ча ным ін тэр нэ-

там, ста но віц ца, мож на ска заць, із го ем, бо пра ін фар ма ван не ін шым 
спо са бам ужо ні хто асаб лі ва і не кла по ціц ца. Ня даў на, пе рад вя лі кі мі 
ліс та па даў скі мі свя та мі, зна ё мая па цяг ну ла свай го ма ло га пер ша-
клас ні ка ў су бо ту з пры га ра да ў ста ліч ную шко лу. А там, ака за ла ся, 
у пер шым кла се за ня ткі ад мя ні лі. На цал кам аб грун та ва ныя прэ тэн зіі 
абу ра най ма мы на стаў ні ца спа кой на ад ка за ла: «Я ж па ве дам ля ла 
ўсім у вай бе ры». Тое, што ў ма мы, якая вы хоў вае сы на ад на, ня ма 
су час на га да ра го га тэ ле фо на і, ад па вед на, до сту пу да вір ту аль ных 
аб' яў, ні ко га асаб лі ва не хва люе і не ці ка віць.

У но ва га для нас сло ва «ін фар ма ты за цыя» ня ма сі но ні маў «усе-
да зво ле насць» і «абы яка васць». Па куль ня ма?

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by



ЖЫ ВУ ЧЫ 
ВЯП РУК

Не ка лі ў на шых вёс ках лю дзі бы лі 
ма ла дзей шыя. Ва ўся кім ра зе амаль 
усе яны тры ма лі ка роў. А ўжо сві-
ней дык сам бог за га даў: рох ка лі на 
пад вор ках... На ват у са мых ня дба-
ліц-гас па дынь, бо, па-пер шае, «так 
трэ ба бы ло», а па-дру гое — вы гад на: 
тро хі ва ра най буль бы, тро хі ней кай 
му кі, ма ла ка, рэшт кі ежы — гля-
дзіш — па ра ся і пад га ду ец ца, мож на 
ўжо ней кай ле бя ды пад меш ваць ды 
кон скіх «бу ла чак».

Па вось гэ ту «хар чо вую да баў ку» 
па сы ла лі звы чай на ма лых.

А ўжо тыя аль бо на да ро гу іш лі (у 
мо дзе быў гу жа вы транс парт), аль бо 
на ка нюш ню, аль бо на луг, дзе ко ні 
па сві лі ся. Ней кі з іх хвост пад няў — 
ма лыя да яго, з вёд ра мі...

Пра ца ва лі, ка ра цей, на ват дзе-
 ці — да па ма га лі кар міць сві ней. 
І не дар ма, бо з пры хо дам пер шых 
ма ра зоў ад кры ва ўся се зон «за-
бой стваў», се зон са май роз най 
сма ка ты.

Да яго вяс коў цы рых та ва лі ся за га-
дзя: васт ры лі на жы, куп ля лі соль ды 
роз ныя пры пра вы, вы мы ва лі па трэб-
ны по суд, для сма лен ня пад бі ра лі са-
ло му (са ла та ды бы ло мяк чэй шае, з 
во да рам зба жы ны). Але най перш — 
да маў ля лі ся з май страм.

Іх, «спе цы я ліс таў па за боі», у на-
шых ва ко лі цах бы ло ня шмат. І кож ны 
меў свой ад мыс ло вы «по чырк», свой 
ін стру мент, на ват сваю чар гу.

Трэ ба ска заць, што мы ў ёй ні-
ко лі не «ста я лі», бо сві на бо яў ме-
лі сва іх. Спа чат ку гэ та быў дзед 
Хве дар — вя лі кі, таў ста но сы, гу-
мар ны — муж род най баць ка вай 
цёт кі. А по тым, ка лі ён па ста рэў, 
пры хо дзіць стаў дзядзь ка Ва ня — 
мяс цо вы ка валь і баць каў друж бак. 
Ён быў са мы аў та ры тэт ны ся род 
сві на бо яў. Маг чы ма, та му што ра-
біў сваю спра ву не як вель мі «гу-
ман на»: па ды хо дзіў да ах вя ры (на 
за дняй на зе ўжо бы ла вя роў ка), на-
хі ляў ся, ад ной ру кой лас ка ва чу хаў 
яе за ву хам, дру гой — пас ля рэз кай 
пад сеч кі — на но сіў удар швай кай 
і... усё. Што здзіў ля ла — амаль ні-
я ка га піс ку ды віс ку.

Збой у дзядзь кі атры маў ся толь кі 
ад ной чы.

Га лоў нае, па чы на ла ся ўсё як 
заўж ды: «вуш ка» (чы тай — зна ём-
ства з «ах вя рай»), па дзен не яе з ка-
пы тоў, удар... Спра ва зроб ле на — 
па рсюк га то вы.

Баць ка з дзядзь кам та ды ў ха ту. 
У іх, па вод ле рэг ла мен ту, сня да нак 
з «гра муль кай» спірт но га ды ка рот-
кая раз мо ва. А по тым — час іс ці на 
ву лі цу, па чы наць сма ліць.

Праў да, ка го, ка лі па рсю ка... ня-
ма, і на ват сля доў (на два рэ пад ма-
ро зі ла, але снег не вы паў) — так-
са ма... Няй на чай міс ты ка ней кая: 
баць ка моўч кі гля дзеў на дзядзь ку, 
дзядзь ка — на баць ку...

А ён — трэ ба ска заць — пра ца ваў 
у кал га се бры га дзі рам. І на ра бо ту ў 
той дзень, вя до ма ж, не пай шоў. Ка-
ле гі чу лі, што ад прош ваў ся, ве да лі, 
для ча го, а тут яшчэ і... уба чы лі, бо 
той «за ко ла ты» дзядзь кам па рсюк 
са швай кай пад ле вай ла пат кай... 
прый шоў у двор кан то ры (ад нас гэ та 
бліз ка) на ра ніш ні на рад...

Ка ра цей, шу каць гас па да роў гэ-
тай жы вё лі ны спе цы я ліс там доў га 
не прый шло ся: веп ру ка па ці ху пры-
гна лі ў двор.

Дзядзь ка Ва ня, гле дзя чы на гэ ту 
«пра цэ сію», вель мі здзі віў ся: за га-
ва рыў быў, што ў па рсю ка няй на чай 
два сэр цы.

Але ж дру гое шу каць не да вя ло ся: 
вяп рук, апы нуў шы ся до ма, яшчэ раз 
вы цяг нуў но гі. На гэ ты раз — ужо 
кан чат ко ва. А да лей...

Баць ка з дзядзь кам яго асма лі лі, 
ус кры лі гру дзі ну, і ўсе мы ўба чы лі, 
што пад стаў для сен са цыі, на жаль, 
ні я кіх: сэр ца ад но. І «швай ка» ў яго 
тра пі ла. А та му аў та ры тэт ка ва ля 
амаль не па хіс нуў ся.

Іван Га раль чук, г. Мінск.

«ТЫ СПА ЧАТ КУ 
ПА ГЛЯ ДЗІ...»

Мо жа, па мы ля ю ся, але ўпе рад 
роз ныя кры ла тыя-ку са чыя (тыя ж во-
сы ды шэрш ні) так на хаб на ся бе не 
па во дзі лі, на лю дзей, ва ўся кім ра зе, 
не на па да лі, ім не шко дзі лі. А пчо лы 
дык на ад ва рот — заўж ды па ма га лі 
(хто не ля чыў ся лі па вым мё дам, пяр-
гой ці про па лі сам?).

Ця пер жа ў пры ро дзе, у на ро дзе, 
му сіць, шмат што змя ні ла ся. Зна ё мы 
ды рэк тар СВК рас каз ваў, што ня даў-
на ў кан то ру пры ехаў і, мож на ска-
 заць, яшчэ дзвя рэй не за чы ніў, чуе — 
па жар ная не ку ды ля ціць. «Што за лі-
ха, — ду мае, — я ж толь кі што сам ру-
ліў па ву лі цы, усё спа кой на бы ло».

Ад ным сло вам, ус ко чыў ён у ма-
шы ну і сле дам за па жар ны мі...

Ба чыць, яны ка ля ха ты ад ной спы-
ні лі ся, дзе зноў жа ні я ка га агню, ды 
што там — на ват лёг ка га ды му.

Та ды, ду мае, на вош та ехаць?
Ака за ла ся, у тую ха ту рой пчол 

за ля цеў. І га лоў нае, дзе мес ца знай-
шоў? На за дняй сцен цы тэ ле ві за ра. 
Гас па ды ня як згле дзе ла, дык ледзь 
не са мле ла. Па бег ла ра та валь ні каў 
вы клі каць...

А да дзядзь кі ад на го «клу бок» 
шэрш няў у ха ту за ля цеў, на сто лі 
«па ся ліў ся». А ўжо гу дзеў — не раў -
ну ю чы, як той млын: усіх з ха ты 
вы жыў...

На да па мо гу зноў прый шлі ра та-
валь ні кі: без бя ды абы шло ся.

А вось тут ужо яна пад но сам бы-
ла — лі та раль на.

Ха та ба бу лі Аку лі ны ў цэнт ры вёс кі 
ста я ла, зям лі пры ёй з паў гек та ра бы-
ло. Сад там рос, ага род. Але ж ча сы 
мя ня лі ся. На чаль ства шу ка ла мес ца, 
каб но вую кра му па ста віць. А дзе яно, 
са мае бой кае? Ну вя до ма ж, на скры-
жа ван ні ву ліц, на ся лі бе ў Аку лі ны.

У вы ні ку част ку ага ро да з пла до-
вы мі дрэ ва мі ёй прый шло ся ад даць.

Зрэш ты, зго ды, му сіць, ні хто і не 
пы таў ся: ад рэ за лі ды ўсё. Доб ра, што 
дрэ вы не ўсе спі ла ва лі: па ру ан то-
на вак пры ха це па кі ну лі, ад ну бэ ру. 
Вось гэ тыя іг ру шы — мяк кія, са каў-
ныя — гас па ды ня най бо лей ца ні ла, 
бо «як раз па зу бах».

Пад той жа іг ру шай яна, да рэ чы, 
і сто лік з лаў кай па ста ві ла, каб мож-
на бы ло па ся дзець ка лі, ад па чыць.

Са ма, праў да, гэ та рэд ка ра бі-
ла — ёй веч на ча су не бы ло, а вось 
мяс цо выя вы пі ва кі — на ад ва рот...

У той ве рас нёў скі дзень яны пад 
іг ру шу ўтрох прый шлі.

— Ба бу ля, дай што на за кус ку, — 
па пра сіў адзін.

— А бэр вам што — ма ла? — абу-
ры ла ся гас па ды ня. — Вунь іх коль кі 
на па да ла. Бя ры це ды еш це.

Хлоп цы ад сло ва — па ста лі ва кол 
ста ла, вы пі лі па пер шай. Вы са чэн ны, 
як той жы раф, Ва дзім са гнуў ся, усёй 
пя цяр нёй цоп нуў з пад ног най леп-
шую гру шу і хоць бы це ра нуў кры-
ху, — ад ра зу ў рот.

Па клаў, а за крыць яго, мо жа, і не 
па спеў: вы су нуў язык, за роў, за мі ту-
сіў ся, за ма цю каў ся, па пра сіў ва ды...

І на піў ся як быц цам (студ ня по бач), 
але ж ад гэ та га ляг чэй не ста ла: язык 
па чаў рас пу хаць, дзе ра вя нець, не да-
ваў хлоп цу ды хаць. Пры чым раз ві ва-
ла ся ўсё гэ так хут ка, што Ва дзі ма вы 
сяб ру кі толь кі ва чы ма лы па лі...

На шчас це, па блі зу бы ла баб ка 
Аку лі на. І, зноў жа, на шчас це ма шы-
на хут кай да па мо гі, ку ды яна па зва ні-
ла, як раз вяр та ла ся з вы клі ку з су сед-

няй вёс кі. Факт, што ме ды кі ўмо мант 
ака за лі ся по бач з Ва дзі мам.

...Му сіць, трэ ба жыць гэ та му ча ла-
ве ку: зра бі лі ней кі ўкол, ад ра та ва лі.

Ду ма е це, пас ля гэ та га ён кі нуў 
вы пі ваць? Не. Але ж кож на му, з кім 
за кус ваў, на ўся кі вы па дак ка заў: 
«Ты спа чат ку па гля дзі, а ў рот по-
тым па кла дзі...»

Гэ тае пра ві ла ён за сво іў ад ме-
ды каў.

Ні на С., г. Барысаў.

МА НЯ 
ВЫ ЛЕ ЧЫЦЬ...
Свет змя ніў ся, гэ та я дак лад на ве-

даю. Ён на ват смя ец ца ўжо інакш. 
За ўва жы лі: як з не ка га, дык толь кі 
дай, а як з ся бе, лю бі ма га — крый 
бо жа.

А ра ней жа не так бы ло: зда рыц-
ца неш та ка міч нае, ча ла век ад ра-
 зу ж рас ка жа, каб усе па смя я лі ся.
І ён — так са ма, на ват з ся бе. Вось як 
на ша Ма ня.

Пра ца ва ла яна ў па ля вод чай бры-
га дзе, і ўсё ў яе бы ло як ва ўсіх (ці ў 
мно гіх): сям'я, муж, ха та і ў ха це... 
Бо ўжо і ўзрост: у кож на га з су жэн-
цаў свой жыц цё вы ба гаж, у кож на га 
свае пра вы, у тым лі ку — і на ін ша га. 
У му жа, на прык лад, бы ло пра ва вы-
піць, «якое не маг ла па ру шаць ні я-
кая ба ба». Жон ка ў сваю чар гу ме ла 
пра ва яго «пі ла ваць»... І, вя до ма ж, 
шка да ваць, а тым больш у хва ро бе, 
бо муж та ды ра біў ся ні я кім, на ват 
пра воў сва іх не «ка чаў».

Ну дык вось ад ной чы (Ма ня са ма 
рас ка за ла) пра жы ла з Лё шам дзень, 
ве ча рам за ва лі ла ся спаць. Ужо і за-
сну ла б (ве да ма, зма рыў шы ся), але 
по бач муж — усё неш та стог не, ва-
ро ча ец ца. Ка жа на рэш це:

— Неш та мне жы вот ба ліць.
«Мож на па ду маць, што гэ та ўпер-

шы ню. Як па да п'е, дык веч на ў яго 
то па нос, то за ла ту ха», — па ду ма ла 
Ма ня, а ўго лас бурк ну ла:

— Ха ле ра з ім, з тва ім жы ва том. 
Па ба ліць ды за раз пе ра ста не.

Але муж хві лін праз коль кі зноў:
— Не пе ра стае, Ма ня... Рэ жа, як 

на жом. Мо жа, ты мне таб ле так якіх 
па да ла б?

— Не ма лень кі — сам устань 
ды вазь мі, — за га да ла жон ка. — 
У шуф ляд цы, чор ныя та кія (ву галь 
зна чыць).

Лё ша са стог на мі пад ня ўся, па-
поўз да бу фе та, ад чы ніў шуф ляд ку 
і зноў ку го лас па дае:

— Ма ня, а Ма ня, а як іх піць? Яны ж
вя лі кія, у глот ку не ўле зуць.

Ма ня з той злос ці:
— Як на га рэл ку, дык глот ка ў 

ця бе шы ро кая — шклян ка мі за лі-
ва еш. А як таб ле тач ка, дык ужо не 
ле зе! Рас ку сі, ка лі та бе вя лі кая, ці 
раз ла мі.

Муж, як ві даць, гэ так і зра біў, бо Ма-
ню ж трэ ба слу хац ца, Ма ня ж ве дае.

А по тым да лож ка пры ту паў, по-
бач лёг. Але ж не су па ко іў ся, на ад ва-
рот — за вой каў яшчэ больш:

— Ма ня, а Ма ня, неш та ў мя не 
кіш кі як аг нём га раць. Мо жа, ты док-
та ра па клі ка ла б?

Тут ужо Ма ня ўсха пі ла ся, уклю чы-
ла свят ло, гля ну ла на му жа і ледзь 
не са мле ла: рот у яго быў... зя лё-
ны-зя лё ны. Як раз у та кі вось ко лер 
яна спад ні цу фар ба ваць збі ра ла-
 ся — ад мыс ло вай фар бы ку пі ла 
(у «таб лет ках», па пя та ку) ды па кла ла 
ў шуф ляд ку. Лё ша, вы хо дзіць, пе ра-
блы таў, і што — атру ціў ся?

Ма ня ку ляй па ля це ла па док та ра.
Той, дзя ка ваць бо гу, у нас ча ла ве-

кам быў: ад сло ва прый шоў, вы слу-
хаў-агле дзеў хво ра га, по тым доў га 
«па лас каў» яго і звер ху, і зні зу — аж 
да чыс тай ва ды.

А на заўт ра яшчэ і ў па лі клі ні ку ад-
пра віў, каб ана лі зы па зда ваў, бо хто 
яго ве дае — жы вот ані лі нам яшчэ 
ні хто не ля чыў. Апроч Ма ні.

А ўжо яна дык «ра та ва ла» по тым 
не толь кі му жа: усім, хто скар дзіў ся 
на жы вот, у вёс цы яшчэ доў га ка за лі:
«Та бе да Ма ні трэ ба... Ма ня аба вяз-
ко ва вы ле чыць».

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
dounar@zviazda.by


