
ПАД ЛО ГУ 
МЫЦЬ НЕ ТРЭ БА...

Свет з'е хаў з глуз ду. У Аме ры цы з'я ві-

лі ся кам па ніі, якія пра па ноў ва юць аб дым-

кі... за гро шы. Па доб ная па слу га каш туе ў 

ся рэд нім 100 до ла раў за га дзі ну. За ка заў, 

як ні дзіў на, па сту пае ты ся чы. Ся род клі-

ен таў: лю дзі, у якіх праб ле мы з са цы я лі за-

цы яй у гра мад стве, якія не ма юць ча су на 

ад но сі ны, па ку ту юць на дэ прэ сію...

Ка лі доў га за седж ва ю ся ў пра цоў ным 

ка бі не це, у мя не, як пра ві ла, па чы на ец ца 

дэ прэ сія. Пра гля даю на ві ны ў ін тэр нэ це, 

вы чыт ваю чу жыя ма тэ ры я лы, пе ры я дыч-

на пра вод зя чы по гля дам праз акно лю-

дзей, якія ку дысь ці спя ша юц ца, — а на 

ду шы ад чу ван не, што жыц цё пра хо дзіць 

мі ма. Ад но вы ра та ван не ў та кім вы пад-

ку — тэр мі но ва ехаць у ка ман дзі роў ку, 

па жа да на ў вёс ку.

Дзе яшчэ, як не ў вёс цы, ця бе су стрэ-

нуць, як сваю, зу сім не зна ё мыя лю дзі. 

Пры гэ тым не па шка ду юць цэ ла га дня, 

каб па ка заць і рас ка заць усё, што мо жа 

за ці ка віць ста ліч ную гос цю. Бяс плат на па-

го дзяц ца на ву чыць уся му та му, што са мі 

ўме юць — пе ра кід ваць чаў нок, вы шы ваць 

про ця гам, ля піць зба ны з глі ны... Пры-

ду ма юць ад мыс ло ва да твай го пры ез ду 

«свя та пер ша га агур ка». І на ват спаць 

па кла дуць, ка лі ты (за ха піў шы ся раз мо-

вай) не па спя ва еш на цяг нік. З сён няш-

няй ге ра і няй — Ла ры сай Рыж ко вай — мы 

так са ма рас ста ва лі ся як даў нія сяб роў кі, 

з аб дым ка мі. Па да ро зе да до му по гляд 

спы ніў ся на ка бач ку з яе не вя ліч ка га ага-

ро дзі ка, які вы зі раў з за плеч ні ка. І ў гэ ты 

мо мант я зла ві ла ся бе на дум цы, што той 

офіс най дэ прэ сіі і след пра стыў.

Ка лі вам так са ма цяж ка ды хаць у го-

ра дзе і ёсць не каль кі дзён воль на га ча су, 

раю так са ма па ехаць у вёс ку. На прык лад, 

у Люб кі, што на Ві лей шчы не, да сям'і Па-

лю шы ных, якая за га рэ ла ся ідэ яй уз на віць 

ся дзі бу сва іх дзя доў. «Мой пра дзед Мі хась 

ез дзіў за раб ляць гро шы ў Аме ры ку, каб 

па бу да ваць ха ту, якая з ця гам ча су аб-

рас ла і клец цю, і стай няй, і пу няй, і то кам, 

і лаз няй... — пі ша на сва ёй ста рон цы ў 

са цы яль ных сет ках Воль га Па лю шы на. — 

Больш за 20 га доў тут ста ла ні хто не жыў. 

І вось мне за ха це ла ся ўдых нуць у Люб кі 

но вае жыц цё, каб сю ды еха лі ту рыс ты, — 

вяр нуць ся дзі бу пра дзе да да адап та ва-

най аў тэн ты кі. А ў гас па дар чых па бу до вах 

зла дзіць не вя ліч кія экс па зі цыі. Ба ла зе за-

ха ва ла ся шмат гас па дар ча га рыш тун ку, 

мэб ля, ка ляд ныя ка жу хі. Мне да па ма гае 

мая сям'я. Але пра цы столь кі, што ўчо-

ра аж за пла ка ла ад рос па чы, ка лі па ча ла 

ачы шчаць рэшт кі вась мі сла ёў шпа ле раў 

з дрэ ва 1912 го да... Сяб ры, па трэб на ва ша 

да па мо га! З нас за ва лан цёр ства — не-

за быў ны ад па чы нак на вёс цы: ня спеш ны 

тэмп жыц ця, птуш кі, га мак у са дзе, дуб, 

На ра чан ка, яга ды-гры бы... Маг чы ма, вы 

зной дзе це тут неш та сваё...»

Я за хап ля ю ся Во ляй і яе сям' ёй. Гэ-

так са ма, як і сва і мі зна ё мы мі, якія ў на шу 

сай дын га вую эпо ху не куп ля юць фаб-

рыч ныя гар мо ні кі ды гус лі. А едуць у вёс-

ку ў по шу ках аў тэн тыч ных або ро бяць іх 

са мі. Коль кі па псу юць ма тэ ры я лу, па куль 

на ву чац ца, раз га да юць сак рэт на шых 

прод каў. Тым не менш не апус ка юць ру кі, 

не ідуць прос тым шля хам. Хо чуць са-

праўд на га, бо ста мі лі ся ад пад ро бак.

Не ве даю, як у вас, а ў мя не так са ма 

з уз рос там усё больш і больш ду ша пра-

гне са праўд на га. Ма ла дзень кай жоў тай 

буль бін кі з хрумс ткім агу роч кам з баць-

коў ска га ага ро да за мест чып саў ці пі цы. 

Ду шэў ных па ся дзе лак з да ра гі мі сэр цу 

людзь мі за гар бат кай за мест шум най 

дыс ка тэ кі... Шчы рых бяс плат ных аб дым-

каў за мест ты ся чы дзя жур ных слоў вы-

ключ на дзе ля вет лі вас ці...

На днях у се ці ве пра чы та ла цу доў ную 

па ра ду. «Ка лі ў вяд ро з ва дой да даць 

30 кро пель эфір на га алею піх ты і па мыць 

пад ло гу, то до ма бу дзе, як у ле се». А зні-

зу цу доў ны ка мен та рый да яе: «Кінь це 

дур ное і ідзі це ў лес. Там так са ма пах не, 

як у ле се, і пад ло гу мыць не трэ ба».

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
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З пер шай се кун ды ад чу ла ся бе ў Мі ха на ві чах, быц цам у гас-

цях у ба бу лі. І ўсё дзя ку ю чы не пад роб най вяс ко вай гас цін-

нас ці кі раў ні цы ўзор на га фальк лор на га ан самб ля «Ка лы хан-

ка». Ад мыс ло ва да май го пры ез ду спа да ры ня Ла ры са спяк ла 

сваю фір мо вую шар лот ку. «Ве да лі б вы, як дзе ці (мае на ўва-

зе «ка лы хан каў цаў») лю бяць мае пі ра гі ды на ліс ніч кі... Як на-

пя ку на Мас ле ні цу вя лі кі стос блі ноў, за ву шы не ад цяг нуць».

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Сустрэча без абцасаўСустрэча без абцасаў  
Ла ры са РЫЖ КО ВА:

«НІ ЗА ВОШ ТА 
НЕ ПРА МЯ НЯЮ 

ВЁС КУ НА ГО РАД»
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Ме на ві та вось гэ ты зды ма чак Ана то ля Кле шчу ка, 
на які лю бу ю ся з па чат ку го да са звяз доў ска га 

на сцен на га ка лен да ра, і на тхніў мя не на су стрэ чу 
без аб ца саў з Ла ры сай РЫЖ КО ВАЙ.

Ка лі баць кі раз вод зяц ца, то ў пе ра важ най боль шас ці 

вы пад каў суд па кі дае дзі ця з ма ці. Гіс то рыя Ган ны* 

не з іх лі ку. Яе дзе вя ці га до вая дач ка жы ве з баць кам. 

З ма ці дзяў чын ка пра во дзіць час па гра фі ку, уста-

ноў ле ным су дом. Але су стра кац ца па рас кла дзе не 

заў сё ды ўда ец ца: Ган на ка жа, што не ба чыць дач ку 

ме ся ца мі, бо бы лы муж чы ніць пе ра шко ды.

«Трэ ба бы ло ма му слу хаць»
З бу ду чым му жам Ган ну па зна ё мі ла сяб роў ка. Па вел 

па пра сіў ну мар тэ ле фо на, пра па на ваў пра гу ляц ца. Ган на, 

та ды 18-га до вая вяс ко вая дзяў чы на, якая толь кі пры еха-

ла ў Мінск, бы ла ўсце ша на та кой ува гай з бо ку муж чы ны 

(Па вел ста рэй шы за яе амаль на 20 га доў).

Праз паў та ра го да яны па бра лі ся шлю бам, по тым на-

ра дзі ла ся дач ка.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Спрэч ны мо мантСпрэч ны мо мант  

ВЫ ХА ВАН НЕ ПА РАС КЛА ДЗЕ
Жан чы на скар дзіц ца, 

што бы лы муж 
не дае ёй су стра кац ца 

з дач кой

* Усе ім ёны зме не ны з этыч ных пры чын.
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.


