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— Але на Вік та раў на, у ка го 

ўзні кае га лаў ны боль на пру жан-

ня?

— Га лаў ны боль на пру жан ня 

(ГБН) з'яў ля ец ца най больш рас-

паў сю джа ным ва ры ян там цэ фал-

гій (га лаў ных бо ляў). І су стра ка ец-

ца як у да рос лых, так і ў дзі ця чым 

і пад лет ка вым уз рос це. Пік па ве-

лі чэн ня за хва раль нас ці пры па дае 

на ўзрост сямі і 13-15 га доў. ГБН 

най час цей мож на звя заць з эма-

цый ным на пру жан нем, пра цяг лым 

ня зруч ным ста но ві шчам га ла вы і 

шыі, асаб лі ва ка лі мы пра цяг лы 

час зна хо дзім ся ў вы му ша най по-

зе без да стат ко вай ру халь най ак-

тыў нас ці (на прык лад, доў га ся дзім 

пе рад кам п'ю та рам), а так са ма з 

пра цяг лай кан цэнт ра цы яй ува гі і 

па ру шэн нем сну.

— Як час та з'яў ля ец ца та кі 

боль?

— Іс нуе тры асноў ныя пад ты пы 

ГБН. Ня час ты эпі за дыч ны тур буе 

па цы ен та менш за адзін дзень на 

ме сяц. Ён уз ні кае як рэ ак цыя на 

пе ра там лен не, раз ві ва ец ца па-

сту по ва, на рас та ю чы на пра ця гу 

не каль кіх га дзін. У та кім вы пад ку 

га лаў ныя бо лі не тур бу юць пад час 

сну і ад сут ні ча юць у мо мант пра-

бу джэн ня ра ні цай. Ця чэн не гэ та га 

за хвор ван ня ста біль нае, а пра гноз 

спры яль ны. Дру гі пад тып — час-

ты эпі за дыч ны ГБН. З ім ча ла век 

вы му ша ны жыць ад аднаго да 

14 дзён на ме сяц. У та кім вы пад ку 

ўзнік нен не га лаў но га бо лю звя за-

на з больш-менш доў гім стрэса-

вым пе ры я дам. Хра ніч ны ГБН — 

з час та той больш за 15 дзён на ме -

сяц, не па ко іць што дзён на ці амаль 

кож ны дзень і ўзні кае без яў ных 

пра ва ку ю чых фак та раў.

Акра мя та го, ГБН пад раз дзя ля-

ец ца на два пад ты пы ў за леж нас ці 

ад та го, уцяг ва юц ца або не пе рык-

ра ні яль ныя мыш цы (да іх ад но сяц-

ца шый ныя, жа валь ныя і мыш цы, 

якія пры ма юць удзел у маў лен чай 

ак тыў нас ці і мі мі цы, а так са ма 

мыш цы ўнут ра на га ву ха).

— Як пра яў ляе ся бе боль? 

Яго мож на ад роз ніць ад той жа 

міг рэ ні?

— У ад роз нен не ад міг рэ ні, якая 

ахоп лі вае звы чай на па ло ву га ла-

вы, ты по вай пра явай ГБН з'яў ля-

ец ца двух ба ко вы лёг кі ці ўме ра ны 

боль лоб на-скро не вай і па ты лі ца-

це мян ной ла ка лі за цыі. Ён мае 

сціс ка ю чы не пуль су ю чы ха рак тар. 

Як пра ві ла, па цы ен ты апіс ва юць 

ГБН воб раз на і ня вы зна ча на: «ту-

пы», «ны ю чы», «ця жар у га ла ве», 

«сціс кае, як цес ная шап ка», «сціс-

кае аб ру чом» ці «неш та цяж кае 

ціс не на га ла ву, шыю і пле чы». 

Зноў-та кі ў ад роз нен ні ад міг рэ ні 

пад час пры сту пу не бы вае све та-

бо я зі, млос нас ці, рво ты.

Пад час агля ду ўрач шля хам 

паль па цыі аба вяз ко ва вы свят ляе, 

ці ня ма ў па цы ен та па вы ша на га на-

пру жан ня пе рык ра ні яль най і шый-

най мус ку ла ту ры. Як пра ві ла, пры 

ГБН хво ры ад зна чае ба лю часць гэ-

тых мышц і ўчаст кі па вы ша най ад-

чу валь нас ці. Да рэ чы, іс нуе ўза е ма -

су вязь па між на пру жан нем і ба-

лю час цю пры паль па цыі мышцаў 

скаль па, шый на-ва рат ні ко вай зо-

ны і час та той і ін тэн сіў нас цю эпі зо-

даў ГБН з ты по вым уз мац нен нем 

пра яў у бо ле вы пе ры яд.

Як я ад зна ча ла, боль мо жа пра-

ва ка ваць эма цый нае на пру жан не. 

Пры чым ГБН ня рэд ка мо жа спа-

лу чац ца з бо ля мі ін шай ла ка лі-

за цыі — у ніж няй част цы спі ны, 

воб лас ці жы ва та, сэр ца.

— Ці мож на са ма стой на спра-

віц ца з пры сту па мі ГБН?

— На са мрэч, ня гле дзя чы на шы-

ро кую рас паў сю джа насць, толь кі 

ма лая част ка па цы ен таў звяр та -

ец ца па ме ды цын скую да па мо гу.

У пер шую чар гу гэ та звя за на з тым, 

што боль шасць лю дзей мае ГБН 

з час та той ра дзей за адзін раз на 

ме сяц і ніз кай ін тэн сіў нас цю. Ён, як 

пра ві ла, пра хо дзіць са ма стой на ці 

пры да па мо зе прос тых без рэ цэп-

тур ных абяз боль валь ных прэ па ра-

таў. Та кі боль звы чай на ня знач на 

ўплы вае на якасць жыц ця.

Асоб ныя эпі зо ды ГБН бы ва юць 

ка рот ка ча со вы мі — 30—120 хві лін 

і ку пі ру юц ца са ма стой на на ват без 

прэ па ра таў, а на фо не ад па чын-

ку, з да па мо гай рэ лак са цый ных 

ме та даў і сну. Ме ды ка мен тоз ную 

тэ ра пію ўрач пад бі рае ін ды ві ду аль -

на, ка лі бо ле вы сін дром іс тот на 

ўплы вае на якасць жыц ця і паў ся-

дзён ную ак тыў насць. А вось пры 

пра цяг лых эпі зо дах ГБН не аб ход-

на як ма га хут чэй ку пі ра ваць бо-

ле вы сін дром для зні жэн ня ры зы кі 

хра ні за цыі і як ма га хут чэй ша га 

ад наў лен ня хво ра га. Тут вар та 

звяр тац ца да ўра ча.

— Ці мож на па зба віц ца ад гэ-

та га бо лю на заў сё ды?

— Тут, як і пры пры зна чэн ні ля-

чэн ня, важ на ўліч ваць ін ды ві ду аль-

ныя асаб лі вас ці па цы ен таў: ва гу, 

уз рост, пол, асаб лі вас ці аб ме ну рэ-

чы ваў, на яў насць спа да рож ных са-

ма тыч ных і эн да крын ных па та ло гій, 

асаб лі вас ці між аса бо вых уза е ма-

ад но сін. Па ды ход да ля чэн ня ГБН 

грун ту ец ца на сту пе ні па ру шэн ня 

якас ці жыц ця з улі кам гэ тых ін ды-

ві ду аль ных асаб лі вас цяў.

Ад ным з най больш эфек тыў-

ных ме та даў ля чэн ня ГБН з'яў ля-

ец ца рэ флек са тэ ра пія. Яна мае 

псі ха троп нае, су праць бо ле вае, 

мі я рэ лак су ю чае і рэ па ра тыў нае 

(на кі ра ва нае на па ляп шэн не кро-

ва то ку ў ткан ках і сты му ля цыю 

аб мен ных пра цэ сах у іх) дзе ян не. 

Маг чы ма вы ка ры стан не шы ро ка га 

спект ру ме та даў рэ флек са тэ ра піі, 

у пры ват нас ці, кроп ка ва га ма са-

жу, па верх не в ай шмат іголь ча тай 

сты му ля цыі, мік ра іг ла тэ ра піі, іг ла-

ў ка лы ван ня і ла зер най рэ флек са-

тэ ра піі.

У боль шас ці па цы ен таў з ГБН 

ад зна ча ец ца па ляп шэн не на фо не 

пры мя нен ня асноў ных ня ле ка вых 

ме та даў: гі гі е ны сну, рэ гу ляр най 

азда раў лен чай спар тыў най на-

груз кі, рэ жы му хар ча ван ня і вы-

клю чэн ня пра ва ка та раў, а так са ма 

ме та даў рэ лак са цыі і каг ні тыў на-

па во дзін най тэ ра піі.

— Што мож на па рэ ка мен да-

ваць у якас ці пра фі лак ты кі рэ-

цы ды ваў ГБН?

— З ця гам ча су ГБН мо жа 

пра грэ сіра ваць. Та му для та кіх 

па цы ен таў над звы чай важ на ар-

га ні за ваць зда ро вы лад жыц ця, 

ра цы я наль ныя за ня ткі фі зіч най 

куль ту рай, па пя рэдж ваць ра зу-

мо вае пе ра там лен не, па збя гаць 

стрэ са вых і кан флікт ных сі ту а цый. 

Ка лі не маг чы ма лік ві да ваць не га-

тыў ныя псі ха эма цый ныя ўздзе-

ян ні, то мож на па рэ ка мен да ваць 

роз ныя ві ды псі ха тэ ра піі.

Алена КРАВЕЦ.

У 90 пра цэн тах вы пад каў, ка лі па цы ент кі 

пры хо дзяць на пры ём, урачы кан ста ту юць 

зме ны ў струк ту ры ма лоч най за ло зы, у 

пры ват нас ці мас та па тыю, ад зна чае су раз-

моў ца. Ча му так ад бы ва ец ца? На шы ба бу-

лі і пра ба бу лі не ме лі «жа но чых» праб лем у 

та кой коль кас ці. Спе цы я ліст тлу ма чыць гэ-

та зме най ла ду жыц ця су час най жан чы ны, 

ка лі яе функ цыя ўжо не зво дзіц ца вы ключ-

на да дзе та на ра джаль най... Та му і на зы вае 

мас та па тыю хва ро бай цы ві лі за цыі.

Плюс на гад ва юць пра ся бе не са мыя 

ка рыс ныя звыч кі, на прык лад, хар ча ван не 

фаст-фу да мі і «га джа та вы» лад жыц ця з 

ве ча ра  да ран ку. Усе гэ тыя, зда ва ла ся б, 

звык лыя склад ні кі на ша га імк лі ва га све ту 

ад бі ва юц ца на вы пра цоў цы гар мо наў у жа-

но чым ар га ніз ме і іх ме та ба ліз ме. Ад сюль і 

ўзні ка юць роз на га кшталту зме ны ў струк-

ту ры ма лоч най за ло зы.

Што ра біць? Са чыць за сва ім хар ча-

ван нем, пе ра кон вае су раз моў нік. Пе ра-

гле дзець ра цы ён хар ча ван ня на ка рысць 

ужы ван ня на ту раль на га (не паў фаб ры ка-

таў) ня тлус та га бе ла га мя са, на прык лад, 

ку ры най груд кі або ін дыч кі, мар ской ры бы 

(доб рая ў гэ тым вы пад ку скумб рыя). Стол 

па ві нен быць мак сі маль на ві та мі ні за ва ны, 

ба га ты на рас лін ныя рэ чы вы, з мі ні маль-

най коль кас цю жы вёль ных тлу шчаў. Без-

умоў на, важ ныя і на поі: вар та ад мо віц ца 

ад тых, што ўтрым лі ва юць шмат цук ру і 

кан сер ван таў. У якас ці вы клю чэн ня да пу-

шчаль ныя хат нія за кат кі. І да рэ чы, ал ка-

голь так са ма на ста ле ліш ні. Хоць пра мых 

свед чан няў уз дзе ян ня гра ду са на раз віц цё 

на ват во раў ня ма, але на ву коў цам вя до ма 

аб яго апа срод ка ва ным уплы ве.

Акра мя та го, спе цы я ліст звяр тае ўва-

гу на фі зіч ную ак тыў насць: су час ная 

жан чы на ў па го ні за кар' е рай не па він-

на «пры рас таць» да крэс ла, — па жа да на 

зна хо дзіць час на за ня ткі фіз куль ту рай і 

спор там. Гэ тая доб рая звыч ка, да рэ чы, 

ня дрэн на да па ма гае спраў ляц ца са стрэ-

сам. Як вя до ма, хра ніч ны стрэс пры во-

дзіць да зме наў у гар ма наль най сіс тэ ме 

і, як след ства, зме наў у струк ту ры ма-

лоч най за ло зы. Са ма па са бе мас та па-

тыя не ня се па гро зу жа но ча му зда роўю, 

але ўяў ляе не бяс пе ку з пунк ту гле джан ня 

фак та ру рызыкі ан ка па та ло гіі.

— Не да сы пан не, дрэн нае хар ча ван не, 

нач ны лад жыц ця не пра хо дзяць бяс след-

на, а мо гуць абяр нуц ца гар ма наль ным 

дыс ба лан сам, — тлу ма чыць Аляк сандр 

Хом бак. — На яго фо не з'яў ля юц ца мас-

та па тыі, унут ры пра то ка выя па пі ло мы, 

фіб ра а дэ на ма тоз, якія з ця гам ча су мо-

гуць пры вес ці да раз віц ця ан ка ла гіч на га 

пра цэ су.

Што трэ ба ве даць? Са мае важ нае — 

кант ра ля ваць струк ту ру ма лоч най за ло зы. 

Для гэ та га са ма стой на паль па ваць яе што-

ме сяц у ся рэ дзі не цык лу. З яко га ўзрос ту 

вар та зай мац ца са ма да след аван нем? Па 

сло вах су раз моў ні ка, з мо ман ту па ла во-

га са спя ван ня дзяў чы ны. Пры лю бых су-

мнен нях не аб ход на звяр тац ца да док та ра. 

УГД-да сле да ван не ма лоч ных за лоз у пра-

фі лак тыч ных мэ тах жан чы нам па жа да на 

пра хо дзіць што год, пры зме нах — па ка-

за ны ды на міч ны кант роль раз у паў го да 

або раз у квар тал. Рэнт ген-ма маг ра фія — 

з 45, скры нінг — з 50 га доў.

— Су час най жан чы не не аб ход на пе ра-

асэн са ваць свой лад жыц ця і знай сці ра-

зум ны ба ланс па між вы го да мі цы ві лі за цыі і 

за ха ван нем улас на га зда роўя, — рэ зю муе 

су раз моў нік.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

СЦІС НУ ЛА 
ГА ЛА ВУ, 

ЯК КАС КАЙ

Важ на па мя таць
Пад час ці ка вай ра бо ты (ка лі зні кае псі ха ген ны фак тар) мож на 

за быць пра ГБН.

Так са ма мож на па зба віц ца ад бо лю фі зіч ным ад цяг нен нем ува гі — 

ка рыс ныя што дзён ная гім нас ты ка, пла ван не, хадзь ба пеш шу.

Вель мі важ ныя ста ноў чыя эмо цыі: су стрэ чы з лю бі мы мі людзь-

мі, жа да ныя па куп кі, на вед ван не кі но і тэ ат ра. Та му ра дуй це ся бе 

час цей!

На пры ёмеНа пры ёме

МАС ТА ПА ТЫЯ — 
ХВА РО БА ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ЦЫІ

Як су час ны лад жыц ця 
ад бі ва ец ца на зда роўі жан чы ны

Раз на від нас цяў га лаў но га бо лю не каль кі ві даў, але ме на ві та га-

лаў ны боль на пру жан ня су стра ка ец ца час цей за ўсё. Яго ад чу ва-

юць во сем ча ла век з дзе ся ці. Як пра ві ла, ён но сіць эпі за дыч ны 

ха рак тар, уз ні ка ю чы два-тры ра зы на ме сяц. Але пры клад на 

ў 3-5 % пе ра тва ра ец ца ў хра ніч ны, ка лі га ла ва ба ліць ледзь не 

што дзень. Жан чы ны, як на ту ры больш эма цый ныя, ад чу ва юць 

гэ ты боль час цей за муж чын. Як з ім жыць і зма гац ца, рас ка за-

ла ўрач-рэ флек са тэ ра пеўт-не ўро лаг 11-й га рад ской па лі клі ні кі 

Мін ска Але на ГАР БУ НО ВА.

60 працэнтаў прад стаў ніц пры го жай па ло вы 

ча ла вец тва ма юць зме ны ў струк ту ры 

ма лоч най за ло зы. Што трэ ба ве даць, каб 

за сце раг чы ся ад раз віц ця ан ка ла гіч на га 

пра цэ су, які на бор пра дук таў па ляп шае стан 

зда роўя жан чы ны і як час та трэ ба звяр тац ца 

па кан суль та цыю да ўра ча? Ад каз вае 

на гэ тыя пы тан ні за гад чык ан ка ла гіч на га 

ад дзя лен ня № 2 Гро дзен скай універсітэцкай 

клінікі, урач-ан ко лаг-хі рург вы шэй шай 

ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі Аляк сандр 

ХОМ БАК.

Бо жы вы!
У той сям'і аба вяз кі па дзе ле ны. За 

гас па ды няй — кух ня, за гас па да ром — 

пры бор ка жыт ла: вы ці ран не пы лу, мыц-

цё пад лог, чыст ка ды ва ноў... Пры чым не 

толь кі ў сва ёй ква тэ ры — як мі ні мум раз на 

ты дзень яны ез дзяць да баць кі (ён жы ве 

адзін) — га ту юць ды пры бі ра юць там — 

ча сам, на жаль, са скан да лам, бо дзед 

у свае амаль 90 мо жа з ву лі цы ў ква тэ ру 

на на сіць пяс ку, лю біць па рас кі даць рэ чы, 

на пэц каць роз на га по су ду, на кры шыць у 

ло жак пер ні каў.

— Ну вы ж бы аку рат ней! — ушчу ва юць 

дзе ці ста ро га.

— І што та ды? — ба ро ніц ца ён і ве дае 

чым. — У мя не ста не чыс та, пры го жа, усё 

бу дзе на мес цах... На та ша прый дзе (гэ та 

са цы яль ная ра бот ні ца) і спа ло ха ец ца — па-

ду мае, што я па мёр. А так ёй з па ро га від-

но — жы вы!

Дзя куй бо гу!

Вы твор цы...
Гэ та ад «вы тва рыць»?

Спра ва жыц цё вая, як ка заў Карл сан: 

пры яцель ка ха це ла ку піць са бе курт ку. Для 

гэ та га пры зруч ных вы пад ках за бя га ла ў 

кра мы, што-ні што пры мя ра ла, але... У ад ной 

апра тцы па да баў ся ко лер, у дру гой — фа-

сон, якасць тка ні ны, кошт... А вось так, каб 

усё, — ну не зда ра ла ся: жан чы на ха дзі ла ў 

ста рым, па куль ад ной чы не «за ча пі ла ся» 

во кам за... па лі то, па куль (прос та так, без 

ні я кіх на ме раў), не ўскі ну ла яго на пле чы, не 

па кру ці ла ся пе рад люс тэр кам, не за су ну ла 

ру кі ў кі шэ ні. Яны, што важ на, бы лі цёп лыя, 

мяк кія, глы ба ка ва тыя...

Ка ра цей, з той кра мы па куп ні ца пай шла 

з аб ноў кай. І до ма яе не згань бі лі — ні са-

ма, ні ся мей ні кі. Адзі нае — спы та лі: «А ча му 

па лі то? Ты ж шу ка ла курт ку?»

Ад ка за ла (уго лас), што спа да баў ся фа-

сон, што па ды шоў па мер, што гэ та — пры 

тым жа кош це — больш вы гад на... А ве ча-

рам і са ма са бе пры зна ла ся, што на па куп ку 

«пад бі лі»... кі шэнь кі — зруч ныя, глы ба ка ва-

тыя, па шы тыя з ней кай не звы чай на мяк кай 

тка ні ны. І спат рэ бі ла ся яе — дзве лат кі, не 

бо лей.

Ча ла век мяр куе...
На крам цы аб вест ка (лі та ры з ар шын!): 

«У про да жы — тэр ма стой кая бя ліз на!»

У ін шыя зі мы яна, ві даць, рас ку пі ла ся б,

як га ра чыя пі раж кі. Сё ле та (15 лю та га ў 

Мін ску рас цві лі пры му лы) — амаль ні ко му 

не па трэб ная.

А нех та ж ха цеў, раз ліч ваў ка пей ку за ра-

біць на про да жы фут раў, ша пак, зі мо ва га 

абут ку.

Не лёс.

Як бы ра біць, каб... не ра біць?
Ба ́я лі, пас ля вась мі ўро каў у шко ле на-

стаў ні ца зай шла ў аў то бус, па ві та ла ся, ска-

за ла: «Ся дай це, дзе ці!»

А ўсё та му, што куль тур ная, хоць і стом-

ле ная.

Мы бы ва ем не леп шы мі, але ж гэ та ўжо, 

як рэ флекс — на ўва хо дзе ў па мяш кан не 

(крам ку, цы руль ню, ка вяр ню, ліфт, ней чы 

ка бі нет) — па зда роў кац ца. І (як пра ві ла) 

па чуць ад каз.

...У якас ці вы клю чэн ня хі ба ша пік пры до-

ме, бо там — у леп шым вы пад ку — мо гуць 

во чы пад няць. Мым ры ней кія, што здзіў-

ляе — абедз ве.

Ду ма лі, пла цяць дзяў ча там ма ла, з-за та-

го і на строй ад па вед ны. А з ін ша га бо ку, за 

што ім пла ціць, ка лі дрэн на пра цу юць?

Зрэш ты... На до ечы ад на з ма ла дзіц (но-

вень кая?) не толь кі па ві та ла ся — па мкну-

ла ся (ці не воўк не дзе здох?) да па маг чы ў 

вы ба ры та ва ру.

Не руб лём той раз па да ры лі і дзве «ста-

рыя»...

Ве ча рам зра зу ме лі: у крам ку іх на чаль-

ні ца пры яз джа ла — пра вя ра ла ра бо ту. Пры 

ёй, ну вя до ма ж, трэ ба бы ло і ві тац ца, і ўсмі-

хац ца, а без...

Хо дзяць тут уся ля кія — «мозг вы но-

сяць».

Чу жая ду ша
З ва зо на мі ў но выя ква тэ ры пе ра яз-

джа лі мно гія, — на пад акон нях лес віч най 

пля цоў кі ста ві ла толь кі Лю ся. «Які сэнс? 

Іх жа па кра дуць!» — ка за лі ёй су се дзі. 

І ме лі ра цыю: пер шыя знік лі фі ял кі — яны 

вель мі хо ра ша цві лі. І рас лі ў ма лень кіх 

гар шчоч ках...

Той, хто за браў, маг чы ма, знай шоў ім 

леп шае мес ца. Лю бу ец ца ця пер...

І ня хай!

Ад но ці ка ва: ці ўспа мі нае пры тым, дзе 

ўзяў?

А ка лі ўспа мі нае, то што ад чу вае?

Не па гла дзіць...
Цёт ка Ні на з во се ні ў го рад збі ра ла ся. 

Ка за ла: «Ква тэ ра ў дач кі вя лі кая, зяць не 

п'е, за пра ша юць, то я і па жы ву — зі ма ка-

ра цей шай бу дзе».

«Ука ра ціць» яе цёт ка раз ліч ва ла на ме-

сяц-дру гі. Вяр ну ла ся — праз два тыд ні. Не 

змаг ла, ка жа, у го ра дзе: ноч чу — ня ма чым 

ды хаць, днём — ня ма з кім пага ва рыць. 

А га лоў нае гас па дар ка свая (са бач ка з ка том) 

з га ла вы не вы хо дзіць! Цёт ка іх на су сед ку 

па кі ну ла — не пі ту шчую, на дзей ную: і да гле-

дзіць яна, і па кор міць... Але ж (да слоў на): 

«Дзе ці, ра бо та — ёй веч на ча су ня ма: не 

па гла дзіць».

Без гэ та га, вы хо дзіць, нель га ні ка ту, ні 

са бач ку.

А ча ла ве ку — мож на?

Форс ма ро зу не ба іц ца?
Дур ная мо да: на га ла ву на дзець шап ку, 

два ка пю шо ны (ад бай кі і ад курт кі), на шыю 

на кру ціць даў жэз ны ша лік, а но гі па кі нуць... 

го лы мі. Так-так, бо порт кі ў мно гіх ка рот кія, 

вуз кія, а шкар пэт кі і на огул ча сам па доб ныя 

да «сляд коў» — на дзя ва юц ца хі ба на па дэ-

шву, кос тач кі застаюцца на хо ла дзе... Форс 

ма ро зу не ба іц ца?

У ма ла до сці, маг чы ма, так, але ж по-

тым...

Ка жуць, чвэрт ка та го, што мы ядзім, пад-

трым лі вае на ша жыц цё, тры чвэрт кі — пад-

трым лі ва юць дак та роў...

Тое ж, ві даць, і з воп рат кай-адзен нем?

Ад ной чы. У гас цях...
Каз ка пра Па пя луш ку — су час ны ва-

ры янт. Дзяў чы на — пра ца ві тая, ра зум ная, 

доб рая, ад нак знеш не ні чым та кім не ад мет-

ная — трап ляе на баль і ро біць там амаль 

не чу ва нае: пры цяг вае ўва гу прын ца! Чым? 

Ні ко лі не зда га даў ся б! Тым што, па чуў шы 

фра зу: «Па гля дзі це, коль кі тут зо рак!», уз ні-

мае га ла ву — гля дзіць у не ба (усе ас тат нія 

гля дзяць па ба ках)...

У ста лі цы і са праў ды зор кі по бач (на-

ват без ба лю): з ней кай — мож на ехаць у 

мет ро, по руч ся дзець у тэ ат ры ці ка вяр ні, 

аль бо... за ўва жыць на ву лі цы, прос та азір-

нуў шы ся:

— Са ша, ты?! Не па зна еш?

— Не, — усмі ха ец ца вя до мы ар тыст.

— Ну як жа? Ус па мі най! — за гад вае ча-

ла ве ку па жы лая блан дзін ка. — Ад ной чы, га-

доў 20 на зад, мы з та бой бы лі ў гас цях у...

Жан чы на пры гад вае проз ві шча гас па-

да роў, іх мес ца жы хар ства, пад ра бяз нас ці 

та го гас ця ван ня... Са ша — без да па мож на 

кру ціць га ла вой: маў ляў, пра бач це, але...

Ён гэ та га не ка жа, але ж нам «чут но», 

што праз 20 га доў цяж ка па знаць на ват тую 

жан чы ну, з якой (пра бач це), мо жа, быў у 

лож ку, а ўжо не дзе ў гас цях...

Час мя няе на шых ку мі раў. Нас — так са-

ма. Але дру гое мы за ўва жа ем менш.

Еш з го ла ду — лю бі змо ла ду
Ве чар, тэ ле ві зар, з эк ра на і на ўвесь дом 

ня сец ца за ліх вац кае:

«Ой, го ра ж мне, го ра,

Што я на ра бі ла!

У яго ёсць жон ка,

А я па лю бі ла!»

Гэ та, апош няе слоў ка, як вы гля дае, най-

бо лей це шыць дзеў ку-пя ю ху!

Сэнс пер шых двух слоў — пра го ра —  

дой дзе по тым.

Ка лі яна не раз лю біць...

Ня мы? Не мы!
З пра ві лаў жыц ця: перш чым сыс ці з до му, 

трэ ба пра ве рыць, ці вы клю ча ны свят ло і газ, 

ці з са бой тэ ле фон, пра яз ны ка ша лёк, клю-

чы... Асоб ным рад ком — кніж ка. У ад ной за-

ча пі лі рад кі: «...За гі ну ла, у ня быт сыш ло ка ля 

80 пра цэн таў усіх ма лых рэ чак. Уду ма ем ся, — 

за клі каў свет лай па мя ці Ніл Гі ле віч — ка ля 

80 пра цэн таў! Гэ та зна чыць, з кож ных дзе ся ці 

рэ чак і рэ ча чак вась мі не ста ла...» 

І ў дру гой амаль пра тое ж Ге надзь 

Бу раў кін:

«Там, дзе не ша ну юць род най мо вы,

Мя ле юць рэ кі, ні шчац ца дуб ро вы,

На род той мёрт вы,

А той край ня мы».

Каб пом ні лі...
Свя та (у сяб роў юбі лей), мы вы бі ра ем 

квет кі. І ма ем з ча го, бо ў ста лі цы на ват зі мой 

якіх хо чаш ру ж, гваз дзі коў, хры зан тэм...

Ра ім ся, раз гля да ем, пы та ем ся ў пра-

да вач кі, што па чым (та вар ёй, му сіць, ня-

даў на пад вез лі, бо шмат што па куль без 

цэн ні каў)...

Жан чы на з ах во тай ад каз вае (што пры ем -

на, — так са ма па-бе ла рус ку), па каз вае, 

скла дае ў бу кет... А тым ча сам по бач збі ра-

юц ца лю дзі: нех та з іх — ну вя до ма ж — каб 

ку піць квет кі, нех та — каб па слу хаць га вор-

ку, а то і ўклі ніц ца.

— Ну что вы там щебечете? — пы тае ў 

нас вя лі кі п'я на ва ты пу зач. — Хотите ска зать, 

что в Беларуси дру гой язык есть? Но ко му?

— Не вам, — усмі ха ем ся ў ад каз, — бо 

вы сён ня на ўрад ці зра зу ме е це. А вось са бе 

ды лю дзям, каб пом ні лі, яно і няліш не на га-

даць, што тут і мо ва ін шая, і кра і на.

Фа не ты ка
...Пі саць ву чы лі ў шко ле, по тым на жур-

фа ку, на пра цы.

Тут на стаў ні кі бы лі роз ныя. Най больш 

«да ста ваў» адзін: ма ю чы аб са лют ны му-

зыч ны слых, цу доў на гра ю чы на не каль кіх 

му зыч ных ін стру мен тах, ён, як та ды зда ва-

ла ся, чап ляў ся да кож на га сло ва. Ну вось 

на прык лад: пі шаш на тат ку аб тым, што ў 

мік ра ра ё не Чы жоў ка па бу да ва ны но вы дзі-

ця чы са док. Прэ тэн зій да ад на го ска за як мі-

ні мум дзве: па-пер шае, нель га па бу да ваць 

ста ры... А па-дру гое «па бу да ва ны но вы» — 

цяж ка вы маў ля ец ца, не пры го жа гу чыць... 

У гэ тым (да слоў на): «фонетика пло хая». 

А та му — як пры суд — на тат ка ідзе не ў 

на бор, а на зад да аў та ра — па праў ля ец ца, 

шлі фу ец ца, да во дзіц ца да стан дар таў, якіх 

мо ні хто не ба чыў... І толь кі по тым...

Ад туль, з тых са мых ча соў, за ста ла ся 

звыч ка шу каць дак лад ныя сло вы, «пад га-

няць» іх, як па злы, каб кож ны за няў сваё 

мес ца, каб сказ за гу чаў...

Во коль кі ўспа мі наў з-за... наз вы ма лень-

кай ка вяр ні «Стихи Ко фе Поцелуи»...

На пі са лі б, зда ец ца: «Вер шы Ка ва Па-

ца лун кі», і за гу ча ла б! Як на мяне, ку ды 

пры га жэй!

Як вы лод ку на за вя це...
Пры яцель ка зблы та ла ву лі цу Даў ма на 

з ву лі цай Бер са на. Яе муж (і, да рэ чы, ка-

рэн ны мін ча нін) Ка му ніс тыч ную з Ін тэр на-

цы я наль най, са ма на до ечы — Сол ты са з 

Суд ма лі сам.

Пы тан не на за сып ку: ці мож на бы ло б 

зблы таць з ін шай на шу Да мі ні кан скую, Зы-

біц кую, Бер нар дын скую? Ці ву лі цу Бы ка ва 

(ка лі б яна ў Мін ску бы ла... Ня ма)? За тое ў 

кра і не звыш ся мі сот ву ліц но сяць імя Ле ні на, 

звыш пя ці ты сяч — Цэнт раль ных, звыш ча ты-

рох (зноў жа ты сяч) Ляс ных ды Са до вых...

Наз вы, як мо ладзь ка жа, «ні аб чым». Мо 

ад туль блы та ні на?

«Эс та фе та»
Дзе ці су жэн цаў К. жы вуць у го ра дзе, яны 

са мі — у вёс цы. Там у іх цёп лы дом, со-

так з трыццаць зям лі... Там у іх лес і рэч ка. 

Праў да, на ры бал ку ту ды гас па дар амаль 

не хо дзіць, бо мар на: ка лі неш та і зло віш, 

то хі ба для ка та...

Зрэшты, неяк са бра лі ся. Удвух з уну кам. 

Ба бу ля з той на го ды трох лад ных акунь коў 

раз ма ро зі ла. Дзед іх на рэ чцы ў сет ку «за-

гнаў». Ма лы на ра ні цу вы цяг нуў! Шчас ця — 

на ўвесь бе раг бы ло! А по тым — на ўсю вёс ку 

і ха ту, бо тых ры бак (кож ную не раз па ца-

ла ваў шы) ма лы сам па чыс ціў, сам, мож на 

ска заць, зва рыў юш ку, раз ліў па та лер ках: 

як ба бу ля пры зна ла, на кар міў сям'ю.

...Ка лі-не будзь, ка лі пад рас це ці вы рас-

це, хлоп чы ку, ну на пэў на ж, рас ка жуць, як 

яно па праў дзе бы ло. І той, дасць бог, усё 

зра зу мее. Мо жа, на ват сам вось гэ так жа 

пад ма не свай го сын ка ці ўну ка.

Га лоў нае, каб у вёс цы за стаў ся дом. 

І лес. І рэч ка.

Чу жыя бе ды — 
на ша су ця шэн не?

«Хо чаш спаць спа кой на, — за пла ці па-

да ткі, ад дай даў гі»... Але ж гэ та га ма ла, 

ка лі з усіх ба коў «аб ло жаць» не пры ем нас ці, 

пры чым так...

А су се дзям — «по фіг дым», у іх — чар-

го вая гу лян ка — як вы гля дае, з тан ца мі. 

Яны чар гу юц ца: неш та рыт міч нае, по тым 

па воль нае, зноў рыт міч нае і зноў...

«...А я на шел дру гую,

Хоть не люб лю, но це лую.

А ког да я ее обнимаю,

Всё рав но о те бе вспоминаю».

Шка да ча ла ве ка! А най бо лей — тую, дру-

гую...

На фо не іх «не пры ем нас цяў» хоць кры ху 

мі зар не юць свае.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Прос тая мо ваПрос тая мо ва

АД НОЙ ЧЫ ДВАЦ ЦАЦЬ ГА ДОЎ ПАС ЛЯ...
Ад сум на га да смеш на га — крок. Як і на зад. На ву лі цы дзве ка бе ты су стрэ лі ся. 

«Неш та ты змар не лая, сум ная, — пры зна ла ад на. — Мо жа, ста ла ся што?» — 

«Так, — ця жань ка ўздых ну ла дру гая, — свё кар па мёр...» — «Бя да... Ра зу мею... Ды 

ў ка го яе ня ма? І ў мя не ж вось так са ма...» — «?!» — «Ноч чу ро вар укра лі».

...З гэ тай на го ды тая жан чы на (ці ін шая...) у мі лі цыю пай шла. Там ста лі шу каць. 

За тры ма лі па да зра ва на га, учы ні лі до пыт: «Ле пей, — ка жуць, — пры знай ся, што 

ты ўкраў». — «Не! Да лі бог! У мя не ёсць гэ та... Ну як яго? Сло ва за быў ся... А, ус-

пом ніў: алі бі! Я сён ня ноч чу га рэл ку гнаў. Мо жа це пад' ехаць пра ве рыць — труб кі 

яшчэ цёп лыя будуць».

...Жыц цё ні бы тое кі но: алі бі аль бо ня ма, аль бо ёсць — жа лез нае.


