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«З ча тыр ма дзець мі 
не па спя ва еш ча сам 
па ес ці!»

У ста ліч най сям'і Гар бу но вых 

чац вё ра дзя цей: Ма кар, Лю ба ва, 

Алі на і Мак сім.

— Мак сім спя ша ец ца на на ву-

чаль на-вы твор чай кам бі нат. Ён 

адзін з За вод ска га ра ё на ву чыц-

ца на сац ра бот ні ка. За раз едзе ў 

пры ту лак да па ма гаць. Ле там бы ла 

прак ты ка ў до ме са ста рэ лых. Яму 

па да ба ец ца, — га на рыц ца сы нам 

Яў ге нія. — Мак сім ву чыць япон-

скую мо ву. Амаль скон чыў мас-

тац кую шко лу — за тры ме ся цы 

да вы пус ку кі нуў. Пад лет кі!

— Ся дай це, бу дзем ка ву піць, — 

за ве да ста ла гас па дар. — Усё

га то ва.

— А ты спы таў, ка му з цук рам, 

ка му без? — усмі ха ец ца жон ка. — 

Ці ўсім як са бе зра біў?

— Га лоў нае — смач на, — ад-

каз вае Сяр гей. — Спа дзя ю ся, 

гос ці на ды е тах не ся дзяць? Мы 

з Жэ няй, на прык лад, ужо ме сяц 

як па ча лі рых та вац ца да ле та. 

Заў сё ды ро бім гэ та ка лек тыў на. 

Ад на му цяж ка. Ху дзе ем па ды е це 

Дзю ка на, — тлу ма чыць муж чы на. — 

У пад ра бяз нас ці лез ці не бу ду — 

вам гэ та не трэ ба. А мне ма-

 ту ля, ка лі па зва ніў ёй па скай пе, 

ад ной чы ска за ла: «Сы нок, у ця бе 

твар у эк ран не ўла зіць». Вось гэ та 

быў сіг нал!

— Мы ўжо дру гі раз ху дзе ем. 

За раз па ка жу, якія бы лі ра ней. Не 

па зна е це, — гар тае фо та здым кі на 

план шэ це Яў ге нія.

— Пер шы раз я скі нуў 18 кі ла-

гра маў! А по тым на сту піў Но вы 

год, аліўе — са рва лі ся! Але ні чо-

га, мы во пыт ныя, на го нім. Так, 

Ма кар? — бя рэ ма ло га на ру кі 

баць ка. — З ча тыр ма дзець мі не 

па спя ва еш ча сам па ес ці!

«Амаль усю мэб лю 
ў ква тэ ры зра біў Сяр гей»

— Усю мэб лю, што ба чы це ў 

ква тэ ры, зра біў Сяр гей. Стол, ша-

фа ў гас ці най, кух ня — усё сам! — 

хва ліць му жа Яў ге нія. — На пер-

шым па вер се до ма і ў ліф це звяр-

ні це ўва гу на люс тэр кі — так са ма 

яго рук спра ва.

— Мне Лю ба ва да па ма гае, — 

сціп ла ка жа гас па дар. — Яна та та-

ва дач ка! Мо жа га дзі на мі ся дзець 

у ін стру мен тах. Цві кі, шру бы пе ра-

бі рае. Ма кар пад рас це — спра ва 

пой дзе яшчэ хут чэй.

— У гэ тую ква тэ ру мы пе ра еха лі 

ў мі ну лым го дзе. Атры ма лі клю чы ў 

лю тым, а ў маі ўжо пе ра вез лі рэ чы. 

Мы бы лі дзесь ці пя тай сям' ёй, якая 

за ся лі ла ся ў но вы дом. Да гэ та га 

жы лі з ма ёй ма ту ляй на 20 квад рат-

ных мет рах. Бы ло цес на. За раз па 

па ко ях мож на на скей це га няць, — 

рас каз вае гас па ды ня.

— Ква тэ ру атры ма лі пус тую — 

ад ны сце ны. Ра монт зра бі лі прос-

цень кі. З ма лы мі дзець мі праз два 

га ды мно гае прый дзец ца мя няць. 

Але на ват пры та кім рас кла дзе пра-

цы яшчэ шмат. Не ўсё ад ра зу, — 

дзе ліц ца Сяр гей. — Па спе цы-

яль нас ці я ста ляр, бу даў ні чы цяс-

ляр. Ва Укра і не бы ла свая не вя-

лі кая вы твор часць мэб лі. («Алі-

на, за бя ры ў Ма ка ра Лю ба ві ны 

ду хі! А то ён за раз са бе ў во чы 

пырс не», — ён за ўва жае ў ру-

ках сы на не бяс печ ную «цац ку».) 

У Мін ску да дэ крэт на га ад па чын ку 

так са ма пра ца ваў у кам па ніі, якая 

зай ма ец ца мэб ляй.

«Каб за ва я ваць жан чы ну, 
трэ ба па сяб ра ваць 
з яе дзець мі»

— Мы з Жэ няй па зна ё мі лі ся 

праз ін тэр нэт. Абое фа на це лі ад 

ад ной ан лайн-гуль ні. Я з Хер сон-

скай воб лас ці, яна — з Мін ска. 

Су час ныя тэх на ло гіі тво раць цу-

ды! — ус па мі нае Сяр гей. — Жэ ня 

яшчэ той кан спі ра тар. Сваю фа та-

гра фію на ава тар ку не ста ві ла, імя 

так са ма па зна чы ла чу жое. Ста ла 

ці ка ва, што за гу лец у нас тут? Мя-

не ўра зі ла, як не ар ды нар на раз ва-

жае дзяў чы на для сва іх 28 га доў.

— Аку рат ней! Не ўтай моў ная энер-

гія, — ло віць Ма ка ра і Лю ба ву, якія 

«пра ля та юць» ка ля ста ла та ты. — 

Не да дуць спа кой на ўспом ніць 

сваю ма ла досць. (Смя ец ца.) — 

1 снеж ня мы па зна ё мі лі ся, а 21-га — 

згу ля лі вір ту аль нае вя сел ле. Вя-

до ма, гэ та ўсё жар ты. Сур' ёз ныя 

кро кі па ча лі ся паз ней, ка лі да мо-

ві лі ся су стрэц ца ўжы вую. Жэ ня 

вель мі са ро ме ла ся, на ват ха ва-

ла ся! Але я «да ціс нуў». Вось, ра-

зам ужо сем га доў.

— Ён ад ра зу да ма мы зго ды на 

шлюб пай шоў пра сіць. Што яна, 

што я — абедз ве не ча ка лі, — 

ус ту пае жон ка. — Ма ма пы тае: 

«Ты доб ра па ду ма ла? Ты ўво гу ле 

па ду ма ла?» У мя не та ды ўжо бы лі 

Алі на і Мак сім. Но выя ста сун кі — 

сур' ёз ны крок.

— На заўж ды ў Бе ла русь Сяр-

гей пры ехаў у маі, — пра цяг вае 

Яў ге нія. — Па мя таю, на ву лі цы 

ве цер, дождж. На шы лю дзі ў 

курт ках, а ён з цяг ні ка ў шор тах 

вы хо дзіць.

— Я спы таў: як апра на цца? 

Жэ ня ад ка за ла «па-вя сен ня му». 

Я так і зра біў! На Хер сон шчы не 

лю дзі ў гэ ты час ужо ку па юц ца і за-

га ра юць, — тлу ма чыць муж чы на.

Пра ўза е ма ад но сі ны са ста рэй-

шы мі дзець мі Яў ге ніі Сяр гей ад-

каз вае з гу ма рам:

— Як там ка жуць? Каб за ва я-

ваць жан чы ну, трэ ба па сяб ра ваць 

з яе дзець мі! Та му вы ба ру ў мя не 

не бы ло, — усмі ха ец ца. — Мак сім 

і Алі на та ды бы лі мен шы мі, і знай-

сці да іх па ды ход бы ло пра сцей. 

Да та го ж я сам са шмат дзет най 

сям'і. Нас у баць коў бы ло чац вё ра, 

нянь чыў ма лод шых сяст ру і бра та. 

Дзі ця чую псі ха ло гію кры ху на той 

мо мант ра зу меў.

«Ма ту ля, усё смач на, 
але да вай на ступ ны раз 
та та бу дзе га та ваць»

— З Лю ба вай у дэ крэ це ся дзе ла я. 

Ма кар на ра дзіў ся, ка лі да чцэ бы ло 

два га ды дзе вяць ме ся цаў. Аў та ма-

тыч на мой «ад па чы нак» пра цяг нуў-

ся. У Сяр гея на той мо мант бы ла 

цяж кая сі ту а цыя — фір ма амаль аб-

анк ру ці ла ся. І ме на ві та та ды нам па-

сту пі ла пра па но ва на льгот ны крэ-

дыт на ква тэ ру. Каб яго атры маць, 

па на шым за ка на даў стве абод ва 

баць кі па він ны быць пра ца ўлад ка ва-

ныя. Шу каць му жу но вую ра бо ту — 

ня ма ча су. Ды і я ўжо не маг ла 

больш ся дзець до ма! Грудзь мі Ма-

ка ра я кар мі ла лі та раль на не каль кі 

ме ся цаў. Так у пяць з па ло вай ме-

ся цаў я вый шла на ра бо ту, а сын 

пе рай шоў у на дзей ныя ру кі та ты, — 

рас каз вае Яў ге нія.

— Жэ ня пра цуе на мес ні кам ды-

рэк та ра ад на го з мін скіх гі пер мар-

ке таў. Гра фік у яе тры праз 

тры, та му спа чат ку мы ўсё 

па спя хо ва су мя шча лі. То яна, 

то я за сту па лі на «зме ну», — 

жар туе баць ка. — Це шча 

бы ла на пад хва це. Але ка лі 

Ма кар пад рос і стаў па тра-

ба ваць да ся бе больш ува гі, 

ста ла скла да ней. Яшчэ і за 

Лю ба вай на гляд па трэ бен!

— За раз, ка жу з чыс тым 

сум лен нем, Сяр гей у паў на-

вар тас ным дэ крэт ным вод-

пус ку. Усё ро біць сам. У свае 

вы хад ныя я на ват не ўстаю за вес ці 

Лю ба ву ў сад, — рас каз вае жан-

чы на.

— Што ты тут на ма ля ваў? Со-

ней ка? Пры го жа! — па дае Ма ка ру 

фла мас та ры Сяр гей. — Да чуш ка, 

не ча пай! Гэ та не цац кі! — за бі рае 

ў Лю ба вы аб' ек тыў на ша га фа то-

гра фа.

— Лю ба ва ў нас яшчэ той кадр, 

та му боль шасць гіс то рый бу дзе 

ме на ві та пра яе, — ка жа гас па-

ды ня. — Не як па пра сі ла яна мя не 

спя чы блі ны. Есць і ка жа: «Ма ту ля, 

усё смач на, але да вай на ступ ны 

раз та та бу дзе га та ваць».

— Ка рон ная стра ва Сяр гея — 

сма жа ная буль ба з цы бу ляй! — ус-

ту пае Алі на. — Ча бу рэ кі смач ныя 

атрым лі ва юц ца.

— Па га та ван ні ў мя не ні я кіх 

праб лем ня ма. Пра чы таў рэ цэпт — 

зра біў. Га лоў нае — жа дан не! — 

лі чыць муж чы на. — Алі на вель мі 

да па ма гае. І з ма лы мі, і на кух ні. 

Лю ба ва, на жні цы та бе не па трэб-

ныя. Тут ву гал прос та трэ ба ад ры-

ваць. Ба чыш? — тлу ма чыць баць-

ка, ад кры ва ючы да чцэ ёгурт. — 

Сы нок, піць бу дзеш?

— Я пра ца ва ла 30 і 31 снеж-

ня ўвесь дзень. Сяр гей цал кам 

пры га та ваў свя точ ны стол. І гэ та 

з ма лым на ру ках! — гор да ка жа 

Яў ге нія.

«Ча ла ве ку, які пры ду маў 
пам пер сы, трэ ба 
Но бе леў скую прэ мію 
даць!»

— У нас ёсць дзя жур ства па 

пры бор цы ся род чле наў сям'і. Ма-

ка ра, праў да, гэ та не да ты чыц ца, 

Лю ба ва кор міць ка тоў. У па ня дзе-

лак і аў то рак дзя жу рыць Алі на, у 

се ра ду, чац вер — Мак сім. Мы з 

Сяр ге ем — у пят ні цу і на вы хад -

ных, — рас каз вае гас па ды ня. — 

Дзя жур ны мые по суд, хо дзіць у кра-

му па пра дук ты, пры бі рае за жы вё-

ла мі, вы но сіць смец це. Гэ ты ме тад 

мы пе ра ня лі ў ін шай шмат дзет най 

сям'і. У іх дзе вяць дзя цей: трое сва іх, 

шас цё ра пры ём ных. Схе ма, вя до ма, 

пры жы ла ся не ад ра зу. Бы лі не за да-

во ле ныя, але прызвычаіліся.

— Дзя куй ча су, што бы та вая 

тэх ні ка дай шла да ня ба ча ных цу-

даў і да па ма гае вы жыць муж чы не 

ў дэ крэ це! — да дае Сяр гей. — 

А ча ла ве ку, які пры ду маў пам пер-

сы, трэ ба на огул Но бе леў скую 

прэ мію даць!

— Да рэ чы, аб пры бор цы. Пры-

хо джу ад ной чы з ра бо ты, гля джу — 

бал кон у ней кіх ка рыч не ва-жоў тых 

па лос ках. «Гэ та я морк вай ма ля-

ва ла, па куль та та Ма ка ра спаць 

уклад ваў. А по тым морк ва зла ма-

ла ся», — па чу ла ў апраў дан не ад 

Лю ба вы. Бал кон «нянь ка» і «мас-

тач ка» мы лі ра зам, — ус па мі нае 

Яў ге нія.

— Та кое бы ло ўся го ад ной чы, — 

аба ра ня ец ца та та. — Уво гу ле, 

я прын цы по ва рэ жым ны ча ла век. 

Ка лі ад бой у 22 га дзі ны, то ўсе да 

гэ та га ча су па він ны быць у лож ку. 

А вось жон ка ў гэ тым пла не мяк-

чэй шая. Пры чос кі Лю ба ве раб лю 

так са ма я. Ка лісь ці ўдзель ні чаў 

у та та вым злё це — на хут касць 

плёў кос ку. Неш та на ват вый граў. 

Адзі нае, што мне не да вя ра юць, — 

гэ та адзя ваць ма лод шых дзя цей. 

Адзен не ў сад, на ву лі цу, па лі клі ні-

ку рас клад вае па сто сі ках жон ка. 

Ча му? Ка лі вы бі рае ўбо ры та та, 

ма ма жа ха ец ца! То ко ле ры адзін 

да ад на го не па су юць, то яшчэ 

што. Мне га лоў нае, каб ма-

лым цёп ла і зруч на бы ло! 

А ма ту лі — каб яшчэ і пры-

го жа.

Не здар ма ў вя до май пес ні 

га во рыц ца «Та та мо жа, та-

та мо жа ўсё што за ўгод на... 

Толь кі ма май, толь кі ма май 

не мо жа быць». Ма ма ёсць 

ма ма. Ка лі Жэ ня пры хо дзіць 

з пра цы, ма лы па віс не ў яе 

на шыі і не ад пус кае: «Ма-

кар кі на ма ту ля!»

Ці ка ва, што, ка лі Жэ ня бы ла 

ў дэ крэ це, я раз ва жаў: «Цу доў-

ны час! Ля жы са бе на ка на пе, 

спі!» На са май спра ве гэ та вель-

мі цяж кая пра ца! Ін шы раз ней кі 

«дзэн» шу каць трэ ба, каб не са-

рвац ца, — жар туе та та. — Я ры-

бал ку люб лю.

— Муж чы на дзе ліц ца: жон ка, 

се дзя чы до ма з Лю ба вай, заў сё ды 

пра сі ла, каб ён ёй час цей тэ ле фа-

на ваў: «Ты ж там усю ды хо дзіш, 

рас ка жы апош нія на ві ны?»

— Ска жу шчы ра, гэ та раз драж-

ня ла. За раз тэ ле фа ную жон цы: 

«Жэ ня, што дзе но ва га?!»

На пы тан не, ці пай шоў бы 

Сяр гей яшчэ раз у дэ крэт ны ад-

па чы нак, муж чы на ад каз вае пас-

ля хві лін най паў зы:

— Я ўжо ха чу паў на вар тас на 

пра ца ваць, да ра біць на рэш це ра-

монт. Ма ру пра до мік у вёс цы, 

Жэ ня — пра па езд ку на мо ра. Ду-

маю, што на пя тае дзі ця па куль 

не ад ва жым ся. Але хто ве дае, як 

яно бу дзе?! Я — ча ла век ак тыў-

ны. Заў сё ды за лю бы рух, акра мя 

га ла доў кі! — смя ец ца муж чы на і

звяр та ец ца да ма ло га: «Дру жа 

мой, неш та мы за гу ля лі ся. У ка-

гось ці па гра фі ку ўжо па ві нен 

быць дзён ны сон. Пой дзем, сы-

нок, уклад вац ца спаць».

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

«Та та мо жа ўсё 
што за ўгод на...»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)


