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ПЕР ШЫМ
...Ці маг ла я па ду маць, што мой 2018-ы пач не 

свой ад лік зу сім не з 1 сту дзе ня, а з 6 са ка-

ві ка, ка лі пры ваб ная док тар ка, за зір нуў шы ў 

ад каз з ла ба ра то рыі, аб вяс ці ла: «На жаль, у 

вас ан ка ло гія. Па пя рэд не — дру гая ста дыя... 

Але ж мы бу дзем зма гац ца, праў да?»

Праў да... Але праў да і ў тым, раз ва жа ла я па 

доў гай-доў гай да ро зе да моў, што, аказ ва ец ца, 

ты мо жаш што год на вед ваць жа но чы ка бі нет, 

ра біць УГД, ма маг ра му... Кож ны ме сяц узі рац ца 

ў люс тэр ка — ці ад ноль ка выя твае гру дзі, ці не 

з'я ві ла ся, на іх да лі кат най ску ры неш та па доб нае 

на змор шча ную плям ку, ці не пе ра коч ва ец ца пад 

паль ца мі цвёр дая га ро шы на...

І ўсё роў на праз год — як жа гэ та ма ла! — апы-

нуц ца ў ка бі не це ан ко ла га, каб здаць пунк цыю і 

па чуць гэ тыя страш ныя сло вы: «На жаль, у вас 

ан ка ло гія...»

Што я не так зра бі ла, пра пус ці ла ці не за ўва жы ла, 

ча му ад быў ся збой у ма ім ар га ніз ме і ў жыц ці?

Мар ныя пы тан ні, і не здар ма ж, му сіць, ка жуць: 

хто зной дзе вы ток уз нік нен ня ра ку, ад ра зу ж атры-

мае прэ мію Но бе ля.

За ўваж це — не за ле кі ці ме та ды ля чэн ня, а 

ме на ві та за зной дзе ны «ко рань» гэ тай, па куль 

што не вы леч най — на жаль — хва ро бы.

Але ж «мы бу дзем зма гац ца» — паў та ра ла я 

сло вы док тар кі, — праз апе ра цыю, «хі мію», праз, 

ка лі спат рэ біц ца, апра мень ван не, гар мо на тэ ра-

пію. І якім бы ні быў гэ ты шлях, па ім трэ ба іс ці.

АМАЛЬ ад ра зу ж паў ста ла пы тан не: ка му і 

як ска заць пра хва ро бу? Му жу — сён ня, 

сяб рам, са мым бліз кім — пе рад апе ра цы яй, ста-

рэнь кім баць кам...

За бя га ю чы на пе рад, ска жу, што ме на ві та хва-

ро ба па ка за ла, як жа мне па шан ца ва ла і з пер-

шым, і з дру гі мі, і, вя до ма ж, з трэ ці мі. Бо я бы ла, 

ві даць, адзі най па цы ент кай, якую за дзве га дзі-

ны да апе ра цыі лі та раль на з лож ка сцяг ну ла на 

«сві дан ку» сяб роў ка. Да ла жыў шы, што зран ку 

з'ез дзі ла ў на шу лю бі мую царк ву, яна пра цяг ну ла 

мне шы коў ную ру жу і ска за ла: «Бу дзеш гля дзець, 

ка лі выйдзеш з нар ко зу!»

Ну і як бы ло не выйсці?

Як бы ло не пе ра нес ці «хі мію»? Ка лі пас ля трэ-

цяй ці чац вёр тай кро пель ні цы муж зды маў ма шын-

кай рэшт кі ва ла соў, раз за ра зам агля даў го лы 

чэ рап і на поў ным сур' ё зе ка заў: «Не, ка лі б я быў 

рэ жы сё рам з Га лі ву да, то аба вяз ко ва па клі каў бы 

ця бе зды мац ца — у вес тэр не, на ка ні, з піс та ле-

там. Бру таль на вы гля да еш!»

І яшчэ адзін ча ла век, да хва ро бы зу сім не зна ё-

мы, стаў для мя не лё са вы зна чаль ным. Імя за пом ню 

на ўсё жыц цё — Вік тар Аляк санд ра віч Кан дра то віч, 

хі рург Мінск ага га рад ско га ан ка дыс пан се ра.

...Не ха чу быць ня шчы рай: дум кі па шу каць 

зна ё мых ці зна ё мых зна ё мых, каб пад-

ка за лі ці «звя лі» з ней кім доб рым док та рам, у 

мя не бы лі. Як, пэў на, і ў кож на га, хто на ра дзіў ся ў 

гэ тай кра і не, ка лі яна яшчэ не бы ла на шай.

А знік лі яны ў вя ліз най чар зе з «кан ды да таў» 

на шпі та лі за цыю — ма ла дых і ста лых, муж чын і 

жан чын, стры ма ных і за пла ка ных... Уся го я на лі-

чы ла з паў сот ні, по тым збі ла ся з лі ку і з ад ча ем 

па ду ма ла, што ні адзін урач на све це не здо лее 

«пра пус ціць» гэ тую чар гу ад чаю, бо лю і над зеі. 

Якія зна ё мыя, аб чым я?..

Хва ля ва ла ся, вя до ма ж, да ша лё на га сэр ца біц-

ця: паў та ры га дзі ны, якія прай шлі па між зда чай да-

ку мен таў і па ка за ным лож кам у па ла це, па да лі ся 

веч нас цю. Я на ват не за ўва жы ла сва іх су се дак. 

Ся дзе ла не ру хо мым слуп ком і амаль не мір га ю чы 

гля дзе ла на дзве ры. Вось за раз яны ад чы няц ца 

і... У чы іх ру ках апы нец ца мой лёс?

КА ЛІ сён ня, раз дзеў шы ся, я раз гля даю свой 

роў ны, сім па тыч ны шоў чык на мес цы ма-

лоч най за ло зы і на ват не жа ха ю ся ад ад сут нас ці 

яе са мой, то ка жу «дзя куй» яго Вя лі кас ці вы пад ку, 

што тра пі ла да Вік та ра Аляк санд ра ві ча.

І спра ва тут не толь кі ў яго звыш пра фе сій ным 

скаль пе лі. Пас ля апе ра цыі кож ную па цы ент ку трэ-

ба «за пра гра ма ваць» на пос пех. Чым? Ня змен на 

доб рым на стро ем, так тоў нас цю, ува гай і па ва гай, 

лёг кім гу ма рам, ап ты міз мам.

Ад куль яны бя руц ца ў не ка то рых дак та роў пры 

та кім кан ве е ры хво рых — не ве дае, пэў на, ні хто.

...Мой пер шы год, ці пер шы круг вы пра ба ван-

няў, скон чыц ца, вя до ма ж, не 31 снеж ня. Што 

по тым? Не ве даю. Але ж нех та не дур ны ска заў, 

што на мі ну лае трэ ба азі рац ца з удзяч нас цю, а ў 

бу ду чы ню іс ці з на дзе яй. Так і раб лю.

Г. С., г. Мінск.

Пе ра кід ваю апош нія ліст кі ка лен-

да ра 2018 го да. На ду шы і сум на, 

і ў той жа час ра дас на. Сум на ад 

та го, што жыц цё вы за плеч нік па-

ця жэў на 365 дзён, а гэ та вель мі 

ад чу валь на, ка лі та бе не 20 і на ват 

не 40. А ра дас на ад та го, што пра-

жы тыя дні ра зам з хва ля ван ня мі 

і тры во га мі пры нес лі ні з чым не 

па раў наль нае па чуц цё го на ру за 

пос пе хі ма іх лю бі мых уну чак.

Мя не заў сё ды вель мі ра да ва ла, што 

яны, Во леч ка і Ксе ня, рас туць у сям'і (най-

перш баць коў, вя до ма), дзе па ну юць уза-

ем ная па ва га і кло пат, шчы рая ду шэў ная 

гар мо нія.

На ра дзі лі ся дзяў чат кі з роз ні цай у 

шэсць га доў. Абедз вюх мы вель мі ча ка-

лі, абедз вюх з пя лё нак да па ма га лі нянь-

чыць, па кры се пры ву чаць да пра цы...

Хут ка яны па вы рас та лі: ста рэй шая сё-

ле та скон чы ла фа куль тэт між на род ных 

ад но сін Бел дзярж уні вер сі тэ та, ма лод-

шая — дзе вяць кла саў на шай Бя рэ зін-

скай гім на зіі.

Боль шая ву чы ла ся на плат най асно ве 

і та му не маг ла раз ліч ваць на раз мер ка-

ван не. Яе, як тое бус ля ня, вы піх ва лі з 

гняз да ў не вя до масць: па спее рас крыць 

свае кры лы — зна чыць, па ля ціць...

Ад но кры ху су па кой ва ла: дып лом аб 

вы шэй шай аду ка цыі, ва ло дан не дзвю ма 

за меж ны мі мо ва мі — анг лій скай і італь ян-

скай — ня ўжо та кі ма ла ды спе цы я ліст за-

ста нец ца не за па тра ба ва ным? Дзя ка ваць 

бо гу, на шы над зеі спраў дзі лі ся: Воль гу 

за пра сі лі на пра цу ў ад ну сур' ёз ную кам-

па нію.

Пе ра жы ва лі мы сё ле та і за на шу ма-

лод шую, бо Ксень ка за га рэ ла ся ідэ яй 

па сту піць у лі цэй пры БДУ. Для гэ та га 

яна што дня не вы пус ка ла, мож на ска-

заць, кні жак, не спа ла на ча мі. Я вель мі 

шка да ва ла яе: ду ма ла, крый бог, не па-

шчас ціць! Гэ та ж бу дзе та кая ду шэў ная 

траў ма... Але на стой лі васць спра ца ва ла 

і тут. Ксе ня спраў дзі ла свае ма ры: па сту-

пі ла ву чыц ца, пе ра еха ла ў Мінск. Якое ж 

гэ та бы ло шчас це для ўсіх!

Ця пер на ша сту дэнт ка ста ран на 

ву чыц ца, жы ве ў ін тэр на це, ёй вель-

мі па да ба ец ца са ма ат мас фе ра, якая 

па нуе ў лі цэі, па важ лі выя ад но сі ны па-

між вы клад чы ка мі і сту дэн та мі. Усе там, 

як рас каз вае ўнуч ка, вель мі вет лі выя, 

доб ра зыч лі выя, мно гія раз маў ля юць па-

бе ла рус ку... Унуч ка на вед вае драм гур-

ток, удзель ні чае ў вы пус ках лі цэй скай 

га зе ты.

...Вось гэ ты мі па дзея мі і за пом ніц ца 

ады хо дзя чы год. А ўсё ас тат няе — зме-

на ка ро вы на ка зу, стра та 12 пча лі ных 

сем' яў, хва ро бы і на ват зла ма ная клю-

чы ца — не так ужо і важ на.

Ні на Бур ко,

в. Кап лан цы, Бя рэ зін скі ра ён.

У жыц ці ча ла ве ка бы-

ва юць роз ныя га ды: 

то «за ціш ныя», не чым 

па доб ныя на на шы рэ-

кі, ка лі ні чо га та ко га як 

быц цам не ад бы ва ец-

ца, то бур ныя, ка лі за 

тыя ж 365 дзён па спя-

ва еш столь кі...

Пра мі ну лы 2018-ы для 

мя не (і, вя до ма ж, для ма-

ёй сям'і) — як раз з апош ніх. 

Па-пер шае і са мае га лоў нае, 

у мя не на ра дзіў ся сын! (Цу-

доў ная пя ці га до вая да чуш-

ка ўжо рас ла і даў но ча ка ла 

бра ці ка.)

Тое, што гэ та бу дзе ме на-

ві та ён, хлоп чык, мне ска за лі 

ў дзень май го на ра джэн ня — 

3 кра са ві ка, і ад гэ тай на ві-

ны мне за ха це ла ся, пом ню, 

уз ля цець у не ба і за кры чаць 

ад ра дас ці! Так што ця пер з 

на мі жы ве яшчэ адзін ча ла-

ве чак. Імя яму — Ці хан. І за 

яго я бяс кон ца ўдзяч ны ма ёй 

лю бай жон цы Вік то рыі.

Бы лі і пра фе сій ныя да-

сяг нен ні. Ужо дзе сяць га доў 

я пра цую ў ста ліч най шко ле 

№ 201 на стаў ні кам па гі та-

ры, а са май вя лі кай уз на га-

ро дай для ся бе лі чу за ці каў-

ле ныя во чы сва іх вуч няў, іх 

шчас лі выя ўсмеш кі і пос пе хі.

Ра зам з вуч ня мі мы ла дзі-

лі кан цэр ты і са мыя роз ныя 

ме ра пры ем ствы, удзель ні-

ча лі ў ра ён ных, га рад скіх 

і між на род ных кон кур сах, 

за ва ёў ва лі там і пры за выя 

мес цы, і ка ля дзя сят ка дып-

ло маў, і на ват Гран-пры.

А яшчэ мы з сям' ёй лю бім 

па да рож ні чаць па Бе ла ру сі.  

За гэ ты год дзе толь кі не бы-

лі: Грод на, Ма гі лёў, Па ста вы, 

Су ла, Стань ка ва, Івя нец, На-

рач, Бла кіт ныя азё ры... Пра 

кож ную мяс ці ну мож на рас-

каз ваць га дзі на мі! Жон ка не-

як жар там ска за ла, што наш 

Ці мох бу дзе як мі ні мум па да-

рож ні кам ці края знаў цам, бо 

ванд ра ваць па чаў яшчэ да 

на ра джэн ня.

Але ж гэ та бу дзе по тым. 

А па куль, гле дзя чы на маё 

«ру жо ва шчо кае шчас це» 

(зды мак зроб ле ны ў дзень 

хры шчэн ня), я шчы ра дзя-

кую ста ро му доб ра му го ду 

за ўсе яго па да рун кі.

Яў ген Мар ты но віч,

г. Мінск.

Мой год пра ля цеў вель мі хут ка. Па-

ра да ваў цяп лом і сон цам, па па ло хаў 

за су хай, ада рыў дзі вос ным ура джа ем 

яб лы каў!

...Амаль усё жыц цё мы з му жам (гэ та 

ця пер я «мін чан ка») пра жы лі ў вёс цы. Усім, 

што ме лі, шчод ра дзя лі лі ся з га рад ской 

рад нёй, са сва і мі су се дзя мі. А ця пер ужо 

яны пры во зяць гас цін цы, пы та юць, ці не су-

мую? Шчы ра ка жу, што часу на гэ та няма, 

што за вя ла но вых зна ё мых і сяб роў, што 

«пад се ла» на звяз доў скія кон кур сы: усё 

неш та пі шу, і та кая ра дасць, ка лі на дру-

ку юць...

Гэ ты год на пуб лі ка цыі быў са мы ба га ты!

Ён жа за пом ніц ца не ча ка ным зван ком з 

рэ дак цыі, за пра шэн нем на ро зыг рыш пры-

зоў. На пя рэ дад ні яго ду ма ла, што там бу дзе 

ды як, хва ля ва ла ся.

І да рэм на: ад ра зу ж ска жу, што ро зыг рыш 

пра хо дзіць сум лен на і праз рыс та, што пас-

ля яго за вяр шэн ня гас цей час ту юць ка вай і 

гар ба тай ды шчы ры мі раз мо ва мі пра жыц цё. 

Та му я з ты дзень яшчэ жы ла пад ура жан нем 

ад гэ тай су стрэ чы.

А не як раз спы та ла ў ся бе: ці ка ва, што 

б я ра бі ла, як бы жы ла, ка лі б не «Звяз да», 

ка лі б не твор часць? І зноў жа са ма са бе 

ад ка за ла:

Уяў ля ец ца мне сла ба,

Бо ся дзе ла ж бы, як ба ба,

Ды мян ці ла пра пус тое...

А ця пер — ужо не тое:

Не дзе не штач ка па чую —

Са бе ў па мяць «за на тую»,

А пас ля, як жор ны тыя,

Па кру чу маз гі ста рыя,

Вы дам бай ку аль бо верш,

Што ў дру ку вый дуць лепш,

Ка лі іх да пра ца ваць...

Трэ га зе це ор дэн даць

За ўва гу і цяр пен не,

За ня стом нае імк нен не

Чы та чам сва ім слу жыць

І свя ціць! Свя ціць! Свя ціць!

Ду маю, пад гэ ты мі рад ка мі пад пі шуц ца мно-

гія падпісчыкі, якія жы лі і бу дуць жыць са «Звяз-

дой», з род най га зе тай на род най мо ве.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

«Мы мян ці лі б пра пус тое...
А ця пер — ужо не тое»

Ад ной сту дэнт кай менш?
Ад ной сту дэнт кай больш!

НАЙ ЛЕП ШЫ 
ПА ДА РУ НАК

Пад бой 
ку ран таў...

За ха піў шы ся бе ла рус кі мі 

на род ны мі гуль ня мі, звыч-

ка мі ды пес ня мі, я са бра ла 

ба га та ма тэ ры я лу аб на шых 

ду хоў ных тра ды цы ях, аб 

свят ка ван ні Ка ляд і Но ва га 

го да. Для та го каб у чы та-

чоў ма ёй лю бі май га зе ты ён 

вы даў ся ўда лым, па вод ле 

ста рых і но вых па вер' яў, 

трэ ба зу сім ня шмат.

  На пя рэ дад ні пры браць у 

до ме, скон чыць усе не пры ем ныя 

спра вы і ад даць даў гі.

Па ві ніц ца пе рад ты мі, ка го 

па крыў дзіў, і па мі рыц ца, ка лі з не-

кім па сва рыў ся, бо інакш у но вым 

го дзе ад ця бе ад вер нуц ца мно гія 

з тва іх зна ё мых.

У час су стрэ чы Но ва га го да 

ні ў якім ра зе не спаць (бо ўвесь 

год ха дзіць бу дзеш сон ны).

 У поў нач па мыц ца ка ло-

дзеж най або сне га вой ва дой і пры 

свеч цы па гля дзец ца ў люс тэр ка, 

каб на ле та стаць пры га жэй шым.

 Пры брац ца ў неш та но-

вае, каб і ў но вым го дзе ха дзіць 

у аб ноў ках.

На свя точ ным ста ле па він-

на быць шмат ежы, на по яў, каб і 

на ле та ў до ме быў да ста так.

У На ва год нюю ноч нель га 

крыў дзіц ца, сва рыц ца, пла каць, 

быць у дрэн ным на строі, бо як су-

стрэ неш Но вы год, так яго і пра-

жы веш.

 Пад бой ку ран таў трэ ба 

за па ліць тры чыр во ныя свеч кі, і 

та ды ўвесь год вам бу дзе свя ціць 

шчас лі вая зор ка.

 На пя рэ дад ні вар та па кла-

па ціц ца, каб пер ша га сту дзе ня ў 

кі шэ нях бы лі гро шы, та ды, як вы 

зда га да лі ся, яны бу дуць і на пра-

цягу ўсяго го да.

Пер ша га сту дзе ня, да зва-

ля ец ца па ве сіць но вы ка лян дар.

(Для ама та раў: сё ле та роў на ў 

поў нач мож на за лез ці пад стол і 

ра зоў коль кі па рох каць: ня чыс цік 

спу жа ец ца і ні ко лі не пры блі зіц ца 

да ва ша га до му.)

...Ка лі вы па ней кіх пры чы нах 

не па спе е це вы ка наць гэ тыя на-

ва год нія па вер'і 31 снеж ня, вы пра-

віць ста но ві шча мож на 13 сту дзе-

ня, бо ноч пе рад ста рым Но вым 

го дам не менш ма гіч ная...

Дзей ні чай це — і ў но вым го дзе 

ўсё ў вас бу дзе доб ра!

Са фія Ка ба ры ха,

в. Па ла неч ка, 

Ба ра на віц кі ра ён.
Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.


