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На тат кі На тат кі 
шмат дзет на га шмат дзет на га 
тат кітат кі

КАЛІ Б 
УСЕ 

СКАКАЛІ
Вя зу трох да чок у шко лу. 

Шко ла зна хо дзіц ца ў глы бі ні 
шмат лі кіх два роў, і пад'езд 
да яе вель мі ня зруч ны: з ра-
ні цы па ста ян ныя за то ры і 
ад сут насць пар ко вач ных 
мес цаў. Кож ны раз тра чу 
тут ледзь не паў га дзі ны 
толь кі на тое, каб за ехаць, 
не як пры пар ка вац ца, а по-
тым умуд рыц ца вы ехаць 
(пры чым вы ехаць звы чай-
на ця жэй за ўсё).

Сён ня, сто я чы ў чар го-
вым за то ры, ка жу дзе цям 
са злос цю:

— У ва шу шко лу дзя цей 
трэ ба з вер та лё таў на па-
ра шу тах скід ваць.

Ста рэй шая дач ка:
— Бы ло б ня дрэн на.
Я:
— Хо чац ца скок нуць з 

па ра шу там?
— Не. Прос та, ка лі б усе 

ска ка лі, мы маг лі б спа кой-
на да шко лы пад' язд жаць.

А і праў да, бы ло б ня-
дрэн на...

* * *
Пы та ю ся ў сы на пас ля 

пер ша га ву чэб на га тыд ня:
— Ну і з кім ця бе па са-

дзі лі за пар ту?
— З ад ной дзяў чын кай.
— Доб ра, што з дзяў-

чын кай. (І доб ра, што з ад-
ной.)

— Ча му?
— Ну так бы па са дзі лі з 

якім-не будзь ху лі га нам.
— Да рэ чы, та та, гэ та 

дзяў чын ка ўжо шэсць га доў 
зай ма ец ца тай скім бок сам. 
У яе кож ны ве чар трэ ні роў-
ка, а на ка ні ку лах збо ры.

Ну што я ма гу ска заць? 
Ця пер усё за ле жыць ад 
сы на: ка лі бу дзе ся бе доб-
ра па во дзіць, то най блі-
жэй шыя два га ды ён пад 
на дзей най ахо вай. А ка лі 
дрэн на... Лепш бы з ху лі га-
нам па са дзі лі.

* * *
Гу ля ем у пар ку, да лі ма-

лод шым дзе цям не вя лі кі 
па кет се мак — га лу боў па-
кар міць. Яны па бег лі шу-
каць га лу боў. Хві лін праз 
дзе сяць па ды хо дзім да іх і 
на зі ра ем на ступ ную кар ці-
ну: па кет з сем ка мі амаль 
поў ны, га лу бы за мер лі ў 
ча кан ні. А дзе ці, не спя ша-
ю чы ся, чыс цяць сем кі і кі-
да юць ім па ад ной.

Ка жам дзе цям:
— Вы на вош та сем кі 

чыс ці це?!
— А як яны са мі па чыс-

цяць, у іх жа рук ня ма.
Мне зда ец ца, та ко га 

здзе ку з ся бе га лу бы яшчэ 
не ба чы лі...

Па вел ХО ЛАД.

Ка лі муж чы ну бы ло ўжо за со-
рак, ён вы ра шыў шу каць жан чы ну 
больш ак тыў на. Тым больш, што 
жа ні хом ён лі чыў ся зайз дрос ным: 
за доў гія га ды служ бы на яго ра-
хун ку са бра ла ся да во лі пры стой ная 
су ма гро шай. Са мі ра зу ме е це, што 
тра ціць свой за ро бак маг чы мас цяў 
ме ла ся ня шмат. За тое ця пер гэ тыя 
гро шы бы лі да во лі доб рым стар-
там для яго бу ду чай сям'і. Але як 
знай сці ня вес ту? Вя до ма, жан чы ны 
сла вян ска га па хо джан ня заў сё ды 
вы лу ча лі ся сва ёй пры ваб нас цю, 
пра ца ві тас цю і кло па там. Та му і вы-
ра шыў муж чы на шу каць у гэ тым 
кі рун ку. І, на рэш це, яму па шан ца-
ва ла. Ён знай шоў вы дат ную жан-
чы ну з Бе ла ру сі. Ну і ня хай праз 
сайт зна ём стваў — за тое пас ля 
раз мо вы з ёй ён ад чуў, што гэ та і 
ёсць тая са мая род ная ду ша. У ёй 
бы ло неш та асаб лі вае: да вер лі-
васць, сціп ласць і не звы чай ная 
пя шчо та пад ку пі лі жа ні ха. Па-
ча лі зва ніць ад но ад на му амаль 
кож ны дзень. Па чуц ці ўспых ну лі 
і ўжо не бы ло сіл жыць ад но без 
ад на го. І муж чы на вы ра шыў 
зволь ніц ца з ра бо ты. Зда ва ла-
ся, што гэ ты апош ні рэйс цяг-
нец ца не вы нос на доў га... Ня-
вес та яго па куль не ха це ла вы-
яз джаць са сва ёй кра і ны, та му 
ка на дзец вы ра шыў пе ра ехаць 
да яе. Бу ду чая жон ка жы ла ў 
сціп лай ква тэ ры, яе апарт амен-
ты бы лі ма ла ва тыя для два іх. 
Тым больш яго гро шы да зва-
ля лі ма ла дой сям'і на быць прэ-
стыж нае жыл лё ў ста лі цы. Але 
як усё ар га ні за ваць? Муж чы на 
не вель мі да вя раў аген там не зна-
ё май кра і ны. Да во лі доў га аб мяр-
коў ва лі з ня вес тай роз ныя ва ры-
ян ты. І на рэш це за ка ха ныя пры ня лі 
ра шэн не: зра біць усё са мім. Як? 
З да па мо гай ня вес ты. Муж чы на па-
га дзіў ся вы слаць гро шы сва ёй ка-
ха най. Яе за да ча бы ла ня прос тай, 
але пры ем най — на быць дом для іх 
бу ду чай сям'і, доб ра ўпа рад ка ваць 
яго на свой густ, ну і, ка неш не, ку-
піць аў та ма біль. Ка ля пя ці сот ты-
сяч до ла раў па слаў муж чы на сва ёй 
ня вес це на здзяйс нен не іх ма ры. 
Але неш та пай шло не так. Гро шы 
ён ад праў ляў праз аф ры кан скую 
кра і ну, ка ля якой як раз пра плы ваў. 
Але там ча мусь ці вы ра шы лі, што 
муж чы на зай ма ец ца кант ра бан дай, 
і гро шы кан фіс ка ва лі. Ён звяр нуў ся 
па да ку мен ты ў сваю кра і ну і здо-
леў да ка заць, што гро шы зня тыя 
з яго ра хун ка. Але неш та лю дзі ў 
па го нах па ча лі ад кры та па тра ба-
ваць у яго ха бар. Муж чы на быў у 
ад чаі. І тут на да па мо гу прый шла 
яго ня вес та. Жан чы на знай шла 
ка ля 40 ты сяч до ла раў і вы сла ла 
свай му жа ні ху, каб ён здо леў усё 
на ла дзіць. І праб ле ма вы ра шы ла ся: 
яго гро шы на кі ра ва лі ся да лей, у Бе-

ла русь. Аб гэ тым муж чы на ра дас на 
па ве да міў сва ёй ня вес це. За ста ло-
ся толь кі да ча кац ца пе ра во ду і ўсё. 
Але гро шы не дай шлі... Яны знік лі, 
як, зрэш ты, і сам ка ха ны...

НА жаль, па доб ныя гіс то рыі 
зда ра юц ца ў на шай кра і не 
ня рэд ка.

— Як пра ві ла ах вя ра мі ашу кан-
цаў ста но вяц ца адзі но кія жан чы-
ны, — рас каз вае ча со ва вы кон-
ва ю чы аба вяз кі на мес ні ка на-
чаль ні ка Са вец ка га РУ УС го ра да 
Мін ска па ідэа ла гіч най ра бо це 
і кад ра вым за бес пя чэн ні Ці мур 
КЕ СЕЛЬ. — Пры чым гэ та га лоў-
ным чы нам жан чы ны, якія зна хо-
дзяц ца ў ак тыў ным по шу ку сва ёй 
дру гой па ла він кі і вя дуць гэ ты по-
шук у сац сет ках. Так са ма ах вя ра мі 
жа ні хоў-жу лі каў ста но вяц ца жан-
чы ны, якія шу ка юць для ства рэн ня 

сям'і за бяс пе ча на га муж чы ну-ін-
ша зем ца.

Та кія жа ні хі звы чай на «пра цу-
юць» не з ад ной жан чы най — «ка-
ха ных» у ашу кан цаў ад на ча со ва 
бы вае не каль кі дзя сят каў. Гэ та не 
зна чыць, што ўсе яны ста нуць ах-
вя ра мі, але са мым да вер лі вым дак-
лад на не па шан цуе.

Звы чай на ашу кан цы пад ладж ва-
юц ца пад клі ен та. Апіс ва юць ся бе 
зы хо дзя чы з тых па тра ба ван няў, 
якія ўказ вае жан чы на ў сва ёй ан ке-
це. Ча су не мар ну юць. Ства ра юць 

кар цін ку сва ёй па спя хо вас ці, пас ля 
на ладж ва юць псі ха ла гіч ны кан такт 
з ах вя рай (звы чай на муж чы ны ў 
гэ тым сэн се вель мі доб ра пад рых-
та ва ныя). Пад час зно сін з бу ду чай 
ня вес тай яны звы чай на пра вя ра юць 
фі нан са вае ста но ві шча жан чы ны.

— На са май спра ве бу ду чыя ах-
вя ры са мі па чы на юць рас каз ваць 

аб сва іх маг чы мас цях, — га во рыць 
Ці мур Ке сель. — Яны дэ ман стру-
юць на фо та да ра гія смарт фо ны, 
рас каз ва юць аб сва іх па да рож жах 
і на ват аб тым, у якой ква тэ ры жы-
вуць.

На шы мі ла сэр ныя жан чы ны га-
то выя ўнес ці за клад за свай го бу-
ду ча га му жа ўла дам лю бой кра і ны, 
даць ха бар мыт ні кам, раз мыт ніць 
не іс ну ю чы аў та ма біль і ін шыя да-
ра гія «па да рун кі» ка ха на га.

Як пра ві ла, у мі лі цыі жан чы нам 
гро шы вяр нуць не мо гуць, бо іх 
муж чы ны бяс след на зні ка юць.

АЛЕ ёсць го ра-жа ні хі, якія ўсё 
ж па па да юц ца мі лі цыі. Гэ та 
так зва ныя на шы, «бы та выя 

аль фон сы». Яны, ка неш не, «зо рак 
з не ба» ад жан чын не па тра бу юць. 
Уз ні ка юць яр ка і пры го жа. Звы чай-
на зна ё мяц ца з дзяў ча та мі «ўжы-
вую». Гля дзяць на жан чы ну за ка-
ха ны мі ва чы ма і пры го жа за ля ца-
юц ца. Са мі заў сё ды да гле джа ныя, 
мо гуць на ват пры ехаць на да ра гой 
ма шы не — гэ та вель мі ўздзей ні чае 
на ма ла дых дзяў чат. А яшчэ та кія 
ма ла дыя лю дзі звы чай на зна хо-
дзяц ца ў пра цэ се «ад крыц ця сва-
ёй спра вы».

Па доб ная не пры ем насць зда-
ры ла ся з ад ной мін чан кай, якая 
звяр ну ла ся па да па мо гу ў РУ УС Са-
вец ка га ра ё на. Яна як раз су стрэ ла 
та ко га ма ла до га ча ла ве ка. Па чуц ці 
ўспых ну лі амаль ад ра зу. Праз па-
ру ме ся цаў жа ніх рап там па пра сіў 
жан чы ну на быць для яго 10 тэ ле-
фо наў, каб раз даць ме не джа рам 
свай го но ва га са ло на. Ка неш не, 
ён абя цаў, што хут ка вер не гро шы. 
Але ў яго ні як не атрым лі ва ла ся. 
А по тым ён знік. Ака за ла ся, што 
муж чы на — звы чай ны бес пра цоў-
ны, які пад ма нуў не толь кі яе.

— Та кія хлоп цы звы чай на не ма-
юць аду ка цыі, але вель мі ка му ні ка-
бель ныя, — га во рыць су пра цоў нік 
мі лі цыі. — У «бы та вых аль фон саў» 
бы вае ка ля 5-6 жан чын ад на ча со-
ва, і ён мо жа цяг нуць з жан чы ны 
гро шы не адзін раз, па куль «ня вес-
та» яму ве рыць.

Ці маг чы ма за сце раг чы ся 
ад та ко га ка хан ня? У мі лі цыі 
па ве да мі лі: так. Ка лі спра ва 
да ты чыц ца між на род ных жа ні-
хоў, ёсць толь кі адзін рэ цэпт — 
ні я кіх гро шай не пе ра ліч ваць. 
У вы пад ку з «бы та вы мі аль-
фон са мі» трэ ба прос та па на-
зі раць за сва ім ка ха ным. Звы-
чай на яны не мо гуць рас пла-
ціц ца ў рэ ста ра нах, у іх амаль 
ні ко лі ня ма на яў ных гро шай, 
яны не за кла по ча ны ра бо тай, 
як са праўд ныя біз нес ме ны, бо 
іх ра бо та — гэ та жан чы ны.

ДА РЭ ЧЫ, з муж чы на мі та-
кія «гіс то рыі ка хан ня» не 
зда ра юц ца. За тое муж-

чы ны ня рэд ка ста но вяц ца ах-
вя ра мі мах ляр скіх фір маў. Муж чы-
ны шу ка юць спо са бы сэ ка но міць і 
на бы ва юць ма не ты-пад роб кі, не-
іс ну ю чую мэб лю і тэх ні ку, са стаў-
ля юць да га во ры на тан ны ра монт 
ква тэр з фір ма мі-ад на дзён ка мі. 
Ня во пыт ныя ама та ры пор на сай-
таў пе ра ліч ва юць штра фы за на-
вед ван не за ба ро не на га. Аза ртныя 
лю дзі вый гра юць ў ін тэр нэт-ла та рэі 
і пе ра ліч ва юць «па да ткі» за вы ду-
ма ныя па да рун кі. А па жы лыя па-
ра ней ша му ад кры ва юць дзве ры 
не зна ё мым і на бы ва юць амаль за-
ла ты по суд, ча роў ныя філь тры для 
ва ды і пы ла со сы.

— Да нас звяр та юц ца амаль 
кож ны дзень лю дзі, якія су тык ну лі-
ся з мах ляр ствам, — га во рыць Ці-
мур Ке сель. — Асаб лі ва ха це ла ся 
б па пя рэ дзіць лю дзей мі ла сэр ных, 
чул лі вых. Не да вай це не зна ём цам 
гро шы. У на шым ад дзя лен ні ў «бяз-
ру ка га ін ва лі да» ру кі зна хо дзі лі ся 
пад адзен нем, у жан чы ны, якая пра-
сі ла для хво ра га дзі ця ці ў пе ра хо-
дзе, быў аса біс ты ра ху нак, а дзі ця 
чу жое. Ка неш не, быць мі ла сэр ны мі 
доб ра. Але ж хо чац ца, каб да па мо-
га і са праў ды зна хо дзі ла тых, хто ў 
гэ тым мае па трэ бу.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Не па тра піць у «паст ку»Не па тра піць у «паст ку»

АЛЬ ФОН СЫ «БЫ ТА ВЫЯ» 
І ЗА МЕЖ НЫЯ

Іх «ра бо та» — гэ та тон кая гуль ня, скі ра ва ная на ачму рэн не адзі но кіх жан чын
Жан чы нам па да баў ся ма ла ды і пры го жы ка на дзец. 
Але на са май спра ве хло пец ра зу меў, што ня шмат дзяў чат 
за хо чуць вый сці за яго. Пра ца ваў ён на пад лод цы, рэй сы бы лі 
па паў го да і больш. Па куль муж чы на быў ма ла ды, гэ та яго 
не тур ба ва ла, але чым больш ён ста леў, тым больш ха це ла ся 
спа кой на га жыц ця на су шы. Ма рыў стварыць моц ную сям'ю, 
але ні як не атрым лі ва ла ся: жан чы ны не га то вы бы лі ча каць, 
па куль ён зволь ніц ца са служ бы.

На шы мі ла сэр ныя 
жан чы ны га то выя 
ўнес ці за клад за свай го 
бу ду ча га му жа ўла дам 
лю бой кра і ны, даць 
ха бар мыт ні кам, 
раз мыт ніць не іс ну ю чы 
аў та ма біль і ін шыя 
да ра гія «па да рун кі» 
ка ха на га.

Ёсць у кры мі на ліс ты цы та кі раз дзел — вік ты ма ло гія, — на ву ка, 

што вы ву чае пра цэс «ста наў лен ня» ах вя ры. Час та да вер лі выя і 

пра ста душ ныя лю дзі ста но вяц ца ах вя рай мах ля роў, і ка лі та кія 

эпі зо ды паў та ра юц ца, то лепш звяр нуц ца да псі хо ла га, які да па-

мо жа знай сці вый сце.
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