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Жыць, каб ру хац ца
Усе лю дзі ўмоў на дзе ляц ца на 

два ты пы: «за ка ву» і «за гар ба-
ту». Каб пад тры маць на строй, па-
чы на ем з лёг ка га: ка ва ці гар ба та? 
«Ка ва. Толь кі ка ва. Ча ты ры, пяць 
куб каў. Чор ная, мо ла тая, без цук ру. 
Мож на ска заць, як ва ду, як на пой. 
Для мя не «эсп рэ са» — гэ та ані я кая 
не ка ва, гэ та ма лень кі глы ток. Мне 
б «аме ры ка на», і па больш, — ад-
каз вае На тал ля, а за тым здзіў ле-
на: — Не, ані я кіх ды ет. Вы што?! 
Я ем. Не па ве ры це. Улю бё ная ежа 
— га ра чыя-га ра чыя бу лач кі, ма ла ко 
і слоік ва рэн ня. Вось прос та ад ра зу 
са слоіка. Не пе ра да валь ная сма ка-
та. А за тым мож на са спа кой ным 
сум лен нем спаць лег чы». Смя ём ся 
і зайз дрос цім: хтось ці рас це ўшы-
ры ню, па вет ра ліш ні раз глыт нуў-
шы, а тут... «У нас у сям'і ўсе вель мі 
ху дыя. Мо жа, гэ та з-за та го, што 
пра цу ем да сё ма га по ту. Усё ўлас-
ны мі ру ка мі, ня ма ад ка го ча каць 
да па мо гі. Са ма стой на, вы ключ на 
са ма стой на».

«Жы веш адзін раз. Хо чац ца па-
спець і тое, і тое, і тое. Не ха пае 24 
га дзін у су тках. Ча му ж іх не 50? 
Хо чац ца зра біць і пер шае, і дру гое, 
і дзя ся тае, і двац ца тае. І вось ужо 
ве чар. Трэ ба іс ці спаць, бо на ра-
бо ту з цём на га ра на», — раз ва жае 
На тал ля Фё да ра ва. Для яе га лоў-
нае — ба чыць вы нік. Не ўяў ляе, як 
мож на цэ лы мі дня мі ся дзець на ад-
ным мес цы і пе ра клад ваць па пер кі 
з пер шай па пкі ў дру гую, з дру гой 
— у трэ цюю. Не, та кая ра бо та не 
для На тал лі. Ру хац ца, не спы няц ца 
ні ко лі, а яшчэ бу да ваць. Пра цу еш, 
пра цу еш... Вось учо ра ў ра ё не Ка-
мен най Гор кі бы ла пуст ка. А сён ня 
— но выя да мы. Ез дзіш ка ля каль-
ца вой што дзень і за ўва жа еш, як 
імк лі ва вы рас та юць вы со кія сце ны, 
дах. Шэ рае ста но віц ца жоў тым аль-
бо бла кіт ным. Ха раст во — гэ та ка лі 
ба чыш вы нік.

«Па трэб на ўсё і ад ра зу ж. У адзін 
дзень. Вось мне прый шло на дум ку, 

на прык лад, сён ня па чаць ра-
монт.  Пе ра кле іць тыя ж шпа-
ле ры ў па коі ме на ві та сён ня. 
Ме на ві та сён ня я пай ду іх куп-
лю. Ме на ві та сён ня па здзі-
раю ста рыя і бу ду да са ма га 
ран ку кле іць но выя шпа ле-
ры. Па куль не зраб лю як мае быць. 
Ча му? Ве даю: заўт ра гран ды ёз ная 
ідэя стра ціць сваю гран ды ёз насць, 
а пас ля заўт ра — і ўспа мі ну ад яе не 
за ста нец ца. З'я вяц ца но выя пла ны, 
і я бу ду жыць з імі. Заў сё ды ха чу ўсё 
і ад ра зу ж», — за дум ва ец ца На тал-
ля. А да лей зноў пра жыц цё: «Так 
цяж ка. І ні бы та ўпар тая, да бі ва ю ся 
па стаў ле най мэ ты, на пе рад кро чу, 
але цяж ка. Не ка то рым лю дзям, каб 
атры маць жа да нае, да стат ко ва іс ці 
пра ма, мне ж — не аб ход на це раз 
го ры, рэ кі. Ліш нія кі ла мет ры... Ні-
бы хтось ці пе ра шка джае. Заў сё ды 
та кое ад чу ван не... Хтось ці зна рок 
ста віць мне бар' е ры». Але што тыя 
бар' е ры? Толь кі азарт рас паль ва-
юць.

За стац ца жан чы най 
у све це муж чын

Кож ная жан чы на ма рыць пра 
адзі на га прын ца, які хоць і не на 
бе лым ка ні, але са мы-са мы. Дзяў-
ча ты чы та юць ра ма ны, дзе вы пі-
са ны воб раз ідэа льна га муж чы ны: 
пры го жа га, ра зум на га, доб ра га і, 
вя до ма ж, за ка ха на га. Зды ма юц ца 
філь мы, дзе га лоў на га ге роя па-
каз ва юць ні бы та скрозь ру жо выя 
аку ля ры. А рэ аль нае жыц цё... Дзе 
гэ тыя муж чы ны? Дзе яны? Чым 
глы бей кро чым у ХХІ ста год дзе, 
тым больш муж чы ны ста но вяц ца 
па доб ны мі да нас. Мяк кія, сла быя. 
Та кія, якіх не аб ход на на кі роў ваць, 
пад штур хоў ваць і (о дзі ва!) аба-
ра няць. Муж чы ны на ват знеш не 
ста но вяц ца па доб ны мі да нас. 
І ця пер яны, ге роі на ша га ча су, 
скар дзяц ца: «Жан чы ны сён ня не 
жан чы ны, а на стой лі выя му жы кі. 
Ма юць улас нае мер ка ван не і толь-
кі яго лі чаць пра віль ны м. Ка ра цей 

ка жу чы, «пруць, як тан кі». Ін шая 
спра ва, што жан чы ны пе ра тва ры-
лі ся ў «тан кі» не з-за «ня ма ча го 
ра біць», а з чы ёй сьці лас кі. Як вы 
ду ма е це: з чы ёй?

«А як быць па-ін ша му? — га во-
рыць На тал ля. — Муж чы ны ста лі 
сла бей шы мі. Зда ец ца, больш піць 
па ча лі. Га во раць, на піц ца трэ ба, 
бо праб ле мы. Ні вод ная нар маль-
ная жан чы на не на п'ец ца з-за сва іх 
праб лем. Зной дзе вый сце. Заўж-
ды. Я пра нар маль ных жан чын. 
Най страш ней шае ў муж чы не — гэ-
та ал ка га лізм. Па-мой му, шклян-
ка пі ва на дзень — ужо п'ян ства. 
Спірт ное ад маў ляю ка тэ га рыч на. 

Ма быць, гід лі васць гэ та, свое асаб лі-
вы тып алер гіі. Але яно ме на ві та так. 
П'я ных не па ва жаю». Тым не менш 
я лі чу, што са праўд ныя муж чы ны 
ёсць. Мне, на прык лад, у гэ тым пла-
не не па шан ца ва ла: я прак тыч на ўсё 
жыц цё ад на. Ка гось ці на ма га ла ся 
знай сці, але... Мо жа, прос та «мац-
ней шая за моц ны пол» у асоб ных 
пы тан нях. Па тра ба валь ная? Не 
ве даю. Ёсць шмат шчас лі вых сем'-
яў, дзе муж чы на — моц ны гас па-
дар. На дзей ны, як ка мен ная сця на. 
У мя не два сы ны рас туць, і вось яны 
дак лад на са праўд ныя муж чы ны. На 
ўсе 100%. Муж чы ны з вя лі кай лі та-
ры бу дуць. Што ста рэй шы, што ма-
лод шы».

«Я сва іх сы ноў трымаю «ў аб-
цугах». Сён ня ма лод ша му — 13. 
Ве да е це, ма гу ўзяць рэ мень... Так, 
мае хлоп цы з ад на го бо ку вель мі 
моц ныя, але... мо гуць і па пла каць. 
Мо жа, яны прос та ра зу ме юць, як 
мне цяж ка... Асаб лі ва ма лод шы. 
Я ін шы раз яго дзяў чын кай на зы-
ваю, — усмі ха ец ца На тал ля. — Та кі 
ўжо. Але! Ха рак тар ба я вы. Ста рэй-
ша му амаль двац цаць. З дзя цін ства 
ў га ла ве толь кі ма шы ны. У ар мію 
хо ча...»

Дык якія муж чы ны па да ба ю цца? 
«Пры го жыя. Та кія... Вы га во ры це, 
як дзяў чын ка. Мі лень кія, ха ро шань-
кія. Фо та зды мак змяс ці ў рам ку пад 
шкло, па весь на сця ну і гля дзі днём і 
ноч чу. Сяст ра па ста ян на га во рыць: 
«Шу ка еш, веч на зна хо дзіш са бе 
«алендэ ло наў». А ўнут ры яны не 
ма юць ні чо га. Бес тал ко вая пры га-
жосць». Але я та кі ча ла век. Не ма гу 
фаль шы віць. Не ма гу на цяг ваць на 
твар мас ку. Ка лі мне ча ла век не 
сім па тыч ны, я не бу ду з ім ка му-
ні ка ваць. Аб са лют на. Ні я кіх ад но-

сін. І ня хай ён го ры за ла тыя да ног 
пры но сіць. Гэ та не маё, жыць так 
не ма гу. Усё жыц цё ад на. На ват не 
ўяў ляю, якім па ві нен быць муж чы-
на, каб за стац ца по бач. А яшчэ мая 
ра бо та: пра чы на ю ся ра ні цай у 4 га-
дзі ны, вяр та ю ся ве ча рам у 8...»

Кар ды наль нае
Мы па мя та ем сі ту а цыю ў сла-

ву тым філь ме «Маск ва сля зам не 
ве рыць»: яна — кі раў нік за во да, ён 
— прос ты ра бо чы, яко му го нар не 
да зва ляе быць з жан чы най-ка ман-
дзі рам... «Так ці інакш муж чы на па-
ві нен за раб ляць больш. Ка лі жон ка 
— на стаў ні ца, 5 міль ё наў атрым лі-
вае. Што? Ня ўжо і муж чы на бу дзе 
столь кі ж да ха ты пры но сіць? Не, я 
гэ та га не ра зу мею. Па вод ле май го 
мер ка ван ня, муж чы на не муж чы на, 
ка лі вяр та ец ца з ра бо ты, пры но сіць 
ка пей ку, кла дзец ца на ка на пу, а да-
лей — га зе та і тэ ле ві зар. Не мо жаш 
больш за раб ляць? Да па ма гай жон-
цы ў хат ніх спра вах».

«У наш час гро шы вы ра ша юць 
вель мі мно гае. Ад іх шмат за ле-
жыць. Ка лі ў сям'і жон ка не пра цуе 
зу сім, кан флік ты бу дуць па ста ян на. 
Яна не пра цуе, а ён пры но сіць тое, 
што мо жа. Яна кры чыць: «Ма ла!» 
А са мой пай сці пра ца ваць — ні за-
вош та».

Ёсць і ад ва рот ны ва ры янт: жон-
ка — у ро лі сла бай авеч кі. «Як 
мож на да зва ляць пры ні жаць ся бе 
дзе ля, на прык лад, той жа но вай 
ква тэ ры, якую муж ня даў на па бу-
да ваў? Ён пры ні жае яе, б'е. Дзе-
ці гэ та ба чаць. Тры мае вы ключ на 
ква тэ ра... Смеш на прос та. Са браць 
рэ чы — і па ехаць да ма мы ў вёс ку. 
Вы ра шыць пы тан не за адзін дзень. 
Мо жа, та му я і ад на... Усё кар ды-
наль на, раз і на заў сё ды. Тры маць 
ча ла ве ка ці цяр пець са мой? Не па-
мой му. Зна ё мая га во рыць: «Гэ та 
мой крыж». А там сур' ёз ныя праб-
ле мы: муж п'е, гу ляе, мо жа на жон-
ку ру ку пад няць. Кінь яго і ўсё! Не, 
паў та рае: «Я жы ву ў яго ква тэ ры. 
Ён мя не ўтрым лі вае. Я ж у дэ крэт-
ным. Што бу ду ра біць? Лепш так, 
чым у ма мы ў бяд но це, ка лі і ру к 
ня ма за што за цяць». Ці так бу-
дзеш у бяд но це ці так, за тое ў ква-
тэ ры. Але ма ма та бе апош ні хлеб 
ад дасі. Роз ні ца ёсць. Прый дзеш 
да ха ты з дзі цем. Спа кой на, ні я кіх 
скан да лаў. Не. «Гэ та мой крыж і 
я бу ду нес ці яго да ско ну дзён, як 
ма літ ву пе рад кож ным сном». Не 
ра зу мею».

Пра зайз драсць
Жан чы ны лю бяць пус каць плёт кі 

пра На тал лю Фё да ра ву. На дзей на 
сха ва ных у ін тэр нэ це за вы ду ма ны мі 
ім ёна мі, іх так і цяг не на пі саць хоць 
які-не будзь аб раз лі вы ка мен та рый 
пад ар ты ку лам пра На тал лю. Зна-
ё мым і не зна ё мым заўж ды ба ляць 
га ло вы: «А што яна там но вае апра-
ну ла? А з кім яна га ва ры ла? А хто 
пра яе на пі саць збі ра ец ца?» Язы кі 
свярбяць, уку сіць хо чац ца... Ча го ж 
там толь кі не пра чы та еш! Тым ча-
сам На тал ля смя ец ца: «Ве да е це, я 
час та ўспа мі наю вы каз ван не Ама ра 
Ха я ма: «Га во раць пра нас гор шыя. 
Леп шым зу сім не да чу жо га жыц-
ця». Хо дзіш, мя не аб мяр коў ва еш? 
Зна чыць, та бе ня ма ча го рас ка заць 
пра ся бе, а лю дзям пра ця бе штось ці 
слу хаць на ват і неці ка ва. Вя до ма, 
ча сам крыўд на, а ча сам... Пра нас 
га во раць — мы ка мусь ці ці ка выя, 
больш не га во раць — пі шы пра па ла. 
Гэ та ў дзве ры гру кае ста расць».

Са мая-са мая
Вось так ідзеш да ча ла ве ка з га-

то вы мі пы тан ня мі. Тэ му вы бі ра еш, 
га во рыш з ім. Ча ла век ад каз вае. І 
пас ля ін шыя лю дзі чы та юць яго ад-
ка зы. Але што гэ та зна чыць? Хі ба 
мер ка ван ні да зва ля юць ад чуць ча-
ла ве ка па-са праўд на му, зра зу мець 
яго? Як пе ра даць энер ге ты ку? Як 
па ка заць ча ла ве ка, каб воб раз яго 
не згу біў ся ся род га зет ных рад коў?

Ці маг чы ма на па пе ры ад люст ра-
ваць цеп лы ню На тал лі Фё да ра вай? 
Ста ім у за то ры. Пе рад на мі — ма шын 
20. Яна га во рыць: «Звяр ні це ўва гу на 
гэ та га хлоп чы ка. Ба чы це, хо дзіць ка-
ля ма шын? Ён ін ва лід. Глу ха ня мы. 
Кож ны Бо жы дзень хо дзіць ра ні цай, 
ка лі мін ча не на ра бо ту едуць, і ўве-
ча ры, ка лі яны вяр та юц ца. Хо дзіць як 
на пра цу. Па га дзін ні ку. Ба чы це, тры-
мае ікон кі? Ён ро біць іх сам. Куп ляе 
не каль кі, склей вае. Па ды хо дзіць да 
кож най ма шы ны, дае ікон ку. За тым 
вяр та ец ца. За ікон ку 20 ты сяч про-
сіць. Ка лі згод ны — куп ля еш. Не? Ад-
да еш яму. Хлоп чык га доў тры нац ца ці. 
Вель мі сім па тыч ны». Так, са праў ды.

Не як На тал ля ска за ла: «Лепш не 
са мой ка хаць усім сэр цам. Лепш, ка-
лі ця бе ка ха юць. Мож на ка хаць, а ад 
ча ла ве ка бу дзе цяг нуць лёг кім хо ла-
дам. Бу дзеш са ску ры вы ла зіць вон, 
ста рац ца зра біць дзе ля яго штось ці 
пры ем нае, а ён... Ён на ват не за ўва-
жыць, не ацэ ніць гэ та га. Ня хай лепш 
ка хае ён. Та ды тваё жыц цё вель мі 
шчас лі вае». Вось якой думкі пры-
трым лі ва ец ца На тал ля Фё да ра ва: 
нель га пры му сіць ча ла ве ка лю біць.

І ёсць лю дзі, якія бу дуць лю біць 
прос та так. Сы ны, якія вель мі цэ няць 
сваю ма му, якія га на рац ца ёю най-
перш. «Так, гэ та мая ма ма! Так, гэ-
та яе па СТБ па каз ва лі. Не, праў да! 
Ка лі не ве рыш, на сай це па гля дзі! 
Там на пі са на — На тал ля Фё да ра ва. 
Яна ў нас — са мая-са мая!»

Мар га ры та СІ ДАР.

«НА ВАТ МУЖ ЧЫН СКАЯ ПРА ФЕ СІЯ 
НЕ НА БЛІ ЗІЦЬ ЖАН ЧЫ НУ ДА ТАН КА»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Але ці мож на та кі аў то бус лі чыць вы-

ключ на школь ным? Вік тар АСНОЎ СКІ, ге-
не раль ны ды рэк тар ААТ «МАЗ», за пэў ні-
вае: «Наш за вод вы пус кае но вую ма дэль 
не з ад ной мэ тай. Вы пус ці лі больш за 40 
адзі нак тэх ні кі па-за пра гра май «Школь ны 
аў то бус». Гэ та толь кі па ча так».

Па вод ле слоў Сяр гея Ру ма са, сё ле та 
Банк раз віц ця Бе ла ру сі вы дат ка ваў ка ля 
32 міль яр даў бе ла рус кіх руб лёў у якас-
ці спон сар скай да па мо гі. На гэ тыя гро шы 
ўжо на бы лі 60 аў то бу саў. На ле та пла ну ец ца 
па вя лі чыць і коль касць аў то бу саў, і маш таб 
спон сар скай да па мо гі. Та кім чы нам цал кам 
вы ра шыц ца праб ле ма: 2/3 сельскіх школь ні-
каў жы вуць не ў буй ных вёс ках, дзе мож на 
атрым лі ваць аду ка цыю, і трэць пе ра во зіц ца 
аб са лют на не пры дат ны мі для дзя цей аў то-
бу са мі. Транс парт для пе ра воз кі школь ні каў 
па ві нен ад па вя даць 40 да дат ко вым кры тэ-
ры ям. Ся род іс тот ных пе ра ваг школь на га 
аў то бу са «МАЗ» — зруч на раз ме шча ныя, 
кам форт ныя крэс лы і по руч ні, ніж няя ру-
хо мая пры ступ ка, а так са ма маг чы масць 

па вы ша най бач нас ці да ро гі (пра мы агляд 
стаў знач на боль шым).

Банк раз віц ця Бе ла ру сі да па ма гае пра-
ек ту не толь кі як спон сар. Сяр гей Ру мас 
ад зна чае: «Мы бу дзем ста ран на ма ні то-
рыць кож ны аў то бус: як ён бу дзе пра ца-
ваць, яго тэх ніч ны стан, ве ра год ныя па-
лом кі, ню ан сы экс плу а та цыі ў сель скіх 
умо вах». Банк бу дзе ўдзель ні чаць і ў ар-
га ні за цыі кур саў па пад рых тоў цы бу ду-
чых ва дзі це ляў. Ад мет насць — кі ра ваць 
но вы мі школь ны мі аў то бу са мі да ве раць 
вы ключ на жан чы нам. Гэ тую іні цы я ты ву 
пад тры маў і кі раў нік дзяр жа вы. На дум ку 
Вік та ра Асноў ска га, жан чы ны больш сур'-
ёз на ста вяц ца да мно гіх пы тан няў бяс пе кі, 
вы зна ча юц ца па вы ша най аку рат нас цю, 
уваж лі вас цю да дэ та ляў. Ма ры на СА ПЕ-
ГА, бу ду чы ва дзі цель ад на го з аў то бу-
саў у Ма гі лёў скай воб лас ці, зга джа ец ца: 
«Як ма ці ча тыр нац ца ці дзя цей, я заў сё ды 
ад да ла б пе ра ва гу ме на ві та жан чы не-ва-
дзі це лю. Так ду маю не ад на я. Так ду ма-
юць мно гія ма мы».

Мар га ры та СІ ДАР.

СЛО ВА ДА ВЫ ПУСК НI КОЎ
Як са мы ста рэй шы кi раў нiк АПК Пру жан ска га ра ё на, з асаб лi вым хва-

ля ван нем вiн шую ма iх бы лых ад на клас нi каў, ка лег i сяб роў з Днём 
ве даў. Не шка дую цёп лых слоў i для на стаў нi каў i вуч няў Лыс каў скай 
ся рэд няй шко лы, дзе так-ма ла ле так з ма ла дых сем' яў.

Ня хай со неч най i доў гай бу дзе да ро га ва ша га жыц ця, тры ва лым — пад му рак 
з ве даў, якi за клад ва ец ца ў шко ле. А вось яе са мых за гар та ва ных ся лян скай 

пра цай вы пуск нi коў ужо на ступ най вяс ной за пра шаю на на шы па лет кi, фер мы i но-
ва бу доў лi, каб у бу ду чы нi стаць iх са праўд ны мi гас па да ра мi. Ча ка ем ва шых пра па ноў!
З па ва гай, Пётр Мi хай ла вiч Лiш, ды рэк тар ААТ «Ра дзi ма» Пру жан ска га ра ё на.

УНП 200245881

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

60 «МАЗаў» ДЛЯ ШКОЛЬ НІКАЎ
У Бе ла ру сі з 28 жніў ня на 45% па вы ша юц ца 

стаў кі ак цы заў на аў та ма біль ны бен зін і на 70% 
— на ды зель нае па лі ва. Та кім чы нам, стаў ка 
ак цы зу на бен зін з ак та на вым лі кам 95 і вы-
шэй скла дзе 1 млн 785,7 ты ся чы руб лёў за 
1 т, на бен зін з ак та на вым лі кам ад 91 да 95 
— 2 млн 238,8 ты ся чы руб лёў, а з ак та на вым 

лі кам да 91 — 2 млн 539,1 ты ся чы руб лёў. Стаў-
ка ак цы за на ды зель нае па лі ва ўста ноў ле на ў 
па ме ры 1 млн 686,1 ты ся чы руб лёў. Да ку мен-
там удак лад ня ец ца, што та кія стаў кі ак цы заў 
бу дуць дзей ні чаць да 31 снеж ня 2013 го да.

Сяр гей ПА ЛІ НІН

�

ЦэныЦэны  �� ПА ВЯ ЛІ ЧА НЫ АК ЦЫ ЗЫ НА БЕН ЗІН 
І ДЫ ЗЕЛЬ НАЕ ПА ЛІ ВА

Муж чы на не муж чы на, ка лі 
вяр та ец ца з ра бо ты, пры но сіць 
ка пей ку, кла дзец ца на ка на пу, 
а да лей — га зе та і тэ ле ві зар. 
Не мо жаш больш за раб ляць? 
Да па ма гай жон цы ў хат ніх 
спра вах»


