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Ні ко лі не трэ ба ад маў ляц ца 
ад шан цу, які пра па нуе жыц-
цё, інакш яно мо жа па крыў-
дзіц ца, лі чыць ды рэк тар 
цэнт ра ла зер най ка рэк цыі 
зро ку «Оп ты мед» На стас ся 
УНУ ЧАК. Та кой жыц цё вай 
фі ла со фі яй, пры зна ла ся, 
кі ра ва ла ся і сем га доў та-
му, ка лі ёй, 25-га до вай дзяў-
чы не, пра па на ва лі за няць 
крэс ла кі раў ні ка.

ПРА ЎЗРОСТ, 
БЕ ЛА РУС КА МОЎ НУЮ 

ГІМ НА ЗІЮ І ЖА НОЦ КАСЦЬ
За ўва жы ла, што з уз рос там 

мы ро бім ся больш раз важ лі вы-
мі. Та му, ка лі б мне за раз пра-
па на ва лі ўзна ча ліць «Оп ты мед», 
пэў на, сто ра зоў па ду ма ла б, усё 
ўзва жы ла. А та ды, у 25, я бы ла 
ам бі цый ная, поў ная эн ту зі яз му і 
жа дан ня пра ца ваць ме на ві та ў 
гэ тай кам па ніі. Та му пра па но ву 
пры ня ла з лёг кас цю.

На ра дзі ла ся я ў Мін ску, у ін-
тэ лі гент най сям'і ін жы не раў. Ву-
чы ла ся ў бе ла рус ка моў най гім-
на зіі, зай ма ла ся фі гур ным ка тан-
нем, тан ца мі, на скрып цы іг ра ла, 
на ват у дзі ця чым хо ры спя ва ла. 
Ка лі прый шоў час ду маць пра 
па ступ лен не, вы ра шы ла стаць 
юрыс там. А на чац вёр тым кур-
се яшчэ па сту пі ла і на за воч нае 
ад дзя лен не эка на міч на га фа-
куль тэ та на ме недж мент. Та ды 
юрыст і эка на міст бы лі са мы мі 
прэ стыж ны мі пра фе сі я мі.

На За ха дзе ля чэн не і ме недж-
мент не пе ра ся ка юц ца. На мой 
по гляд, гэ та пра віль ны па ды ход: 
кож ны па ві нен зай мац ца тым, 
што ў яго доб ра атрым лі ва ец ца. 
Толь кі та ды ў пра цы бу дзе ней кі 
толк. А ў нас час ця ком на мес ца 
га лоў на га ўра ча ста вяць са ма га 

ква лі фі ка ва на га хі рур га, тым са-
мым па збаў ля ю чы яго маг чы мас ці 
да па ма гаць лю дзям. Я ўпэў не на: 
ура чы па він ны ля чыць, а не вы ра-
шаць ар га ні за цый ныя пы тан ні. 

На біз нес-су стрэ чах важ на 
вы клі каць у па тэн цый ных парт нё-
раў пер шае ста ноў чае ўра жан не: 
ма не ры, пры ем ная знеш насць, 
пры го жае адзен не... А да лей па-
він ны пад клю чац ца ве ды і пра-
фе сі я на лізм. Ка лі гэ та га ня ма, 
«жа но чыя штуч кі» не спра цу-
юць. Час цей я «ўклю чаю» сваю 
жа ноц касць па-за пра цай: ка лі 
ма шын ка зла ма ла ся, ко ла трэ ба 
па мя няць. «Да па ма жы це, я тут 
уся та кая блан дзін ка». Муж чы ны 
лю бяць нам у та кім ста не да па ма-

гаць. Але ка лі вы ра ша юц ца пы-
тан ні біз не су, гэ та не спра цоў вае. 
Тут га лоў нае — кам пе тэнт насць.

Па на ту ры я да стат ко ва пра-
мы ча ла век. Інт ры гі — гэ та не 
для мя не. Мне бліз кая пра мая 
гуль ня. Лепш ска заць шчы ра, 
чым ха дзіць кру гом ды на во кал.

ПРА ЧУ ЖЫЯ ГРО ШЫ, 
АПА РАТ НУЮ 

КАС МЕ ТА ЛО ГІЮ 
І АРЫС ТА КРАТ КУ

Ка лі ва ўні вер сі тэ це ма ры-
ла пра тое, каб ад крыць сваю 
юры дыч ную кан то ру, то ця пер 
з цяж кас цю ўяў ляю ся бе па-за 
ме ды цын скай сфе рай. Праў да, 
ме ды цын скі біз нес вель мі да-
ра гі: ад но аб ста ля ван не коль кі 
каш туе! Для та го, каб ад крыць 
кам па нію «Оп ты мед», у свой час 
па тра ба ваў ся міль ён до ла раў. У 
мя не та кіх гро шай ня ма. Та му па-
куль сур' ёз на не за дум ва ю ся аб 
сва ёй спра ве. Тым больш у мя-
не ня дрэн на атрым лі ва ец ца «гу-
ляць» чу жы мі гра шы ма. І я ба чу 

яшчэ вель мі шмат шля хоў для 
раз віц ця на ша га цэнт ра.

Мя не вель мі ці ка віць тэ ма апа-
рат най кас ме та ло гіі, якую мож на 
лі чыць ана ла гам плас тыч най хі рур-
гіі. Хо чац ца, каб лю дзі не кла лі ся 
свя до ма пад нож, не ра бі лі плас-
тыч ных апе ра цый. І ў той жа час 
маг лі да бі вац ца жа да на га эфек ту. 
Сён ня гэ та толь кі ма ры, хоць я не 
стаў лю для ся бе ра мак і, хто ве дае, 
мо жа праз ней кі час у мя не з'я віц-
ца су ма, якая дасць маг чы масць 
па чаць гэ тую справу.

Лепш за ўсё на ладж ваць біз нес 
ад ной. Каб не бы ло ні я кіх рас ча ра-
ван няў ні ў парт нё рах, ні ў сяб рах.

Кім бы я ха це ла быць? Да-
вай це па ма рым. Якой-не будзь 

арыс та крат кай. Каб ма тэ ры яль-
ны склад нік не быў пад ста вай ма іх 
дзе ян няў. З ле ген дар ных лю дзей 
мя не вель мі на тхняе Елі за ве та Ба-
вар ская, жон ка Фран ца Іо сі фа. На-
тхняе сва ёй здоль нас цю за ста вац-
ца са бой пры лю бых аб ста ві нах, 
вы каз ваць дум кі, на ват ка лі трэ ба 
пай сці на су пе рак уся му аў стрый-
ска му два ру. Маг чы масць быць 
са бой — прэ ра га ты ва абра ных.

На ват са мыя па спя хо выя 
па він ны раз ві вац ца, іс ці да лей, 
удас ка наль вац ца. Як толь кі ты 
ад чу еш сваю «зор насць», гэ та 
бу дзе па чат кам твай го кан ца, да-
ро гі ў ту пік.

ПРА ПЛАС ТЫ КУ МОЗ ГА, 
ІН ТЫМ І ЧЫСТ КУ

Дзя ку ю чы «Оп ты ме ду» ў на-
шу кра і ну ў 1998 го дзе пры еха ла 
ла зер ная ка рэк цыя зро ку. І сён-
ня ў Бе ла ру сі мож на атры маць 
ля чэн не ва чэй не гор шае, чым у 
Еў ро пе. Вы ве зі це на між на род ны 
кан грэс — па цвер джу. Так, два 
га ды та му мы ўка ра ні лі ў Бе ла ру-
сі ме то ды ку «Су пер Ла сік»: ка лі 
пры ла зер най ка рэк цыі ўліч ва юц-

ца ін ды ві ду аль ныя ня роў на сці на 
ра га ві цы. Гэ та дае больш якас ны 
зрок. Мы жы вём у цу доў ны час, 
ка лі ўсё не маг чы мае маг чы ма.

Ча ла век сам вы бі рае: ха-
дзіць у лін зах ці аку ля рах аль бо 
зра біць ка рэк цыю зро ку. Мно гія 
з бліз кіх мне лю дзей так са ма ма-
ры лі ад ной чы пра чнуц ца і вы дат-
на ба чыць без лін заў. Але ча сам 
ад на го жа дан ня не да стат ко ва... 
Па ма іх на зі ран нях, толь кі ка ля 
75% з тых, хто хо ча зра біць ка-
рэк цыю, пра хад ныя. Ас тат нія, на 
жаль, не мо гуць са бе гэ та га да-
зво ліць па ме ды цын скіх су праць-
па ка зан нях. Са мая па пу ляр ная 
пры чы на — тон кая ра га ві ца. Але 
і та кім па цы ен там мож на пра па-

на ваць аль тэр на ты ву ла зер най 
ка рэк цыі — за ме ну крыш та лі ка.

Сён ня асоб ныя жан чы ны не 
ле чаць зу боў (ня хай гні юць), але 
штось ці ро бяць са сва ім тва рам. 
Не чы та юць доб рых кніг, не імк-
нуц ца раз ві вац ца, але пры гэ тым 
змя ня юць роз ныя част кі свай го 
це ла. Дзіў нае жыц цё, дзіў ныя лю-
дзі. У пла не біз не су я «за», пляс-
каю ў да ло ні. Ча му б не зла віць 
хва лю, ка лі гэ та за па тра ба ва на. 
У пла не аса біс та га све та ад чу-
ван ня я б зра бі ла гэ тым лю дзям 
плас ты ку моз га.

Пас ля плас тыч най апе ра цыі 
ў жан чын цяж кая рэ абі лі та цыя. 
Яны як мі ні мум ме сяц ля жаць 
до ма. Я б ні ко лі свя до ма не ах-
вя ра ва ла цэ лым ме ся цам свай го 
жыц ця.

Звяр та ю ся да ўра чоў толь кі ў 
край ніх вы пад ках. Рэ гу ляр на на-
вед ваю ста ма то ла га, гі не ко ла га, 
раз на год пра вя ра ю ся ў аф таль-
мо ла га. Ня даў на мая ста ма то лаг 
з'яз джа ла ў ад па чы нак і па рэ ка-
мен да ва ла мне звяр нуц ца да сва-
ёй ка ле гі. Ад мо ві ла ся, бо я ў та кіх 
пы тан нях кан сер ва тар. Для мя не 
гэ та ўсё вель мі ін тым на.

Да кас ме то ла га, пры зна ю-
ся, ста ла ха дзіць толь кі сё ле та, 
ра зу мею, што трэ ба ад соч ваць 
уз рос та выя зме ны. Ад ной чы па-
спра ба ва ла чыст ку, мне гэ та не 
спа да ба ла ся. Зра зу ме ла, што не 
ха чу ра біць тое, што ба лю ча і не 
пры но сіць мне за да валь нен ня. 
Та му раб лю толь кі пры ем ныя 
пра цэ ду ры: ма саж, на прык лад.

ПРА РА ЗЫ НКІ, 
ПРЫ ГО ЖУЮ СТА РАСЦЬ 

І «ХА ЧУ — НЕ ХА ЧУ»
У кож на га з нас ёсць ней кія 

не да хо пы, але на ват іх мож на 
пад нес ці як ра зы нкі. Праб ле-

ма ў тым, што жан чы ны ся бе 
не лю бяць. Без умоў на, пра сцей 
за ўсё пе ра клас ці ад каз насць 
за ся бе, не шчас лі вую, на муж-
чы ну. Маў ляў, муж не та кі, гро-
шай не за раб ляе. Скла да ней — 
на брац ца сме лас ці і па мя няць 
што-не будзь у сва ім жыц ці. Я 
цвёр да пе ра ка на ная, што ка лі 
жан чы на ня шчас ная, то яе ні хто 
не змо жа ашчас лі віць, акра мя 
яе са мой. Муж чы на мо жа толь-
кі да па маг чы, быць ка та лі за та-
рам.

Жыц цё не заў сё ды ззяе яр-
кі мі фар ба мі, але трэ ба імк нуц ца 
іх зна хо дзіць.

У мя не ёсць свой стэ рэа тып 
пры га жос ці. І ён, цал кам да пус-
каю, мо жа 300 ра зоў ад роз ні-
вац ца ад ва ша га. Не раз та кое 
зда ра ла ся: ба чу пры го жа га ча-
ла ве ка, па чы наю з ім раз маў ляць 
— а там та кая пус тэ ча, глуп ства. 
Гля дзіш на яго і не ра зу ме еш, дзе 
па дзе ла ся тая пры га жосць... У 
той жа час ча ла век, які зу сім не ў 
тва ім гус це, мо жа пры ем на здзі-
віць сва ёй глы бі нёй, унут ра най 
пры га жос цю. Гля дзіш на яго і ду-
ма еш: «Які пры го жы!».

Мне па да ба юц ца жан чы ны, 
якія пры го жа ста рэ юць. Ня хай у 
50 яна вы гля дае не на 25, а на 
45, але ў яе доб рая ге не ты ка, 
яна доб ра хар чу ец ца, со чыць 
за са бой. Мно гае за ле жыць і ад 
унут ра на га све та ўспры ман ня. 
Бо боль шасць хва роб вы клі ка на 
ныц цём і не за да во ле нас цю. Ка лі 
ад ной чы апус ціць пле чы і па ве-
сіць нос, то так мож на і не за ўва-
жыць, як жыц цё прай шло мі ма.

Ня даў на мне па шчас ці ла пры-
няць удзел у трэ нін гу ад лі тоў ска га 
псі хо ла га Іры ны Ра вен сі. Яна ка за-
ла: «Мі лыя да мы, не да каз вай це 
ні свай му му жу, ні сва ім ка ле гам, 
што вы неш та мо жа це. Бо жан-
чы на, у ад роз нен не ад муж чы ны, 

мо жа ўсё. Га лоў нае — быць шчы-
рай з са мой са бой, за даць са бе 
пы тан не: хо чаш ты гэ та ра біць ці 
не?». Зга дзі це ся, час та мно гія ро-
бяць неш та, каб ко са не па гля дзе-
лі сва я кі, су се дзі ці яшчэ нех та... 
Усе, хто за ўгод на, ка му на ця бе 
на пля ваць. Ця пер, ка лі ў мя не ўзні-
ка юць су мнен ні, я са бе шчы ра за-
даю пы тан не: «ха чу ці не ха чу?» І 
ве да е це, ка лі я не за бы ва ю ся гэ та 
ра біць, атрым лі ваю ад зроб ле на га 
знач на больш за да валь нен ня.

ПРА 
ІН ФАН ТЫЛЬ НАСЦЬ, 

«СВОЙ ЧАС» І БОРШЧ
Апош нім ча сам у мя не та кое 

ад чу ван не, быц цам свет пе ра вяр-
нуў ся. Муж чын скія са цы яль ныя 
ро лі пе рай шлі на жа но чыя пле чы. 
Жа но чыя — на муж чын скія.

Ра ней я бы ла ін фан тыль-
най у пы тан нях сям'і, на огул 
не за дум ва ла ся пра за муж жа. 
Муж чы ны, вя до ма, бы лі, але не 
ха це ла ся вы хо дзіць за муж і на-
ра джаць дзя цей толь кі та му, што 
сва я кі хва лю юц ца, ці та му, што 

ўсе сяб роў кі аб за вя лі ся ўжо сем'-
я мі. Я не ха чу, каб гэ та ад бы ло ся 
дзе ля «га лач кі», як ха ла дзіль нік, 
аў та ма біль або праль ная ма шы-
на ў са вец кія ча сы. І толь кі ця пер 
мя не ста лі ўсё больш на вед ваць 
дум кі пра сям'ю.

Пе ра ка на на, што ў кож на га 
свой час. У жыц ці вель мі важ на 
да ча кац ца свай го ча ла ве ка, та го, 
з кім хо чац ца пра чы нац ца, сне-
даць... Са мае га лоў нае — уза-
ем ныя па чуц ці. Я ха чу, каб мае 
дзе ці рас лі ў та кой ат мас фе ры, 
ка лі іх баць кі ка ха юць ад но ад-
на го. Бо мне са мой у дзя цін стве 
заў сё ды ка за лі, што я — плод 
вя лі ка га ка хан ня.

Не ма гу са бе ўя віць, што я 
хат няя гас па ды ня, ся джу до ма і 
ва ру бар шчы. У мя не гэ та дрэн-
на атрым лі ва ец ца. Я не да пу-
шчу, каб той боршч, кат ле ты ці 
ла зан ню, якія я га та ва ла без за-
да валь нен ня, нех та еў. Бо ве ру ў 
тое, што не га тыў ная энер ге ты ка 
і ежа — не су мя шчаль ныя рэ чы. Я 
вель мі да ра жу сва ім ча сам, та му 
пе ры я дыч на за пра шаю хат ні пер-
са нал, які пры хо дзіць і пры бі рае 
маю ква тэ ру, зай ма ец ца гас па-
дар кай. Са ма ж у гэ ты час ма гу 

зра біць тое, што мне па да ба ец-
ца, па пра ца ваць аль бо па быць са 
сва і мі бліз кі мі. Гэ та, зга дзі це ся, 
лепш, чым ка лі б я з кіс лай мі най 
пы ла со сі ла аль бо мы ла пад ло гу.

Ра ней ду ма ла: «Я так люб лю 
сваю пра цу, як жа я пай ду ў дэ-
крэт?». Па зба віц ца ад унут ра на га 
стра ху мне да па маг лі жан чы ны — 
удзель ні цы і ар га ні за та ры кон кур су 
«Лэ дзі Бос» (На стас ся, да рэ чы, сё-
ле та ста ла пе ра мож цай гэ та га кон-
кур су. — Аўт.). Яны, па спя хо выя 
кі раў ні кі і ў той жа час вы дат ныя 
жон кі і ма мы, да ка за лі мне, што 
сям'я і кар' е ра — су мя шчаль ныя 
па няц ці. Дзве ар га ні за тар кі кон кур-
су, як вы свет лі ла ся, ні дня не ся дзе-
лі ў дэ крэт ным водпуску. І ні вод ная 
з іх не вы гля дае не шчас лі вай і за-
мар да ва най жыц цём. Па гля дзе ла 
я на іх і зра зу ме ла, што пры жа-
дан ні су час ная жан чы на змо жа 
пра віль на рас ста віць пры яры тэ ты 
і су мяс ціць пра цу і сям'ю.

Усе бар' е ры ў нас у га ла ве! 
Зно сі ны з моц ны мі яр кі мі людзь-
мі — пер шы крок на шля ху вы-
зва лен ня ад гэ тых бар' е раў!

На дзея ДРЫ ЛА. 
Фо та Над зеі БУ ЖАН

�

«У ЖЫЦ ЦІ ВЕЛЬ МІ ВАЖ НА 
ДА ЧА КАЦ ЦА СВАЙ ГО ЧА ЛА ВЕ КА»

СЦІСЛА ПРА ГАЛОЎНАЕ
Не так даў но за ўва жы ла, што ні чо га ў жыц ці не ад-

бы ва ец ца прос та так. Усе на шы дзе ян ні і ра шэн ні ра на ці 
поз на пры но сяць свае пла ды.

Злу ю ся, ка лі ба чу не спра вяд лі васць, без ад каз насць, 
глуп ства.

Мяр кую пра лю дзей не па сло вах, а па ўчын ках.
Маг чы ма, шлях да сэр ца муж чы ны ля жыць праз 

страў нік. Але гэ та толь кі ка рот кі ад рэ зак усяго шля ху.
Мне вель мі шка да не шчас лі вых лю дзей, ка лі ба чу, 

што яны мо гуць быць шчас лі вы мі.
Трэ ба заў сё ды імк нуц ца ру хац ца на пе рад.

Су стрэ ча без аб ца саўСу стрэ ча без аб ца саў  ��

 МЫ ЕХА ЛІ ДА МОЎ
 ...Я ха дзі ла ў трэ ці клас, ка лі ста рэй шы 

брат па са дзіў мя не на ма та цыкл і на ву чыў 
кі ра ваць. Спа чат ку — «Каў роў цам», по тым 
«ІЖом», «Явай», а на рэш це «К-750». Ма-
гут ная тэх ні ка, ве цер, да ро га, хут касць... 
Ра зу мею бай ке раў, бо мя не і да гэ туль 
(уну кі вя лі кія!) ча сам цяг не пра ехац ца, ды 
што там — на ват па гой саць...

 А вось муж мой, больш за 40 га доў 
ад пра ца ваў шы кі роў цам, пры чым на роз-
ных ма шы нах, — на ма та цыкл так і не сеў. 
Хі ба што па са жы рам?

 Дык вось. Ад ной чы едзем мы з ху та ра 
ад яго баць коў у вёс ку да ма іх. Едзем на 
«ІЖы» па кал гас ным по лі. Я ру люю, ка ха-
ны мой у люль цы ся дзіць, ну як той пан... 
Бо не ён жа вя зе, а яго, да та го ж да лю бі-
май це шчы, мож на ска заць, на блі ны...

 А на по лі тым тон кі дрот на цяг ну ты. Ім 
да гэ туль па шу для ка роў ага родж ва юць... 
Элект ра па стух на зы ва ец ца. Як раз яго, 
гэ та га па сту ха, я і не за ўва жы ла...

 Дзя ка ваць Бо гу, хут касць не вя лі кай 
бы ла, кі ла мет раў з 20. Та му дрот сліз га нуў 
па за сце ра галь ным шчыт ку на ўзроў ні ма-
іх ва чэй, тут жа «ссу нуў» мя не з ма та цык-
ла. Сам жа ма та цыкл... па ехаў да лей.

 Яшчэ раз дзя кую Бо гу за тое, што не 
раз гу бі ла ся: ху цень ка пад ха пі ла ся (20 га доў 
— не ўзрост), да гна ла ма та цыкл, у люль цы 
яко га спа кой на паў ля жаў муж, се ла за руль 
і як ні чо га ні я ка га мы па еха лі да лей.

 Адзі нае, што я па чу ла ад свай го па-
са жы ра, гэ та здзіў ле нае пы тан не: «А дзе 
ты бы ла?». Бо, як вы свет лі ла ся, ён... не 
за ўва жыў май го знік нен ня!

 Та кі вось ён быў шчас лі вы! Та ды... Ды 
і ця пер, ка лі ўспа мі нае гэ ту гіс то рыю.

 Л. Са лей,  г. Скі дзель.

 ПАС ЛЯ ЛАЗ НІ...
 Гэ та гіс то рыя зда ры ла ся ў той час, ка-

лі я пас ля за кан чэн ня ін сты ту та пра ца ваў 
на стаў ні кам. Вёс ка бы ла вя лі кая і з усім 
не аб ход ным — гэ та зна чыць са шко лай, 
пош тай, ам бу ла то ры яй, са мо са бою — з 
кра ма мі і, вя до ма ж, з лаз няй.

 Па пят ні цах ха дзіць ту ды ста лі і мы, 
ма ла дыя на стаў ні кі...

 Пом ню, доб ра ў той дзень па па ры лі ся, 
доб ра па мы лі ся! По тым зай шлі ў вяс ко вую 
кра му, ку пі лі са праўд на га мал даў ска га ві-
на «Гра ці еш ці» (што, да рэ чы, не ду жа і 
до ра га бы ло), вы пі лі. Ка ле гі ўга вор ва лі 
ўзяць яшчэ па шкля нач цы, але я ад мо віў ся 
— па шы ба ваў да моў. Яны ж за ста лі ся.

 По тым асоб ныя з на стаў ні каў (ма ла-
дыя ж, сем' яў не бы ло...) пай шлі ў шко лу — 
рых та вац ца да ўро каў на на ступ ным тыд ні. 
Хі мік па спра ба ваў у на стаў ніц кай ней кі 
до след зра біць, зда ец ца, з бер та ле та вай 
сол лю. І трэ ба ж та ко му зда рыц ца, што яна 
ўспых ну ла — пад па лі ла сталь ні цу!

 І па ло ва бя ды, ка лі б стол быў абы-які, 
а то ж но вень кі: ды рэк тар зу сім ня даў на 
і, мож на ска заць, з бо ем «вы біў» яго ў 
рай а на...

 На заўт ра ра ні цай ён жа, ды рэк тар, 
пер шым прый шоў у на стаў ніц кую.

 Раз гне ваў ся — гэ та мяк ка ска заць! 
Тут жа вы клі каў і «да пы таў» дзя жур ных 
тэх ні чак. По тым, ві даць, з іх «па да чы», на-
стаў ні каў — хі міі (ён, да рэ чы, ад ра зу ж ва 
ўсім пры знаў ся), рус кай мо вы і ча мусь ці 
мя не. «Уля це ла» кож на му!

 Ад нак пра чу хан цам спра ва не скон-
чы ла ся: пас ля пер ша га ж уро ка на дош-
цы аб' яў у на стаў ніц кай з'я віў ся за гад аб 
вы мо вах. І зноў жа — усім тра ім! Дзе ж, 
ду маю, спра вяд лі васць?

 Па крыў джа ны, я зноў зай шоў у ка бі нет 
ды рэк та ра:

 — Ка лі лас ка, — па пра сіў, — па тлу-
мач це, за што мне аб' яві лі вы мо ву? Я ж 
пас ля лаз ні пай шоў да ха ты, у шко лу на-
ват не за хо дзіў...

 — Але ж мог зай сці? — свід ру ю чы по-
зір кам, спы таў ды рэк тар. І сам жа за мя не 
ад ка заў: — Мог... Та му і вы мо ва.

 Абу ра ны, я па вяр нуў ся, каб вый сці.
 — Па ча кай, — па чу ла ся з-за спі ны.
 Я азір нуў ся.
 — Вось па пка з за га да мі, — па ка заў 

ды рэк тар. — У ёй, як ба чыш, та бе вы мо вы 
ня ма. А на дош ку я тваё проз ві шча спе цы-
яль на ўпі саў, каб ін шым не па над на бы ло. 
Вы ж — на стаў ні кі!.. А бач, што ўзду ма лі — 
пас ля лаз ні чар ка ваць... Ды по тым яшчэ і 
ў шко лу пры хо дзіць... Каб апош ні раз гэ та 
бы ло! За пом ніў? Ін шым так са ма пе ра дай!

 ...Пе ра даю: яшчэ раз — ця пер.
 Ва сіль Пя шэ віч, 

в. Юр ке ві чы,  Жыт ка віц кі ра ён.

АСІЛ КАЎ 
МНО ГА НЕ БЫ ВАЕ

 ...Та ліс ма нам чэм пі я на ту све ту па ха-
кеі 2014 го да стаў зубр, ён жа ха ке іст, ён 
жа во лат, ус ход не сла вян скі мі фа ла гіч ны 
асі лак. Па вод ле ка зак ды ле ген даў, та-
кія не ка лі жы лі ў нас, та кія па ха ва ны пад 
кур га на мі-ва ла тоў ка мі.

 Але ж не толь кі ка зач ны мі асіл ка мі 
сла віў ся і сла віц ца наш край. Да стат ко-
ва ўспом ніць трох ра зо ва га алім пій ска-
га чэм пі ё на Аляк санд ра Мядз ве дзя або 
цяж ка ат ле та Ле а ні да Та ра нен ку. Яго 475 
кі ла гра маў у двая бор ’і да гэ туль не ўзяў 
ні хто...

 Мож на на зы ваць і ін шыя проз ві шчы: 
як вя до мыя ўсім, так і не вя до мыя — 
амаль ні ко му.

 ...У ад ной з на шых па лес кіх вё сак, 
на прык лад (мне ка ле га рас каз ваў), жыў 
не ка лі не звы чай на ду жы хло пец — пад 
2 мет ры рос там. Дзе ці лю бі лі па драж ніць 
яго: бе га лі сле дам і кры ча лі: «Дзя дзеч ка, 
да стань ве ра бей ку!».

 Той па ха рак та ры доб ры быў: не зла-
ваў ся і пстры чак ні ко му не да ваў, бо, му-
сіць, ве даў, чым гэ та мо жа скон чыц ца. 
Але ж шап ку з га ла вы га рэ зы пры вы-
пад ку са рваць мог. Горш за тое — з ёю 
па ды хо дзіў да блі жэй ша га хля ва, браў-
ся ру кой за ніж няе бер вя но двух верх ніх 
вян цоў, пры па ды маў іх ра зам са стра хой, 
клаў шап ку і... апус каў.

 Усё, пі шы пра па ла, бо да стаць той 
га лаў ны ўбор не мог ні хто — ні з дзя цей, 
ні з да рос лых, бо не бу дзеш жа раз бі раць 
па бу до ву... Так што пад шы ван цам ні чо га 
не за ста ва ла ся, як іс ці на па клон да то га 
асіл ка — пра сіць пра ба чэн ня, ба жыц ца, 
што бо лей драж ніц ца не бу дуць...

 Асі лак ве рыў і «фо кус» свой паў та-
раў: яшчэ раз пры па ды маў вян цы. Шап ка 
та кім чы нам вяр та ла ся на мес ца — на 
га ла ву да свай го гас па да ра.

 На ней кі час усё за ці ха ла. Але ж зда-
ра ла ся, што ў вёс цы з'яў ляў ся но вень кі ці 
но вень кая (най час цей хтось пры яз джаў 
да дзя доў ды ба буль)... Ім жа трэ ба бы ло 
па ка заць ся бе най лепш, што на зы ва ец ца, 
у дзе ян ні. Та му, за быў шы ся на ўсе абя-
цан ні, дзе ці зноў бег лі за асіл кам, зноў 
пра сі лі, каб да стаў ве ра бей ку...

 У вы ні ку не чая мур за тая кеп ка зноў 
аказ ва ла ся па між бяр вё на мі...

 ...Зрэш ты, не вар та ду маць, што той 
асі лак меў крыў ду на дзя цей. Але ж у 
роск ві це сіл, што на зы ва ец ца, ён па ехаў 
на Поў нач, на за роб кі. Не дзе там яго след 
і згу біў ся...

 А ка лі б за стаў ся — тут, у Бе ла ру сі, во-
ла таў у нас, на пэў на ж, ста ла б больш?!

 Ва ле рый Гаў рыш,  г. Ча ву сы.

 «ЗДРА-СТВУ ЦЕ...»
 Ха ро шую пес ню ўпе рад спя ва лі: 

«Школь ные го ды чу дес ные, с друж бою, 
с книгой и с пес нею, как они быст ро ле-
тят, их не воротишь на зад...»

 Хоць мно гім, ві даць, і ха це ла ся б.
 Мая шко ла бы ла на Пін шчы не. Уз-

на чаль ва ла яе не прос та на стаў ні ца, а 
за слу жа ная на стаў ні ца БССР! Ча ла век 
вель мі па ва жа ны, ча ла век вя до мы... Пры-
чым не толь кі ў ра ё не, — ва ўсёй кра і не!

 Але ж ёсць лю дзі, для якіх аў та ры-
тэ таў не іс нуе. Вось і да нас у шко лу 
прый шоў но вы фі зік, стаў пра ца ваць 
(у нас на ват клас ным быў), а ў воль ны 
час... пі саць скар гі ў са мыя роз ныя ін-
стан цыі. І ў пер шую чар гу, вя до ма ж, 
на ды рэк та ра. У шко лу ад на за ад ной 
па еха лі ка мі сіі.

 Тая, як за раз па мя таю, бы ла з мі ніс-
тэр ства аду ка цыі і пра вя раць збі ра ла ся 
не што ін шае, як ве ды, якія дае дзе цям 
ды рэк тар шко лы. У спіс тых дзя цей тра піў 
і наш 9-ы клас.

 Усіх вуч няў па пра сі лі прый сці ў шко лу 
на паў га дзі ны ра ней (гэ та лёг ка ска заць, 
а пры тэ паць ра ні цай за пяць, за сем кі-
ла мет раў?), сес ці па ад ным за пар ты ў 
ка бі не це геа гра фіі. Бу дзе, маў ляў, пісь-
мо вая кант роль ная...

 Мы яе (а тым больш пры гэ та кіх 
«свед ках»!), вя до ма ж, ба я лі ся. Ба я лі-
ся на столь кі, што пе рад па чат кам адзін 
з хлоп цаў ад чы ніў дзвер цы ша фы, дзе 
ста я лі геа гра фіч ныя кар ты, па су нуў іх у 
кут і ска заў:

 — Вы са бе як хо ча це, а я сха ва ю ся.
 Пры чым ска заў не жар там, бо пас ля 

гэ тых слоў... зай шоў у ша фу, роў нень ка 
стаў і... за чы ніў ся.

 Па спеў, бо як раз у гэ ты ж мо мант у 
дзвя рах з'я ві лі ся вы со кія «гос ці» — зай-
шла тая страш ная ка мі сія.

 На пэў на, яны здзі ві ла ся, не за ўва жыў-
шы на на шых тва рах ані я ка га стра ху — 
ад ны ўсмеш кі (мы ча ка лі, што з ша фы 

за раз па чу ец ца гуч нае «Апчхі!»)... Але 
ві ду не па да лі, — се лі за апош нія пар ты. 
Ды рэк тар па між тым па ча ла ўрок: на дош-
цы на пі са ла за дан не, уго лас пра чы та ла 
яго, спы та ла, ці ўсім зра зу ме ла?

 Мы, дзе ці, ах вот на за кі ва лі, бо ака-
за ла ся, ні чо га там ду жа скла да на га: ні 
для нас, тых, хто ся дзеў за парт амі, ні 
для Лё ні ка, што сха ваў ся ў ша фе. Та му 
ён ра шу ча рас чы ніў абедз ве дзвер цы, 
сту піў на пад ло гу.

 — Здра-ству це! — до сыць гуч на ска-
заў пра вя раль шчы кам. І спы таў у ды рэк-
та ра, ці мож на сес ці.

 Гэ та бы ло на столь кі не ча ка на і на-
столь кі смеш на, што клас — ра зам з вы-
со кай ка мі сі яй і ды рэк тар кай — прос та 
лёг...

 Але ж, ад смя яў шы ся, мы на пі са лі 
тую кант роль ную доб ра, мож на ска заць, 
не пад вя лі на стаў ні цу. А за ад но зай ме лі 
свай го ро ду «па роль»: бо тое «здра-ству-
це!» для ўсіх ад на клас ні каў ста ла не толь-
кі пры ві тан нем, але і свет лым на па мі нам 
пра на шы цу доў ныя школь ныя га ды.

 Та ма ра Юр гі ле віч, г. Дзят ла ва.
 Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

 Ад яе ж... Юбі лей, па вод ле лю бі май 
кніж кі — тлу ма чаль на га слоў ні ка бе ла-
рус кай мо вы — гэ та га да ві на дзей нас ці 
ка го-не будзь або іс на ван ня ча го-не будзь, 
якая вы ліч ва ец ца звы чай на дзе ся ці год-
дзя мі, ста год дзя мі...

 Руб ры ка «Алё, на род на про ва дзе!», 
або вя сё лыя і праў дзі выя гіс то рыі з жыц ця 
чы та чоў «Звяз ды», зга дзі це ся, не звы чай-
ная (ха ця б тым, што ся род аў та раў яе 
— ста рыя і ма ла дыя, га ра джа не і вяс коў-
цы, з дзвю ма вы шэй шы мі аду ка цы я мі і 
ад ной па чат ко вай, лю дзі са мых роз ных 
пра фе сій, на цы я наль нас цяў, ве ра выз нан-
няў, па лі тыч ных по гля даў...). А зна чыць, 
і юбі леі ў яе па він ны быць та кія ж — не-
звы чай ныя! Ну вось як вам на шы (у хут кім 
ча се) тры нац цаць?.. Неш та ў гэ тай да це, 
зда ец ца, ёсць. Хто за тое, каб ад зна чыць 
яе су стрэ чай... з аў та ра мі?

 Асоб ныя з іх, дак лад на ве да ем, «за» 
(бо гэ та ж іх іні цы я ты ва). Ад нак юбі леі, 
па вод ле слоў ні ка, гэ та тое, што ад зна-
чае гра мад скасць. Ці згод на яна? Ці дае 
да бро?

 Бу дзем ча каць і ліс тоў, і ад ка заў. 
А так са ма но вых гіс то рый. Пі шы це!

НА СТАЎ НІ КІ ВУ ЧАЦ ЦА, 
ДЗЕ ЦІ ВЫ БІ РА ЮЦЬ

На пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та на стаў ні каў у шко ле 
ў аг ра гард ку Цях цін Бя лы ніц ка га ра ё на пра во дзіц ца 
Дзень са ма кі ра ван ня.

Гэ тая тра ды цыя іс нуе не каль кі дзя сят каў га доў: дзе ці і 
пе да го гі за га дзя рых ту юц ца да вя лі ка га свя та. У Дзень са-
ма кі ра ван ня за пар ты са дзяц ца на стаў ні кі. Ка лі ра ней яны 
на знак зме ны ро ляў на дзя ва лі школь ную фор му, то ця пер 
па нуе ін шы стыль адзен ня, і пе да го гі вы ра шы лі ад даць пе-
ра ва гу «дзе ла вым» джын сам і мод ным ка шу лям.

На школь най ра ніш няй лі ней цы вуч ні аб' яў ля юць да-
рос лым рас па ра дак дня. Са мі дзе ці бу дуць пра во дзіць для 
на стаў ні каў уро кі, пры нам сі, за пла на ва ны фі зі ка і му зы ка, 
але маг чы мы і сюр пры зы.

Сё ле та ў Цях цін скай шко ле ад бу дуц ца так са ма вы ба ры. 
Вы браць трэ ба прэ зі дэн та школь на га пар ла мен та: на гэ тую 
па са ду ёсць не каль кі кан ды да таў, якія ўжо аб на ро да ва лі 
сваю пра гра му дзе ян няў. Зра біць свой вы бар мож на бу-
дзе на пе ра пын ках: га ла са ван не тай нае — пад рых та ва ны 
скры ні і бю ле тэ ні. Ка лі ўвесь Дзень са ма кі ра ван ня на гад вае 
спек такль — вя сё лы і па ву чаль ны ад на ча со ва, то вы ба ры 
кі раў ні ка школь на га пар ла мен та — гэ та спра ва да во лі сур'-
ёз ная. У школь ным жыц ці ўвесь год за дзей ні ча на са ма кі-
ра ван не, і вы бра ны прэ зі дэнт бу дзе прад стаў ляць ін та рэ сы 
цях цін скіх вуч няў да кан ца сва ёй ву чо бы ў шко ле.

Іло на ІВА НО ВА.

СЛУ ЖЫЦЬ УСЁЙ СЯМ' ЁЙ
13 сем' яў пры зна ны пе ра мож ца мі шос тай рэс пуб лі-
кан скай ак цыі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў «Сям'я! 
Слу жым ра зам!».

Сям'я Клім чэ няў — у лі ку ўзна га ро джа ных. Га ла ва сям'і Вя-
ча слаў Сяр ге е віч — на мес нік на чаль ні ка фа куль тэ та за воч на га 
на ву чан ня Ака дэ міі МУС — удзель ні чае ў куль тур ных ме ра-
пры ем ствах, вя дзе зда ро вы лад жыц ця. Жон ка На тал ля Вя ча-
сла ваў на — мед сяст ра ў па лі клі ні цы МУС. Яе хо бі — дух мя ная 
вы печ ка і фла рыс ты ка. Ста рэй шая дач ка Тац ця на ву чыц ца па 
эка на міч най спе цы яль нас ці, вы ву чае анг лій скую і іс пан скую 
мо вы, зай ма ец ца спор там. Баць ка і дач ка не ад ной чы вы сту па лі 
ў скла дзе ка ман ды ака дэ міі на спар тыў ных свя тах. Ма лод шая 
дач ка — ву ча ні ца Яна — доб ра ма люе, за хап ля ец ца тэ ні сам. 
Сям'я Клім чэ няў шмат па да рож ні чае па гіс та рыч ных мяс ці нах 
Бе ла ру сі, на вед вае му зеі, тэ ат ры, вы ста вы.

Пе ра мож цы ак цыі — гэ та сем'і, якія ўдзель ні ча юць у 
гра мад скім жыц ці пад раз дзя лен няў, ар га ні за цыі воль на га 
ча су, пад трым лі ва юць агуль ны ма раль на-псі ха ла гіч ны клі-
мат. Сё ле та ў ме жах ак цыі пра во дзіў ся і кон курс дзі ця чых 
ма люн каў па сю жэ тах з мі лі цэй ска га жыц ця.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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