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Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА, га лоў ны рэ дак тар 
ча со пі са «Ма ла досць»

РА КІ І КРЭ ВЕ ТКІ
«Раки — это к дра ке», — ка заў адзін 

до сыць сім па тыч ны ге рой вус на мі ад-
на го да во лі бру таль на га ак цё ра ў ад-
ным вель мі шмат знач ным філь ме. Але 
мы, на пэў на, да стат ко ва ін тэ лі гент ныя 
лю дзі, каб так вось прос та ўзяць і па-
біц ца з-за ней кіх там ра каў. Тым больш 
што іх у нас два.

Сім па тыч ныя зграб ныя ра кі з лу па-
ты мі чор нень кі мі воч ка мі-пер чын ка-
мі, з вя сё лы мі ву сі ка мі, якія ўвесь час 
ру ха юц ца, а пры лінь цы ад дзя ля юц ца 
ад цель ца ра зам з пан цы рам. Дас ціп-
ныя, ці каў ныя, на іў ныя. Мы на бы лі іх 
на рын ку ма лень кі мі паў праз рыс ты мі 
іс то та мі не каль кі тыд няў та му. За гэ ты час яны на бра лі па мер, 
пры дба лі сім па тыч ныя бла кіт ныя пан цы ры, а іх ма лень кія кво-
лыя пя рэд нія лап кі пе ра тва ры лі ся ў шы ро кія клюш ні. Ра кам 
вель мі па суе спраў на пе ра бі раць ка мень чы ка мі шэ ра га грун ту, 
ка лі яны за ві са юць на якой-не будзь во да рас ці. Да рэ чы, грунт 
гэ ты, зда ра ец ца, што і сам ва ру шыц ца — лі та раль на на ва чах, 
пры му ша ю чы іх не ад ры вац ца ад ві до ві шча. Ні я кае не дзі ва: па-
ло ва тых ка мень чы каў — ма лю сень кія шэ рань кія слі мач кі, што 
раз мна жа юц ца з не ве ра год най хут ка сцю, але гэ та трош кі ін шая 
гіс то рыя. Ка лі б я за ха це ла на пі саць каз ку пра пры го ды ў на шым 
аква ры у ме, то га лоў ны мі і са мы мі па зі тыў ны мі яе ге ро я мі бы лі б 
ме на ві та на шы ра кі. Праў да, апош нім ча сам мне зда ец ца, што 
не та кія ўжо яны і на шы.

— Па гля дзі, што яны зноў на ра бі лі, твае па зі тыў ныя ге роі! — 
чую ця пер кож ны ве чар. — Я хут ка звя зу іх ку ды-не будзь па да лей, 
ня хай жы вуць дзе хо чуць.

— Яны хо чуць жыць тут, у нас.
— Ча му ты так ду ма еш?
— Мы ім па да ба ем ся. Асаб лі ва ты. Вось яны та бе і да па ма-

га юць. Пра рэ джва юць во да рас ці, пра по лва юць грунт. Ства ра-
юць са праўд ны, а не штуч ны ася ро дак, ка жу чы па-на ву ко ва му, 
бія цэ ноз. Ка лі яны пад рэ за лі вось гэ тую рас лін ку, зна чыць, ім 
так больш да спа до бы. І рыб кам утуль ней, і слі мач кам так са ма 
зруч ней.

— Гэ та яны так ду ма юць, — не зга джа ец ца Ён.
Зда ец ца мне, што ўсе Яго на па ды на на шых ра каў, ня хай са-

бе і жар таў лі выя, роб ле ныя, аб умоў ле ны та кой прос тай з'я вай, 
як пра жы ван не на тэ ры то рыі аква ры у ма яшчэ ад ной ка тэ го рыі 
дзе ся ці но гіх іс тот. Крэ вет кі! Вось на ка го скі ра ва ны ўсе Яго па зі-
тыў ныя па чуц ці! Вось ка го б Ён зра біў га лоў ны мі ге ро я мі — ге ра-
і ня мі! — сва ёй аква ры ум най каз кі. Віш нё выя, жоў тыя, бла кіт ныя, 
чор ныя... І паў праз рыс тыя, і ак са міт ныя... Ка ра леў скія, пчол кі, 
кар ды на лы, філь тра та ры... Ад ны наз вы ча го вар тыя! Та кія ад ноль-
ка ва ня зграб ныя це ла мі і з та кі мі заў сё ды з'ед лі вы мі ўсмеш ка мі 
на аба вяз ко ва даў га но сых тва рах...

— У ня дзель ку ра ніч кай па е дзем, каб ку піць но выя крэ вет кі.
Зда ец ца, Ён збі ра ец ца даць пры ту лак кож на му ві ду. І неш та 

мне гэ та, да лі бог, на гад вае.
Чы та ла ня даў на сту дэнц кую про зу, да сла ную на кон курс «Бра-

ма Мар». Ра да вала ся і абу ра ла ся ад на ча со ва. Чу жыя, за меж ныя 
ці пры ду ма ныя, ім ёны ге ро яў, чу жыя, не на шы га ра ды ў якас ці 
мес цаў па дзей. Ча му? «Кас ма па лі тыч насць» по гля ду як агуль-
на пла нет ная плы ня? Ці прой дзе гэ та? Жа дан не вы вес ці сваё 
на су свет ны ўзро вень? Вы са ка род на, але не бяс прой грыш на і 
ўво гу ле, «не з та го бо ку». І не бяс спрэч на. Ма ла дым твор цам 
зда ец ца, на пэў на, іна чай.

Ра кі Яму, ві даць, на да ку чы лі, бо ця гаў іх з во зе ра ў вя лі кай 
коль кас ці ўсё дзя цін ства. Крэ вет кі — з'я ва на вей ша га па рад ку. 
Ра кі — іс то ты мяс цо ва га га тун ку, крэ вет кі — пры бы шы, а гэ та 
заў сё ды ці ка вей.

Ці прос та на шы ра кі і са праў ды пе ра тва ры лі ся ў шкод ні каў, а 
я прос та ад маў ля ю ся гэ та пры зна ваць?

�

Мно гія жан чы ны су ты ка юц ца з гэ тай 
праб ле май: вы хоў ва еш, га ду еш сы ноч-
ка, на чэй дзе ля яго не спіш, пра цу еш 
за два іх, каб за бяс пе чыць лю бі ма му 
дзі ця ці ві та мі ны і аду ка цыю, і рап там 
з'яў ля ец ца ней кая рас тро па, і вось — 
ён ужо не ва ша кры ві нач ка, сы но чак 
не на гляд ны, а ЯЕ МУЖ, а вы — не ма ці 
вы дат на га сы на, а ЯЕ СВЯК РОЎ!

Мож на, вя до ма, ска рыц ца. У рэш це рэшт, 
дзе ці ж рас туць, і сы ну, як нар маль на му ча-
ла ве ку, па трэб на сям'я. І рас тро па, ка лі пры-
гле дзец ца, не та кая ўжо і дрэн ная дзяў чы на. 
І на огул, зу сім не аба вяз ко ва ад чу ваць ся бе 
свек ры вёй. Прос та коль касць дзя цей па вя лі-
чы ла ся: быў адзін хлоп чык, а ця пер — адзін 
хлоп чык і ад на дзяў чын ка. Зноў жа, уну кі 
пой дуць. Зу сім доб ра!..

Але па ко ра — гэ та для сла бых. Моц ная 
жан чы на, са праўд ная ма ці па він на зма гац ца 
за свай го сы на, а не ад да ваць яго без агляд на 
ўся кай там, якая толь кі і ма рыць пра ква тэ ру, 
да чу і да т.п. або прос та — ку пі ла на іў на-
га хлоп чы ка сва ёй па ста ян най га тоў нас цю 
да ней кіх там су мнеў ных уцех, якія цал кам 
мож на бы ло б атры маць менш да ра гой ца-
ной (гэ та зна чыць не здрадж ва ю чы род най 
ма ме). Не, вы, вя до ма ж, не су праць жа ніць-
бы ў цэ лым. Ад нак на вош та так спя шац ца? 
На вош та быць та кім не пе ра бор лі вым?..

У гэ тай сі ту а цыі вый сце ад но: па ка заць 
сы ну на аса біс тым пры кла дзе (бо толь кі вам 
дак лад на вя до ма, як трэ ба хар ча вац ца, апра-
на цца, ад па чы ваць і г.д.), ЯКОЙ па він на быць 
ідэа льная жон ка. Ра бі це ўсё ні жэй пе ра лі ча-
нае ў пры сут нас ці ня вест кі, і яна так са ма 

змо жа за ры ен та вац ца: хут ка вы пра віць свае 
па мыл кі. Без умоў на, ідэа льнай ёй усё роў на 
не стаць, але, маг чы ма, яна ста не хоць бы 
«ну мар два» (пас ля вас, зра зу ме ла). Та кім 
чы нам, ка лі вам са праў ды не абы яка вы лёс 
ва ша га дзі ця ці, — дзей ні чай це!
� Дом сы на — гэ та ваш дом! Вось і ад чу-

вай це ся бе там як до ма. На прык лад, не за бы-

вай це, толь кі пе ра сту піў шы па рог, ад ра зу ж 
пе ра апра на цца, на прык лад, у ха лат ня вест кі: 
так вам бу дзе зруч ней. Для пе ра апра на ння 
ка рыс тай це ся спаль няй.
� Асноў нае, што звы чай на ад роз ні вае 

быт усіх ма ла да жо наў, — гэ та яго ад сут-
насць. Імк лі ва пе ра мяс ціў шы ся да плі ты з 
танц пля цоў кі, на ва спе ча ная жон ка ва ша га 

не на гляд на га сы ноч ка пра цяг вае ўсё ра біць 
пры тан цоў ва ю чы — гэ та зна чыць так-сяк. 
Пэў на, плін ту сы ў яе не пра цёр тыя, у ва зо-
нах — па за ле таш няя зям ля, а што ры не мы лі 
ўжо ме ся цы два. Не зра зу ме ла, як вы на огул 
цер пі це дум ку аб тым, што ў та кіх умо вах 
жы ве ва ша кры ві нач ка! Не ад клад на вы пра-
ві це гэ тае ста но ві шча. Прый шоў шы ў гос ці 
да ма ла дых, тут жа па чы най це зай мац ца 
гас па дар кай, на ват ка лі вас аб гэ тым і не 
пра сі лі. За трым лі вай це ся там як ма га даў-
жэй, каб па спець пе ра ра біць па больш спраў. 
Вы мый це ра ка ві ну, на вя дзі це па ра дак у ша-
фах, рас клаў шы рэ чы на свой густ. Яшчэ 
лепш — пры бя ры це ся ў спаль ні, змя ніў шы 
там па сцель ную бя ліз ну, не за леж на ад яе 
све жа сці. Ідэа льны ва ры янт — каб у вас быў 
ключ ад ква тэ ры і вы маг лі б так тоў на і не на-
зой лі ва зай мац ца ўсім гэ тым, ка лі сям'я сы на 
ад сут ні чае. А ка лі яны вяр та юц ца — су стра-
каць іх ка ля па ро га з поў най спра ва зда чай аб 
пра ве дзе най ра бо це. Ну, зра зу ме ла ж, яны 
бу дуць вель мі ра ды і па дзя ку юць вам. Што? 
У вас ня ма клю ча? Дык па пра сі це!
� Ідзём да лей. Бес пе ра стан на са чы це 

за тым, што ма ла дая жон ка ро біць не так. 
Да па ма гай це ёй хут чэй ужыц ца ў ро лю гас-
па ды ні: да вай це па ра ды! На тое і іс ну юць 
ста рэй шыя, каб дзя ліц ца до све дам і ву чыць 
мо ладзь жыць. Праў да, ста но ві шча сур' ёз на 
ўсклад ня ец ца, ка лі вам тра пі ла ся са праў ды 
гас па дар лі вая ня вест ка — у наш век ге не-
тыч ных му та цый і та кое бы вае. Мо жам даць 
вам эфек тыў ныя рэ ка мен да цыі і на гэ ты вы-
па дак.
� На ва спе ча ныя жон кі, як пра ві ла, вель мі 

ня дбай на ста вяц ца да рас па рад ку дня сва ёй 

сям'і. Па вы хад ных яны пра чы на юц ца пас ля 
12, ка лі ў пры стой ных да мах даў но ўсе «на 
на гах», а кла дуц ца звы чай на вель мі поз на, 
ка лі ў тых жа да мах ужо ідзе па рас кла дзе 
«сон». Да па ма жы це ма ла дым за ры ен та вац-
ца ў ча се. Па вы хад ных тэ ле фа нуй це ім га-
дзін у во сем ра ні цы і лас ка ва га ва ры це ў 
труб ку штось ці на кшталт: «Пеў ні чак даў но 
пра спя ваў» або «Хто ра на ўстае, та му Бог 
па дае». А ве ча рам, ка ля 21.00 — ад звонь-
вай це ся, каб на га даць, што «ўжо даў но трэ ба 
чыс ціць зуб кі і іс ці спаць».

� Ня дбай насць улас ці вая ма ла дым і ў 
ежы. Ка лі вы, зна хо дзя чы ся ў гас цях у сы-
на, уба чы це, што ня вест ка неш та жуе «па-за 
рас кла дам», рэ агуй це не ад клад на! Тут жа 
спы тай це ва ша дзі цят ка: «Дзі мач ка, а ты ўжо 
еў?» Ка лі ма ла дая жон ка хоць неш та ця міць, 
яна, хут чэй за ўсё, ад ра зу ж пач не збі раць на 
стол. За абе дам пад кла дай це сы ноч ку леп-
шыя ка ва лач кі са сва ёй та лер кі — не вя до ма, 
як яго кор мяць у ва шу ад сут насць, а так, 
пры нам сі, пра кант ра лю е це яго ра цы ён, па-
куль у вас ёсць маг чы масць! Асоб на за ўваж-
це ня вест цы: у што дзён ным ме ню ма ла до га 
муж чы ны ў да стат ко вай коль кас ці па він ны 
пры сут ні чаць бял кі, тлу шчы, вуг ля во ды, а 
так са ма мік ра эле мен ты, ві та мі ны А, D, С і — 
да лей па спі се. Не за будзь це ся і пра гру пу В 
— яна вель мі ка рыс ная для нер ваў, а нер вы 
ва ша му сы ну спат рэ бяц ца жа лез ныя.
� Ка лі прый дзе це ў на ступ ны раз (зра-

зу ме ла, ка лі па клі чуць), у воль ную хві лін ку 
знай дзі це дзі рач ку ў ка шу лі сы на і сядзь це 
цы ра ваць яе на са мае бач нае мес ца ў до ме. 
Ка лі дзі ра чак у адзен ні сы на ня ма — зра бі це 
вы гляд, што цы ру е це. Ста рай це ся быць не-

пры кмет най, але так, каб усе ўба чы лі, чым 
вы зай ма е це ся. Так ня вест ка зра зу мее, як 
трэ ба кла па ціц ца пра му жа.
� На вы па дак, ка лі жон ка ва ша га сы на 

ня стры ма ная ў эмо цы ях, май це на па га то-
ве якую-не будзь ра зум ную кніж ку «ў тэ му», 
якую вы ёй у тую ж се кун ду па до ры це. Па ды-
дзе, на прык лад, пад руч нік па кан флік та ло гіі. 
Яшчэ больш моц ны ўдар — спец лі та ра ту ра 
па агрэ сіі. На ват, ка лі гэ та ўдар ні жэй по яса 
— ва шай ня вест цы не па шко дзіць. (Да рэ чы, 
вам са мой гэ тых кніг чы таць не аба вяз ко ва, 
вы і так усё ве да е це.)
� Та кім чы нам, ка лі вы бу дзе це аку рат на 

вы кон ваць гэ тыя рэ ка мен да цыі, то цал кам 
маг чы ма, што ма ла дыя пач нуць сва рыц ца 
час цей, чым ра ней. Па спра буй це ад га даць, 
што вам трэ ба зра біць, за спеў шы свар ку? 
Пра віль на — не ад клад на стаць на бок сы на. 
Па коль кі сын у вас адзін, а ня вест ка, мяр ку-
ю чы па ўсім, — да лё ка не апош няя.
� І на пры кан цы. Ад на з ад мет нас цяў усіх 

ня вес так — чор ная ня ўдзяч насць. Яна ўсё 
яшчэ не аца ні ла ва шы да яе ад но сі ны? Ні 
ра зу не ска за ла «дзя куй»? Гля дзіць ско са? 
Ма ла дая яшчэ, не ве дае ца ны рэ чам. Не 
тры май це на яе злос ці. Мож на хі ба злёг ку 
на мяк нуць ёй на тое, што яна не мае ра-
цыі. Ні ў якім ра зе не вар та ра біць гэ та га ў 
лоб — яшчэ сы ну (з яе пра ма лі ней нас цю) 
па скар дзіц ца! Лепш зра бі це ёй які-не будзь 
двух сэн соў ны па да ру нак. Па ды дзе скраб для 
ступ няў, то нік для праб лем най ску ры або 
шам пунь для тлус тых ва ла соў. І ця пер не ра-
да? Ні чо га, ня хай пой дзе і пра ўсё доб ра нька 
па ду мае. Вам жа спя шац ца ня ма ку ды, ці не 
так? Што? У вас усё яшчэ ёсць ня вест ка? Вы 
збян тэ жа ны? Ну, та ды сядзь це на ка на пу і 
дэ ман стра тыў на чы тай це гэ ты ар ты кул у яе 
на ва чах. За тым — па да ры це ёй га зе ту са 
сло ва мі: «Та бе, між ін шым, так са ма спат рэ-
біц ца». Мо жа, хоць на гэ ты раз яна зда га да-
ец ца ска заць вам «дзя куй»...

Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ

�

На тра пі ла ў ін тэр нэ це на чар го-
вы «мам чын» фо рум з не ча ка най 
наз вай «Са мыя жах лі выя сло вы, 
што вам да во дзі ла ся чуць ад сва іх 
ма лых». На ту раль на, па ці ка ві ла ся, 
што та ко га «жах лі ва га» мож на па-
чуць ад дзі ця ці, якое ледзь ці не 
ўчо ра на ву чы ла ся раз маў ляць... 
Лепш бы я гэ та га не ра бі ла!

На са мрэч (як я і прад ба чы ла) боль-
шасць «жах лі ва га» тлу ма чы ла ся не дас-
ка на лас цю дзі ця ча га маў лен ня аль бо 
ўсім вя до май не па срэд нас цю ма лых. 
І на бы ва ла яна сваю «чор ную афар-
боў ку» ад но толь кі ў свя до мас ці баць-
коў... Да рэ чы, і ў на шай сям'і да гэ туль 
згад ва юць, як мая (ця пер ужо цал кам 
да рос лая) пля мен ні ца су стрэ ла свай го 
но ва на ро джа на га бра та. Па на зі раў шы 
коль кі дзён, як усе но сяц ца з не да рэ-
чнай іс то тай у пя люш ках, яна па ча ла 
пад бух тор ваць баць коў «вы кі нуць гэ та-
га мон стра на смет ні цу»... Ну, а што вы 
ха це лі ад трох га до вай дзяў чын кі, якая 
да та го мо ман ту бы ла пер шай і адзі най 
да чуш кай, унуч кай і пля мен ні цай?

Сло вы ж ад на го ма лень ка га хлоп чы-
ка пра тое, што «ра ней у яго бы ла ін шая 
ма ці, але толь кі яна і вы ра та ва ла ся на 
па жа ры», я па лі чы ла прос та глуп ствам. І 
між во лі на ват неш та не над та доб ра зыч-
лі вае па ду ма ла ў ад рас яго баць коў. На-
пэў на, ні хто з іх не кант ра люе, што дзі ця 
гля дзіць па тэ ле ві за ры... Пра гля да ю чы 

шмат лі кія ка мен та рыі з гэ тай на го ды, 
толь кі іра ніч на ўсміх ну ла ся: ага, як жа, 
усе ма лыя «па мя та юць» сваё па пя рэд-
няе жыц цё... Па рас пыт вай це іх, дык і пра 
ды на заў раў зга да юць.

Не, шчы ра, я не збі ра ла ся пра во дзіць 
ні я кіх аса біс тых экс пе ры мен таў. Але ад-
ной чы ўве ча ры, пе ра апра на ючы сы на 
ў пі жам ку, рап там жар там за пы та ла ся: 
«Ан тош ка, а ў ця бе бы ла ра ней ін шая 
ма ма?» Пад рых та ва ла ся ўжо да ка тэ га-
рыч на га «не» і сы на ва га сме ху: маў ляў, 
ней кая дзіў ная ты, ма ма. Але...

Не ча ка на сур' ёз на Ан тон кіў нуў. І вы-
даў мне гіс то рыю, раз ва жан няў над якой 
мне ха пі ла на не каль кі дзён.

«Так, у мя не бы лі ін шыя та та і ма ма. 
І сяст ра бы ла, — па ве да міў ён. — Але 
по тым зда ры ла ся ава рыя, і мой нос згу-
біў ся... Та та і ма ма моц на пла ка лі. Ця-
пер ужо не пла чуць... Ця пер яны там 
жы вуць». І Ан тон на кі ра ваў ся да акна, 
упэў не на па каз ва ю чы на ліх та ры, што 
пра гля да лі праз гал лё дрэў у пар ку...

На хві лі ну мне па да ло ся, што ў ква-
тэ ры ад чы ні лі ся ад ра зу ўсе вок ны — так 
унут ры па ха ла дзе ла. Але я ўсё ж рас-
смя я ла ся, цмок ну ла Ан тош ку ў ло бік і 
пра па на ва ла па чы таць на шу лю бі мую 
каз ку пра во жы ка і мядз ве дзі ка. Не ўза-
ба ве сын за снуў. А я...

А я ста ла па кут лі ва раз ва жаць, ад-
куль у май го хлоп чы ка, яко му ле там 
споў ніц ца толь кі тры га ды, та кія фан та-
зіі? Ён ні ко лі ў жыц ці не гля дзеў тэ ле ві-

зар без мя не (ну і ад ной чы — у кам па ніі 
дзя ду лі). Да гэ туль сло ва «ава рыя» ён 
звяз ваў вы ключ на з ня ўда лым спус кам 
сва іх ма шы нак з дзі ця чай гор кі ў на шым 
два ры. І пра жыц цё яго я ма гу рас па вес-
ці па хві лін на ад яго на ра джэн ня да сён-
няш ня га мо ман ту. Без умоў на, фан та зёр 
ён у нас той яшчэ. Але да па доб ных фан-
та зій, зда ец ца, зу сім не схіль ны...

Урэш це, пе ра ка заў шы на шу «міс-
тыч ную» гу тар ку баць ку і сяб роў кам, я 
су па ко і ла ся. Яна пе ра ста ла па да вац ца 
мне та кой ужо міс тыч най. Бо пад час сва-
іх «рэ флек сій» я ўсвя до мі ла: на са мрэч 
— праў да яно ці не — усё гэ та не мае 
ні я ка га зна чэн ня. Фан та зіі дык фан та зіі 
— ча ла век, на ват двух га до вы, мае пра ва 
вы дум ляць што за ўгод на, ка лі тое не пе-
ра шка джае нар маль на жыць яму са мо му 
і на ва коль ным. Ка лі ж тут неш та ін шае... 

Па шчы рас ці, пры ўсёй ма ёй лю бо ві да 
сы на, я яго ні ко лі не ад чу ва ла час цін кай 
ся бе са мой. Так, у яго мае во чы і дак лад-
на мая ўсмеш ка, але я «за вя ла» яго ў 
та кім уз рос це, ка лі ро зум рэд ка са сту пае 
эмо цы ям. І заўж ды бы ла вель мі да лё кай 
ад дум кі, што, маў ляў, вось я — па да ры-
ла жыц цё ча ла ве ку. Жыц цё дае зу сім 
не ма ці. Тут неш та больш скла да нае і 
са праў ды міс тыч нае, інакш не бы ло б на-
во кал столь кі сем' яў, якім, не зва жа ю чы 
на ты та ніч ныя на ма ган ні, так і не ўда ец ца 
за вес ці дзі ця. Бог ці што ін шае вы бра ла 
мя не, каб я да па маг ла ча ла ве ку з'я віц ца 
на гэ ты свет. І я вель мі ўдзяч на за маг-
чы масць на быц ця та ко га во пы ту. Быць 
хво рай і ня шчас най мне ця пер дак лад на 
не па гра жае. Гэ та га я са бе прос та не да-
зво лю — інакш які свет я па ка жу свай му 
сы ну? «Ад су мы і тур мы», ка жа це?.. Лух-
та! Ка лі не пе ра клад ваць ад каз насць за 
дзі ця на чу жыя пле чы, гэ та ма лень кае 
і кво лае ства рэн не так пад ба дзё рыць і 
дыс цып лі нуе, што якас на но вы ўзро вень 
жыц ця га ран та ва ны. Толь кі на пер шы 
по гляд дзе ці аб мя жоў ва юць баць коў-
скую сва бо ду. На са мрэч яны лепш за 
якія псі ха ла гіч ныя трэ нін гі пры му ша юць 
жыць ме на ві та «тут і за раз». І што дня дэ-
ман стру юць, што жыц цё на шмат больш 
глы бо кае, ці ка вае і ча роў нае, чым яно 
па да ец ца нам, да рос лым, час та ад гэ та га 
жыц ця стом ле ным.

А та го, што ра цы я наль ным ро зу мам 
не рас тлу ма чыць, у гэ тым жыц ці са праў-

ды ха пае... На прык лад, дня мі, толь кі 
пра чнуў шы ся, мой Ан тон па скар дзіў ся 
на боль у гор ле. Зір ну ла — жах ну ла ся: 
гор ла га рэ ла са праўд ным па жа рам. І 
тэм пе ра ту ра!.. Вось толь кі да ваць Ан то-
ну ап тэч ныя ле кі нель га: на ўсе хі міч ныя 
срод кі без вы клю чэн ня ў яго алер гія. 
Зрэш ты, за два га ды яго жыц ця ў мя не 
на бра ла ся доб рая «ка лек цыя» аль тэр-
на тыў ных ва ры ян таў ля чэн ня. Ска жам, 
іс нуе мер ка ван не, што за па лен не ў гор-
ле ўзні кае ў ча ла ве ка та ды, ка лі яго не 
жа да юць па чуць. І праў да: аку рат на-
пя рэ дад ні Ан тон не жа даў вяр тац ца з 
пра гул кі, а я на ват не па спра ба ва ла з 
ім да мо віц ца, прос та сха пі ла і за цяг ну ла 
да до му, не зва жа ю чы на ля мант. Бо ў 
мя не бы ло вель мі шмат важ ных спраў, 
якія мне трэ ба бы ло зра біць не ад клад-
на, і на той мо мант я больш ду ма ла пра 
гэ та, чым пра сы на... І вось я аб ня ла 
яго і па спра ба ва ла па тлу ма чыць, ча му 
ўчо ра не ста ла яго слу хаць. Па абя ца ла, 
што на да лей па ста ра юся заўж ды лі чыц-
ца з яго жа дан ня мі. «Я ўсё зра зу меў», 
— сур' ёз на ад ка заў Ан тон і... на заўт ра 
пра чнуў ся аб са лют на зда ро вым.

Дак лад на, ён зро біць мя не дас ка на-
лым ча ла ве кам. Больш доб рым, уваж-
лі вым і чул лі вым...

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ

�

Як звяр нуць на ся бе ува гу дзяў-
чы ны? Асаб лі ва ка лі яна... вель мі 
пры го жая? З гэ тым цяж ка вы ра-
шаль ным пы тан нем мы з сяб рам у 
свой час доб ра па му чы лі ся. За кан-
чва лі трэ ці курс ва ен на га ву чы лі-
шча, і нас пас ля се сіі на кі роў ва лі на 
ме сяц у вой ска — прак ты ка вац ца. 
Тра пі лі мы з ім да лё ка — на край 
зям лі, у вай ско вую часць ля Ула-
дзі вас то ка. Тут нас мно гае ўраж-
ва ла. Тай га, мо ра, бліз кая гра ні ца. 
А пай шлі вя чэ раць у афі цэр скую 
ста ло вую — і аслу пя не лі. Та кую 
дзяў чы ну згле дзе лі! Асляп ляль на 
ры жая, цём на-сі нія во чы, ар тыс-
тыч ная по стаць, плаў насць ру хаў. 
На ка се пра цуе, чэ кі вы бі вае. Што 
мы — уся чар га не зво дзі ла з яе ва-
чэй. Але ні ко му тая ка сір ка ўва гі не 
удзя ля ла. Стро гая пра ца — гро шы, 
рэш та, вось ваш чэк...

У нас і апе тыт знік. Усе дум кі пра ад-
но — як бы па зна ё міц ца.

— На ват не ста рай це ся, — асту дзіў 
спа дзя ван ні су сед па па коі ў ін тэр на-
це, дзе нас па ся лі лі. — Па-пер шае, у 
яе за мкнё ны ха рак тар. Па-дру гое, яна 
за му жам за пра пар шчы кам, ды і дзі ця 
ўжо мае. Сот ні та кіх, як вы, пе рад ёю 
ма ха лі кры ла мі. І да рэм на.

За су ма ва лі мы, але рук не апус ці лі. 
На кі ра ва лі дум кі на рас пра цоў ку пла на 
зна ём ства.

— Эў ры ка! — кры чыць ра дас на ся-
бар. — Па мя та еш, мы за вя чэ ру раз-
ліч ва лі ся? У мя не ста руб лёў ка бы ла 
(столь кі і меў гро шай з са бой). Яна вель-
мі доў га рэш ту збі ра ла. І на мя не пры 
гэ тым па ру раз зір ну ла.

Та ды ста руб лёў ка ад ной па пер кай лі-

чы ла ся доб ры мі гра шы ма і трап ля ла ся не 
так час та. Не ўсе за раб ля лі столь кі, каб 
та кі мі ку пю ра мі за ро бак вы да ва лі. А ка лі 
да ва лі, ста руб лёў ку ста ра лі ся пры ха ваць: 
вель мі ж зруч на для збе ра жэн няў.

Мы та ды не дзе 12 руб лёў сты пен-
дыі ў ме сяц ме лі. Зу сім не ба га та. Але 
вы ра шы лі «за ка сіць» пад ба га тых пе-
рад пры га жу няй. Ра ні цай у час сне дан-
ня зноў раз лі чы лі ся сот няй, якую зноў 
«са бра лі» з улі кам па пя рэд няй зда чы. 
Сне дан не каш та ва ла... со рак тры ка-
пей кі. Атры ма лі рэш ту, по тым да ба ві лі 
не аб ход ныя ка пей кі і зноў па нес лі ся па 
го ра дзе, каб вы ме няць гро шы на сот ку 

ці пя ці дзя сят ку (да рэ чы, ку пю ра так са-
ма лі чы ла ся вель мі буй ной). Гэ та і бы лі 
на шы кло па ты на блі жэй шыя дні. Хо-
дзім у ста ло вую, раз ліч ва ем ся буй ной 
ку пю рай, дак лад ва ем, мя ня ем і гэ так 
да лей... Ба чы лі, што не за ўва жа ны мі не 
за ста ем ся. Ка сір ка нас ні бы на ват ча ка-
ла. З ці ка вас цю са чы ла, што бя ром са бе 
на пад но сы. І з яшчэ боль шай ува гай 
— чым бу дзем раз ліч вац ца. Зра зу ме-
ла чым — сто аль бо пяць дзя сят руб лёў 
ад ной па пер кай... Кур санц кія ка пі та лы 
імк лі ва та я лі, і іх ужо не ха па ла на па-
трэ бы аб ме ну. Да вя ло ся слаць да до му 
тэ ле гра му, каб да па маг лі з гра шы ма. 

Дзя куй бо гу, пры сла лі тэр мі но вы пе ра-
вод тэ ле гра фам.

Мы бы лі ў за хап лен ні ад сва ёй ідэі. На-
ша па пу ляр насць у ста ло вай, як і ва ўсёй 
ды ві зіі, рас ла як на драж джах. Не толь кі 
ка сір ка-пры га жу ня, мно гія афі цэ ры па гля-
да лі. Па гля да лі на сця ро жа на, а то і ко са. 
Ка лі пад су ма ваць усе на шы дэ ман стра-
цыі ста руб лё вак у ста лоў цы, дык ні бы та 
больш за ты ся чу руб лёў пры вез лі з са бой. 
Вя ліз ныя для та го ча су гро шы...

Скан дал ус пых нуў не ча ка на, у час 
абе ду. На бра лі, як звы чай на, ежы, па ды-
шлі да ка сы, пра цяг ну лі гро шы. Зра зу-
ме ла ж, ста руб лёў ку ад ной па пер кай.

— А вась мі дзе ся ці шас ці ка пе ек у вас 
ня ма? — спы та ла пры га жу ня з ней кай 
не зра зу ме лай усмеш кай на тва ры. — У 
мя не не хо піць на зда чу.

— Не, ня ма, — га рэз лі ва ўсміх ну лі-
ся мы.

— Як ня ма? — здзіў ле на пра цяг ну ла 
дзяў чы на. — Я ж ран кам да ла вам з сот-
ні дзе вя нос та дзе вяць руб лёў дро бяз зю. 
І со рак во сем ка пе ек.

— Не, ня ма, усё ўжо па тра ці лі, — шчас-
лі ва рас смя я лі ся мы, пра цяг ва ю чы іг раць 
ро лю ба га цень кіх Бу ра цін, якім па тра ціць у 
гэ тым за тра пез ным га рад ку за ра ні цу та кія 
ша лё ныя гро шы — што раз плю нуць.

Чар га не ма гля дзе ла на нас.
— У вас па він на быць дро бязь, — 

раз зла ва на на стой ва ла ка сір ка. — Ня-
ўжо вы мо жа це столь кі па тра ціць?

— Мо жам, — ад каз ва лі мы ра дас на 
(«Яна звяр ну ла на нас ува гу»)!

А дзяў чы на рап там... за пла ка ла.
І тут мы ўсё зра зу ме лі. На жаль, вель мі 

поз на прый шло да нас гэ тае «пра свят-
лен не». Што та кое жыць сям' ёй тут, у 
ад да ле ным гар ні зо не, з'е хаў шы ад ма ці. 

Ка лі до ма ма лое дзі ця, а муж — ма ла ды 
пра пар шчык — атрым лі вае за ро бак у паў-
та ры сот ні руб лёў. Свай го жыл ля ня ма, 
трэ ба зды маць і пла ціць за гэ та. І больш 
ба га та яны жыць, хут чэй за ўсё, ні ко лі не 
бу дуць, бо доб рай кар' е ры ў пра пар шчы ка 
быць не мо жа, ён не афі цэр, які рас це ў 
зван ні і на па са дзе, ён на ўсе жыц цё толь кі 
пра пар шчык. Яна яго вель мі ка хае і ні ко лі 
не кі не. А тут — вось гэ тыя кур сан ты, якія 
рас па ра джа юц ца вя лі кі мі гра шы ма, ні бы 
смец цем. Шы ку юць бяз бож на. Ві даць, чы-
есь ці ба га тыя сын кі, у якіх усё вы зна ча на. 
І гро шы, і кар' е ра. І да лей шая служ ба — 
аль бо ў Маск ве, аль бо за мя жой.

Усё гэ та яна і вы пла ка ла. Што не да-
ска за ла сло ва мі, мы зра зу ме лі і так.

Не з'е лі мы та ды той абед. Знай шлі 
мі гам не аб ход ную дро бязь, раз лі чы лі ся 
і збег лі.

Пад  ве чар ку пі лі ў го ра дзе шы коў ны 
бу кет кве так і не ра шу ча па цяг ну лі ся ў 
ста ло вую да па чат ку вя чэр няй зме ны. Не 
ве да лі, што бу дзем ка заць. Толь кі ад чу-
ва лі, што трэ ба за ро зыг рыш па ві ніц ца.

На ша пры га жу ня яшчэ не прый шла 
на пра цу. Мы па пра сі лі сяб ро вак са ста-
ло вай пе ра даць ёй бу кет і на шы пра ба-
чэн ні. За ад но і рас ка за лі, як усё бы ло 
на са мой спра ве.

Больш мы яе так і не па ба чы лі (як раз 
у гэ ты ве чар на шу ды ві зію не ча ка на пад-
ня лі па ба я вой тры во зе і тэр мі но ва ад-
пра ві лі на па лі гон)... Спа дзя ю ся, што яна 
нам да ра ва ла.

Той мой ся бар ця пер жы ве за мя жой. 
Ка лі су стра ка ем ся — мно гае ўспа мі на-
ем. І той вы па дак так са ма. Але пры гэ-
тым абод вум зноў ста но віц ца ня ём ка...

Вік тар ВІ КЕНЦЬ ЕЎ

�

Гіс то рыя зна ём стваГіс то рыя зна ём ства  ��

ПРЫ ГА ЖУ НЯ 
З ЦІ ХА АКІ ЯН СКА ГА БЕ РА ГА

Ан ты пра ві лыАн ты пра ві лы  ��

Жыц цё дае не ма ці. 
Тут неш та больш скла да нае 
і са праў ды міс тыч нае, інакш 
не бы ло б на во кал столь кі 
сем' яў, якім, не зва жа ю чы 
на ты та ніч ныя на ма ган ні, 
так і не ўда ец ца 
за вес ці дзі ця.

ЯНА ТА БЕ НЕ ПА РА!
або Як бу да ваць ад но сі ны з ня вест кай

Прый шоў шы ў гос ці 
да ма ла дых, тут жа па чы най це 
зай мац ца гас па дар кай, на ват 
ка лі вас аб гэ тым і не пра сі лі.

Ма ту лі ны за на тоў кіМа ту лі ны за на тоў кі  ��

ПРА МІС ТЫЧ НАЕ І РА ЦЫ Я НАЛЬ НАЕ


