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Но вы год сту ка ец ца ў на шы дзве ры. І ўсе 
да яго па тро ху рых ту юц ца. Ну хоць бы ў 
мі ну лую ня дзе лю: іду пад пра ліў ным даж-
джом з рын ку і на пе ра хо дзе су ты ка ю ся 
з вель мі ці ка вай па рай. Ён і яна. Дзядзь ка 
цяг не не ма лую, не вель мі доб ра пе ра вя за-
ную, ел ку, а «па ла ві на» злос на пі луе яго 
за тое, што вы піў, і яны не змаг лі па ехаць 
па за пла на ва ных ёю ма га зі нах. А ён і так, і 
гэ так спра буе ўла го дзіць жон ку, рас каз вае, 
як яны па ста вяць ел ку, пры бя руць, і ўсё 
бу дзе доб ра, а пер ша га ран кам пад дрэ вам 
яна зной дзе па да ру на чак... Ста ра юся ад-
стаць ад вы пад ко вых спа да рож ні каў. Але 
па спя ваю за ўва жыць, што злос ны паў шэпт 
жан чы ны тро хі па ці шэў. Мо жа, сло ва «па-
да ру на чак» па дзей ні ча ла?

Ка лі па шчы рас ці, то ўсе ча ка юць ней ка га па да-
рун ка ад Но ва га го да. Ка лі не ба наль на га па кун ка 
са сту жач кай пад ёл кай, то хоць сло ва, зван ка ад 
да лё ка га сяб ра, зна ка ўва гі ад бліж ня га. А дзя жур-
ныя прэ зен ты ў яр кіх аб горт ках заў сё ды бы ва юць 
праб ле май у апош нія дні, і не толь кі для мя не, 
ма быць. То за бу дзеш ся ку піць, то ду ма еш, каб не 
на быць не па трэб ную рэч, і доў га не мо жаш вы зна-
чыць, што ўсё-та кі лепш. Але бы ва юць па да рун кі 
і не ча ка ныя, і вель мі знач ныя. Дня мі па чу ла, які 
шчод ры па да ру нак зра біў гу бер на тар Ке ме раў-
скай воб лас ці вяс ко вай жан чы не. Пра яе па ка за лі 
сю жэт па мяс цо вым тэ ле ба чан ні: ге ра і ня тэ ле за-
ма лёў кі ра шу ча па мя ня ла свой лад жыц ця, для 
ча го па зба ві ла ся ад 30 ліш ніх кі ла гра маў. Ра зам з 
гэ тым яна аб мо ві ла ся, што не на рых та ва ла яшчэ 
на гэ тую зі му па лі ва. І кі раў нік ад мі ніст ра цыі рэ гі-
ё на рас па ра дзіў ся пры вез ці на яе пад во рак пяць 
тон ву га лю. Вось гэ та знак ува гі!

Пра яшчэ больш не ве ра год ны па да ру нак рас ка-
за ла мне жан чы на ў баль ні цы. Яе ма ла ды су сед, з 
ма ці яко га яна сяб руе, знай шоў са бе жон ку аку рат 
пад Но вы год. Не да лё ка знай шоў. Тры ма ла ся не ба-
ра ка за плот па пры чы не агуль най ня ўстой лі вас ці 
це ла. Хло пец пры вёў ма ла дую асо бу да до му, ада-
грэў, а праз коль кі ча су пе ра вёз і яе рэ чы, і хлоп чы-
каў-двай ня так. Ця пер ён га дуе яе дзя цей, лю біць 
яе, на зы вае «на ва год няя мая». І ўсё бы ло б доб ра, 
каб яна пе ры я дыч на не ха дзі ла ля чу жо га пло та, 
як та ды ка ля іх ня га. Ну, а як вы п'е ма ла дзі ца, пры-
вя чае кож на га, хто па клі ча. Так і жы вуць. На ват 
ма ці та го хлоп ца змі ры ла ся, ча кае, што ня вест ка 
не ўза ба ве возь мец ца за ро зум, і ўсё ў іх сям'і на-
ла дзіц ца. Яна ж, як не п'е, доб рая, спа гад лі вая, 
ка ця ня ці ба дзяж на га не пра мі не, каб не на кар міць. 
Але ўвесь час па він на быць пад на гля дам. Як той 
ка заў: крок упра ва, крок уле ва, і — га то вая. Та му 
свяк роў ка на ват рас пра ца ва ла свой тай ны план па 
свят ка ван ні Но ва га го да без спірт но га.

— Што толь кі не зро біш дзе ля спа кою ў ха-
це, — уз ды хае іх су сед ка і да дае, што яна на та кія 
подз ві гі, хут чэй за ўсё, не здоль ная, яе «вы ха ван-
не» звя ло ся б да вы стаў лен ня рэ чаў ня вест кі за 
па рог. — Цац кац ца з та кі мі не вар та, — за клю-
чае жан чы на, якая вы га да ва ла тра іх дзя цей, мае 
ўну каў.

Вар та ці не вар та, тут у кож на га свой ад каз. 
А тое, што вяс ко вая ка бе та аб' яві ла ў сва ім до ме 
свя та без ал ка голь ным, вель мі на ват пра віль на. 
Каб ва ўсіх ма ла дзіц бы лі та кія свяк роў кі аль бо 
ў дзе цю коў це шчы, то і менш уся ля кіх свя точ ных 
зда рэн няў ад бы ва ла ся б. Док тар траў ма пунк та 
баль ні цы хут кай да па мо гі рас каз ваў, як ле тась у 
са мае свя та пры вез лі па хут кай ма ла дую жан чы ну 
з раз бі тай па ты лі цай. Па куль агля да лі, па ці ка ві лі ся, 
ці ня ма ў яе алер гіі на што-не будзь.

— Ня ма, — ад каз вае. А по тым, ні бы сха мя-
нуў шы ся: — Не, усё ж ёсць... на кіс ла ма лоч ныя 
пра дук ты.

Про сяць рас ка заць пад ра бяз ней, і яна вы дае: 
«Мы з сяб роў кай вы пі лі паў літ ра спір ту. По тым 
я за ку сі ла ёгур там, і ад ра зу ні бы вы клю чы ла ся, 
браз ну ла ся з та бу рэт кі, па бі ла га ла ву». Вось та кая 
гіс то рыя хва ро бы. Амаль ты по вая для про філь ных 
ад дзя лен няў баль ніц.

Яшчэ док тар ка заў, што ў свя ты лю дзі па сту па-
юць спрэс з сар дэч ны мі праб ле ма мі. Ня рэд ка не 
толь кі та му, што ча ла век моц на пе ра бя рэ, а та му, 
што яму на огул піць нель га, а ён гэ та га не ве дае. 
На ват ма лая до за ал ка го лю пры пэў ных сар дэч ных 
хва ро бах здоль ная спра ва ка ваць пры ступ мі галь-
най арыт міі, што вель мі не бяс печ на. Гэ ты стан 
ура чы яшчэ на зы ва юць «сін дро мам свя точ на га 
сэр ца». А я та ко му сло ва злу чэн ню на да ла б яшчэ 
ад но зна чэн не. Зда гад ва е це ся, якое? Маю на ўва-
зе тую жан чы ну, якая не губ ляе ве ры, дае шанц 
на ват пі ту шчай ня вест цы. І та го чы ноў ні ка, які не 
абы шоў ува гай прос та га ча ла ве ка.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevich@zviazda.by
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СІН ДРОМ 
СВЯ ТОЧ НА ГА 

СЭР ЦА
Но вы год — час дзі-
во саў і па да рун каў, 
пра ніз лі ва шчы рых, 
не ча ка ных, ві да воч на 
смеш ных, пры ем на 
зруч ных, ка рыс ных... 
Да свя точ на-сюр-
прыз на га ма ра фо ну 
вы ра шы ла да лу чыц-
ца і «Звяз да». На шы 
ка рэс пан дэн ты дня-
мі за ві та лі ў гос ці да 
цу доў ных жан чын, 
пра фе сія якіх — вы-
хоў ваць дзя цей. Зра-
зу ме ла, прый шлі не 
з пус ты мі ру ка мі: з 
бе ла рус ка моў ны мі 
дзі ця чы мі кні га мі і ча-
со пі са мі Вы да вец ка га 
до ма «Звяз да» (на га-
да ем, што сё ле та ён 
стаў адным з су за-
сна валь ні каў рэс пуб-
лі кан скай ак цыі «Ся-
мей нае чы тан не»).

Та кіх лю дзей, як ма ма 
Ні на До мніч і яе да рос лая 
дач ка Воль га Ла за ко віч, 
якія вы хоў ва юць у да мах ся мей-
на га ты пу 18 не паў на лет ніх дзе-
так на два іх, яшчэ трэ ба па шу-
каць! Зра зу ме ла, жы вуць дзве 
сям'і асоб на, ад нак ад лег ласць 
па між да ма мі не вя лі кая — праз 
да ро гу. Та му ўся дзят ва сяб руе 
па між са бой; час та су стра ка юц-
ца, да па ма га юць ад но ад на му. 
Воль га — яшчэ і хрос ная ма ма 
Та ні, ад ной з да чок Ні ны. Уво гу-
ле, усе ста сун кі, што звяз ва юць 
па між са бой абедз ве сям'і, пе ра-
лі чыць цяж ка.

«Нам — з рыс сю, 
вам — з птуш ка мі»

У па да ру нак роз на ўзрос та вай 
дзят ве, якая са бра ла ся ў до ме 
Воль гі Паў лаў ны, мы пры нес лі ні 
мно га ні ма ла дзве тор бы кні жак. 
Ледзь ве да ста лі іх з па ке таў, як 
ма ле ча ад ра зу рас цяг ну ла кні гі, 
ча со пі сы і ка лен да ры, так што 
ўра чыс та га ўру чэн ня, як пла на-
ва ла ся, не атры ма ла ся. Сяр гей 
ад ра зу стаў шу каць ма люн кі ў кні-
зе з каз ка мі. Све та ва дзі ла паль-
чы кам па ста рон цы і ста ран на 
чы та ла па скла дах. Больш да рос-
лыя хлоп цы сціп ла па дзя ка ва лі і 
па ча лі аку рат нень ка гар таць кні гі, 
ацэнь ва ю чы іх змест... Ка лян да-
ры кі з вы ява мі звя роў і смеш ны мі 
мал пач ка мі ад ча со пі са «Во жык» 
ма лыя вы ра шы лі ска рыс тоў ваць 
як за клад кі для кніг... (На зі ра ю чы 
та кі ажы я таж, мы між во лі па ра да-
ва лі ся, што не ка то рыя з дзя цей 
бы лі на ад па чын ку.)

Каб даць маг чы масць уба чыць 
па да рун кі і ма ту лям, прый шло ся 
пры ду маць дзе цям «пра цу» — на-
дзі маць па вет ра ныя ша ры кі з ла-
га ты пам «Звяз ды». З імі ма лыя ў 
хут кім ча се і пай шлі ў шко лу, бо 
за ві та лі мы ў гос ці з са ма га ран-
ку. До ма за ста лі ся толь кі Та ня і 
Све та — доч кі Ні ны, якія па ча лі 
дзя ліць па да рун кі. Хоць і сяб ру ем 
і жы вём по бач, але кні гі ўсё ж па-
дзе лім, вы ра шы лі дзяў чын кі.

— Вось гэ тая кні га хай бу дзе 
дзет кам Воль гі — яна для ма-

лень кіх: гэ тыя вер шы кі — так са-
ма ім, а гэ та — нам, — рас кла дае 
Та неч ка па да рун кі на два ба кі.

— Вой, а ча со пі сы ўсе роз ныя, 
як іх па дзя ліць? — за сму ча ец-
ца Свят ла на, тры ма ю чы ў ру ках 
«Род ную пры ро ду».

— Мы іх усе за бя ром са бе, — 
вы ра шае Та ня.

— Ну, не! — ус ту пае ў раз-
мо ву ма ма Воль га. — Нам вось 
гэ ты, з рыс сю, і гэ ты, а вам — з 
птуш ка мі.

«11 дзя цей — 
ма ла ва та»

Ка лі па да ру нак прый шоў ся 
да рэ чы, гэ та ві даць ад ра зу. Слу-
ха ю чы раз ва гі ма лых, мы ўпэў ні-
лі ся, што кні гі тра пі лі да ці каў ных 
дзя цей і бу дуць ка рыс ныя.

— У нас кні гі бу дуць чы тац-
ца, — па цвер дзі ла на шы спа-
дзя ван ні Ні на ДО МНІЧ. — У 
нас іс нуе тра ды цыя — пе рад 
сном у дзя цей ёсць свой 
улас ны час, ка лі яны мо гуць 
па га ва рыць або па чы таць, 
і боль шасць з іх ме на ві та 
чы тае. Бы вае, што і спаць 
уклас ці цяж ка. Ка жуць: 
«Дай да чы таць, ці ка ва ж!». 
Мне гэ та вель мі па да ба ец ца. 
Лю боў да чы тан ня свед чыць 
пра ад па вед нае вы ха ван не. 
Упэў не на, што ка лі дзе цям 
не пры віць ці ка васць да кні гі 
з дзя цін ства, то і па ста леў-
шы яны чы таць не бу дуць.

Са ма Ні на Эду ар даў на, 
дзя цін ства якой, да рэ чы, 
прай шло ў Ка зах ста не, у 
свой час вы ву ча ла бе ла рус-
кую мо ву па ча со пі сах «Во-
жык», «Ра бот ні ца і ся лян-
ка», якія вы піс ва лі баць кі.

Ні на ўво гу ле не звы чай-
ная жан чы на, ім пэ ту і мо цы 
ў яе ха пае лі та раль на на ўсё. 
Дзвюх ма лод шых до чак — 
Та ню і Све ту — яна на ра-
дзі ла ў 40 і 44 га ды, дзвюх 
дзяў чы нак уда ча ры ла. У 
46 га доў (2010-ты) пе ра еха-
ла з Баб руй ска, дзе доў гі час 
бы ла ма май пры ём най сям'і, 
у ста лі цу, каб стаць на ча ле 
дзі ця ча га до му ся мей на га 
ты пу. Пры гэ тым яна яшчэ 
па спя вае стар шын ства ваць 
у гра мад скім аб' яд нан ні за-
мя шчаль ных сем' яў.

— Я ха чу вы хоў ваць шмат 
дзя цей, і тых 11, якія ў мя не 
ёсць ця пер, мне на ват і ма-
ла ва та. Ма ма — гэ та ў мя не 

не пра фе сія, а фор ма іс на ван ня.
Па-ін ша му не змаг ла б. Маг чы ма, я 
кам пен сую гэ тым тое, ча го ма лень-
кай не атры ма ла ў сям'і. Мая ма ма 
па мер ла, ка лі мне бы ло 16, — ус па-
мі нае Ні на. — У Ка зах ста не вель мі 
ма роз ныя зі мы, а я, ся мі га до вая, 
пры хо дзі ла да ха ты і «ад хук ва ла» 
на сты лы за мок ці за пал ка мі яго 
грэ ла, каб ад чы ніць дзве ры. І пла-
ка ла. Да ла са бе сло ва, што ка лі 
ў мя не з'я вяц ца дзе ці, пра ца ваць 
дзесь ці яшчэ не бу ду. Так і ад бы-
ло ся. Я шы ла, пяк ла, ча го толь кі 
не ра бі ла, але заў сё ды бы ла до ма, 
ка лі ма лыя вяр та лі ся са шко лы.

Чы тан не 
за цу кер кі?

Слу ха ю чы раз ва гі ма ці пра 
кні гі, Воль га да дае:

— Наш дру гак лас нік Да нік са-
праў ды лю біць чы таць, пры чым 

кні гі на да рос лую тэ ма ты ку. А 
вось 6-га до вы Сяр гей трош кі 
шан та жыст. У яго алер гія на са-
лод кае, та му ла сун кі вы па да юць 
нячас та. Дык ён, бы ла спра ва, 
пры звы ча іў ся ес ці за ўзна га ро-
ду... цу кер кай. Кні гі, ба ю ся, так-
са ма бу дзе за ла сун кі чы таць 
(усмі ха ец ца). За тое, як ён лі чыць 
«на цу кер ках» умее — ні на чым 
ін шым так не атрым лі ва ец ца! 
(Смя я лі ся ўсе.)

— Яны ўсе ў нас бу дуць чы-
таць, мы вам абя ца ем, — да лу ча-
ец ца да раз мо вы муж Воль гі Мак-
сім. Ве рым яго ўпэў не ным сло вам, 
та му што час цей за ўсё ме на ві та 
до ва ды та ты ма ле ча ўспры мае як 
кі раў ніц тва да дзе ян няў.

Воль га Лазаковіч ка жа, што 
пер шы час, сы шоў шы ад ма ці, 
вель мі су ма ва ла, час та на вед ва ла 
яе, да па ма га ла да гля даць ма лод-
шых. Ма ю чы поў нае ўяў лен не аб 

ака ліч нас цях жыц ця ў вя лі кай 
сям'і, пра пус ціў шы праз ся бе 
ўсе яго ра дас ці і цяж кас ці, яна 
вы ра шы ла пра цяг нуць спра ву 
ма ту лі. Па чаў шы пра ца ваць 
у лі пе ні 2011-га, да ліс та па да 
Воль га ўжо вы хоў ва ла се мя-
рых дзе так — за раз іх зноў 
сем, ра зам з Мі ро нам, які 
на ра дзіў ся не каль кі ме ся цаў 
та му (ад на з дзяў ча так ужо 
жы ве са ма стой на).

— Мне па да ба ец ца быць 
з дзець мі, па да ба ец ца да-
гля даць іх, ад нак, каб ад чу-
ваць ся бе кам форт на, без 
над ры ву, мне да стат ко ва 
вась мя рых дзя цей — больш 
бы ло б цяж ка, — пры зна ец-
ца яна. — Ра зам з тым ка лі 
нех та адзін з'яз джае на ад-
па чы нак, мне ўжо зда ец ца, 
што нас за ма ла.

...За ду шэў ны мі раз мо ва-
мі пра ля це ла не каль кі пры-
ем ных га дзін, на пра ця гу якіх 
мы па чу лі шмат смеш ных і ці-
ка вых гіс то рый з ся мей на га 
жыц ця і на ват да ве да лі ся (па 
сак рэ це), ку ды дзят ва ха вае 
ліс ты для Дзе да Ма ро за. Усе 
свае жа дан ні яна ад праў ля-
юць у... ма ра зіль нік. Ну дзе 
ж яшчэ ка зач ны пер са наж 
бу дзе іх шу каць.

Раз віт ва лі ся мы цёп ла і 
па-сяб роў ску, ад чу ва ю чы, 
што ў гэ тыя пе рад свя точ-
ныя дні зра бі лі не вя ліч кую, 
але вель мі важ ную спра ву — 
знай шлі ці каў ных гас па да роў 
для цу доў ных кніг.

Іры на СІДАРОК

�

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Ся мей нае чы тан не са «Звяз дой»Ся мей нае чы тан не са «Звяз дой»  ��

НА ШЫ КНІ ГІ — 
У ВА ШУ ХА ТУ

«У Ка зах ста не вель мі 
ма роз ныя зі мы, 
а я, ся мі га до вая, 
пры хо дзі ла да ха ты 
і «ад хук ва ла» на сты лы 
за мок ці за пал ка мі яго 
грэ ла, каб ад чы ніць 
дзве ры. І пла ка ла».

Ка лі мы за ві та лі ў ква тэ ру, дзе жы вуць ге роі на ша га рэ парт ажу, — сям'я бы ла да лё ка не ў поў ным збо ры.

Све та і Та ня сфа та гра фа ва лі ся з кніж ка мі 
і ча со пі са мі, якія па да ры лі су пра цоў ні кі 
Вы да вец ка га до ма «Звяз да».


