
Як вя до ма, мін да лі ны да па ма га юць лю-
бо му з нас зма гац ца з бак тэ ры я мі, што 
трап ля юць у глот ку пры ды хан ні і ўжы ван ні 
ежы, спры я юць фар мі ра ван ню мяс цо ва га 
іму ні тэ ту — аба ра ня юць ад уз бу джаль ні каў 
за хвор ван няў. З 2 да 7 га доў мін да лі ны пра-
цу юць вель мі на пру жа на, па коль кі па шы ра-
ец ца коль касць кан так таў з на ва коль ны мі, у 
вы ні ку ча го дзі ця хва рэе на рэ спі ра тор ныя 
за хвор ван ні.

Па вод ле слоў ва ле о ла га 23-й дзі ця чай 
па лі клі ні кі г. Мін ска Але ны ГАР НІЦ КАЙ, 
пры не да стат ко ва моц ным іму ні тэ це — з-за 
спад чын ных асаб лі вас цяў, эка ла гіч ных фак-
та раў і ін шых пры чын — лім фо ід ныя ор га ны 
па вя ліч ва юц ца ў аб' ёме. Па ве лі чэн не мін-
да лін пад ня бен ня на зы ва ец ца «гі пер тра фія 
пад ня бен ных мін да лін», або тан зі літ. Па-
вя лі чэн не, хра ніч нае за па лен не гло тач най 
мін да лі ны на зы ва ец ца «адэ но і да мі».

Адэ но і ды спры я юць і пад аў жа юць хва ро-
бы тра хеі і брон хаў — бран хіт, аб струк тыў ны 
бран хіт, тра хе іт, фа рын гіт, могуць вы клі каць 
або ўзмац ніць пра явы алер гіі (у цяж кіх вы-
пад ках — бран хі яль ную астму, алер гіч ную 
ры на па тыю, ата піч ны дэр ма тыт). Шмат ра зо-
ва па вя ліч ва ец ца ве ра год насць за па лен чых 
пра цэ саў у глот цы, гар та ні, тра хеі, брон хах, 
лёг кіх — а гэ та ан гі ны, ла рын гі ты, тра хе і ты, 
бран хі ты, пнеў ма ніі. Дрэн нае ды хан не праз 
нос спры яе ня пра віль на му раз віц цю пры ку-
су, тва ру («адэ но ід ны твар»).

ШТО СПРЫ ЯЕ АДЭ НО І ДАМ?
спад чын насць; �
за па лен чыя хва ро бы но са, гор ла, глот- �

кі, рэ спі ра тор ныя ві рус ныя ін фек цыі, ад зёр, 
кок люш, шкар ля ты на, ан гі ны і інш.;

па ру шэн не хар ча ван ня — пе ра корм- �
лі ван не;

схіль насць да алер гіч ных рэ ак цый;  �
па ру шэн не ап ты маль най вар тас ці па- �

вет ра (над та цёп ла, вель мі су ха, шмат пы-
лу, лі шак бы та вой хі міі, шкод ныя рэ чы вы ў 
па вет ры).

— Ка лі дзі ця час та па ку туе ад на смар ку, 
які доў жыц ца 10 дзён і больш, горш ды хае 

но сам, хра пе пад час сну, па ча ло не да чу ваць 
(пе ра пыт вае, па вя ліч вае гук тэ ле ві за ра), 
не аб ход на на ве даць ота ла рын го ла га.

— Нель га да пус каць раз рас тан ня адэ-
но і даў.

Адэ но і ды аба вяз ко ва трэ ба ля чыць! Толь-
кі не адэ но і ды, а хра ніч ны за па лен чы пра цэс 
у іх. Каб пра ду хі ліць ус клад нен ні.

ЯКІМ МО ЖА БЫЦЬ ЛЯ ЧЭН НЕ?
Мяс цо вае. Кроп лі, ара шэн ні слі зіс тай 

но са і на са глот кі вод ны мі рас тво ра мі з су-
праць за па лен чай, ан ты алер гіч най і ан ты-
мік роб най вар тас ця мі.

Агуль нае. Ві та мі ны, срод кі, якія ўздзей ні-
ча юць на імун ную сіс тэ му, вак цы ны, фі зі я тэ-
ра пія (маг ні та-, ла зе ра тэ ра пія, ін га ля цыі).

Га ме а па тыя. Не про ці па ка за на.
Ка лі вы яў ля юц ца змя нен ні з бо ку ву шэй 

(атыт, дыс функ цыя слы ха вых труб), хра ніч-
ныя брон ха лё гач ныя за хвор ван ні, алер гіі, 
то адэ но і ды, не за леж на ад сту пе ні іх па ве-
лі чэн ня, аба вяз ко ва вы да ля юц ца. На сён-
ня ме на ві та вы да лен не з'яў ля ец ца са мым 
эфек тыў ным ме та дам ля чэн ня адэ но і даў.

Апе ра цыя вы кон ва ец ца ў спры яль ны 
для дзі ця ці час. Нель га вы кон ваць яе пад-
час вост рых рэ спі ра тор ных за хвор ван няў і 
3–4 тыд ні пас ля вы зда раў лен ня. Дзе цям да 
8 га доў — без мяс цо ва га абяз боль ван ня, 

пас ля 8 га доў слі зіс тая на са глот кі змаз ва-
ец ца або ара ша ец ца рас тво рам лі да ка і ну. 
Ма лым дзе цям гэ та не ро біц ца з-за не бяс-
пе кі раз віц ця ас фік сіі (удуш ша). Апе ра цыя 
не хва ра ві тая і доў жыц ца ўся го 5–6 се кунд. 
Ус клад нен ні бы ва юць вель мі рэд ка. Ад вы-
да лен ня адэ но і даў уль тра гу кам і ла зе рам 
хі рур гі ад мо ві лі ся з-за больш вы со кай ры-
зы кі ўсклад нен няў.

Звы чай на дзі ця зна хо дзіц ца ў ста цы я на-
ры ад ны су ткі.

ШТО РА БІЦЬ ПАС ЛЯ ВЫ ПІС КІ 
ДА ДО МУ?

У лож ку тры маць дзі ця не трэ ба, да стат-
ко ва толь кі аб ме жа ваць фі зіч ную на груз ку. 
3–5 дзён не ўжы ваць га ра чую і вост рую ежу, 
кіс лыя со кі і фрук ты, га зі ра ва ныя на поі і 
ма ро жа нае. На 3–5 су ткі пры ад сут нас ці па-
вы ша най тэм пе ра ту ры, доб рым за жы ван ні 
ран кі ў глот цы мож на на вед ваць дзі ця чы ка-
лек тыў і вы хо дзіць на ву лі цу. Нель га толь кі 
зай мац ца спор там і на вед ваць ба сейн.

Поў нас цю ра на ў глот цы за жы вае праз 
2–3 тыд ні. Праз ме сяц ні я кіх аб ме жа ван няў 
у ла дзе жыц ця і хар ча ван ня ня ма.

Адэ но і ды мо гуць пас ля вы да лен ня з'яў-
ляц ца зноў. Зда ра ец ца гэ та ў 5 пра цэн тах 
вы пад каў. Ад нак гэ та не азна чае не аб ход-
нас ці паў тор на га хі рур гіч на га ўмя шан ня. Адэ-
но ід ная ткан ка мо жа з'яў ляц ца ў на са глот цы 
не ра ней як праз 7–12 ме ся цаў. За гэ ты час 
па спя вае ад на віц ца функ цыя слы ха вых труб, 
но са. Урэш це, з рос там дзі ця ці па вя ліч ва ец ца 
аб' ём на са глот кі. Та кім чы нам, ад ноў ле ныя 
мін да лі ны не здоль ны ака заць ра ней шы ад-
моў ны ўплыў. Паў тор нае вы да лен не адэ но і-
даў па тра бу ец ца над звы чай рэд ка.

СА МАЕ ВАЖ НАЕ Ў ПРА ФІ ЛАК ТЫ ЦЫ:
1. За гар тоў ван не з пер шых ме ся цаў 

жыц ця.
2. Фіз куль ту ра і спорт.
3. Свое ча со вае ля чэн не лю бых за хвор-

ван няў верх ніх ды халь ных шля хоў.
Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Тры маць у якас ці хат ня га га-
да ван ца ка та ці са ба ку, час 
ад ча су вы гуль ва ю чы іх на 
па вад ку… Ка го гэ тым ця пер 
здзі віш! Вось тхор — зу сім 
ін шая спра ва.

Мін чан ку Над зею і яе шуст рую 
«кам пань ён ку» па мя нуш цы Нюр-
ка мы су стрэ лі ка ля па жар най 
час ці на ву лі цы Ма шы на бу даў ні-
коў, аку рат пад час пра гул кі.

— Гэ та хат ні тхор. Яму ўся-
го толь кі во сем ме ся цаў, мы 

яшчэ рас цём, — рас па вя ла 
жан чы на.

Аказ ва ец ца, Нюр ка па ся лі ла-
ся ў яе сям'і не вы пад ко ва. Баць-
ка Над зеі, ка лі тая бы ла яшчэ 
дзі цем, не як пры нёс у дом ма-
лень ка га дзі ка га тхо ры ка, яко га 
яму па да ра ваў ся бар-па ляў ні чы. 
Не ўза ба ве тхор стаў лю бім цам 
усёй сям'і. Прай шоў час, і ўжо 
дзе ці са мой Над зеі за ду ма лі ся 
пра тое, яко га б га да ван ца за-
вес ці. Так скла ла ся, што спы ні-
лі ся на тха ры, толь кі ўжо хат нім. 

І ні ра зу не па шка да ва лі. На ват 
муж Над зеі, які быў ка тэ га рыч на 
су праць лю бой жы вё лы ў до ме, 
не ўста яў пе рад «аба яль нас цю» 
тха ра. Нюр ка вель мі па цеш-
ная, ці каў ная і лю біць гу ляц ца з 
дзець мі.

Кар міць пу шыс та га не па-
се ду мож на пту шы ным мя сам, 
не ка то ры мі ві да мі ры бы, ка ша-

мі. А так са ма — якас ным су хім 
кор мам. Ба віць час ён заўж ды 
«з ка рыс цю»: гу ляе з цац ка мі, 
за гляд вае ва ўсе ку ты ква тэ ры. 
Так што ка лі ад ной чы пры не ся-
це та кую іс то ту ў сваё жыт ло, 
су ма ваць вам дак лад на не да-
вя дзец ца.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.20 17.18 7.58
Вi цебск — 9.16 17.02 7.46
Ма гi лёў — 9.10 17.08 7.58
Го мель — 8.59 17.12 8.13
Гродна — 9.34 17.35 8.01
Брэст    — 9.27 17.43 8.16

Iмянiны
Пр. Ульяны, Серафіма, Сільвестра. 
К. Арнольда, Ізыдара, Макара, 
Паўла.

Месяц
Поўня 16 студзеня. 
Месяц у сузор’і Рака. 

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

ca
ric

atu
ra

.ru

 

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы на  меснiк 
дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 22.817.  Iндэкс 63850.  Зак. № 251.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
         14 студзеня 2014 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Што па ві нен умець муж чы на:
1) Не маў чаць, ка лі пры га та ва на смач-

на.
2) Моўч кі ес ці, ка лі не смач на.

— Да вай, прос та па ся дзім моўч кі? 
Тут так пры го жа, не ха чу па ру шаць гэ-
тую ці шы ню...

— Цяг ні це бі лет!

У марш рут цы, на бі тай чы ноў ні ка мі, 
гро шы да ва дзі це ля так і не дай шлі.

Дзяў чы на — хлоп цу:
— Та та хо ча з та бой блі жэй па зна-

ё міц ца.
— Пас ля та го, як ён дзве га дзі ны з 

ся ке рай га няў ся за мной па ра ё не? Ты 
здзе ку еш ся?

— Не, ты яму спа да баў ся. Ён май стар 
спор ту па бе гу.

1789 год — 225 га доў та му на ра дзіў-
ся (го рад Мінск) Юзэф Гла вац-

кі, бе ла рус кі жы ва пі сец, гра фік, тэ ат раль ны 
мас так. Ву чыў ся ў Ві лен скім уні вер сі тэ це 
ў Яна Рус тэ ма, затым вы кла даў там перс-
пек ты ву і кі ра ваў лі таг раф скай май стэр-
ня й. Афарм ляў спек так лі ў тэ ат рах Мін ска, 
Віль ні, Вар ша вы. Аў тар лі таг ра фіі з вы явай 
ві лен ска га кас цё ла св. Ган ны, парт рэ таў ар-
хі тэк та ра Л. Стоў ка-Гу ця ві чу са, жон кі, аў та-
парт рэ та, ма ляў ні чай кам па зі цыі «Еван ге-
ліст Марк», пей за жаў, ма люн каў. Па мёр у 
1858 го дзе.

1850 год — на ра дзі ла ся Соф'я Ка ва-
леў ская, су свет на вя до мы ма-

тэ ма тык, пісь мен ні ца, пуб лі цыст ка, пер шая 
ў све це жан чы на-пра фе сар, член-ка рэс пан-
дэнт Пе цяр бург скай ака дэ міі на вук. На ра-
дзі ла ся ў Маск ве ў сям'і ге не ра ла В. В. Кор-

він-Кру коў ска га, які 
па хо дзіў са ста ра-
жыт на га шля хец ка-
га ро ду з Бе ла ру сі. 
Ран няе дзя цін ства 
і юнац тва пра вя ла 
ў ра да вым ма ёнт ку 
баць кі ў вёс цы Па-
лі бі на та га час най 
Ві цеб скай гу бер ні. 
Атры ма ла ўсе ба ко-
вую аду ка цыю. Вы-
дат ныя ма тэ ма тыч-

ныя здоль нас ці вы яві лі ся ўжо ў ран нім дзя-
цін стве. Док тар фі ла со фіі, пры ват-да цэнт 
Мас коў ска га ма тэ ма тыч на га та ва рыст ва, 
член-ка рэс пан дэнт Ра сій скай ака дэ міі на-
ву кі. Да сяг нуць у дру гой па ло ве ХІХ ста год-
дзя та ко га на ву ко ва га пры знан ня бы ло для 
жан чы ны з'я вай над звы чай най. Ма тэ ма тык 
Соф'я Ка ва леў ская з дзя цін ства ўраж ва ла 
зна ё мых сва і мі здоль нас ця мі да на вук. Не 
ма ю чы маг чы мас ці ву чыц ца ў Ра сіі, яна ў 
1869-м па сту пі ла ў Гей дэль берг скі ўні вер-
сі тэт. За тым бра ла ўро кі ў зна ка мі та га ма-
тэ ма ты ка Кар ла Ве ерш тра са ў Бер лі не. А 
зван не док та ра фі ла со фіі Ка ва леў скай пры-
су дзі лі ў Гё тын ген скім уні вер сі тэ це. Соф'я 
Ка ва леў ская ста ла пра фе са рам ка фед ры 
ма тэ ма ты кі ўні вер сі тэ та Стак голь ма. Яна — 
аў тар шмат лі кіх прац па ма тэ ма тыч ным ана-
лі зе, ме ха ні цы і аст ра но міі.

1939 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся 
(вёс ка За пол ле Шкло ўска га ра-

ё на) Ва сіль Ва сіль е віч Шын ка роў, бе ла рус кі 
гіс то рык, док тар гіс та рыч ных на вук (1991). 
Аў тар на ву ко вых прац па праб ле мах дзяр-
жаў на га бу даў ніц тва, мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня, аграр най па лі ты кі, ідэа ло гіі дзяр жа вы, 
за ка нат вор час ці.

Аляк сандр ЕЛЬ СКІ, пісь мен нік,
эт ног раф, гіс то рык, пе ра клад чык, 
пуб лі цыст:

«Ка лі бліж ні цер піць бя ду, то трэ ба 
яго пад тры маць, хоць бы ён і са ро меў-
ся та кой да па мо гі».

Він шую лю бую Ан ге лі ну Ісі да-
раў ну ПЯТ РО ВІЧ з 55-год дзем на-
ша га шлю бу!

Су стрэў ця бе я не ча ка на
І вы пад ко ва, мо жа быць,
Ды лё сам нам на ка на ва на
Больш за паў ве ка ра зам жыць.

Удзяч ны я та бе за гэ та —
За вы бар твой і за лю боў.
Пе ра ка наў ся: у цэ лым све це
Лепш за ця бе
 я б не знай шоў!

Твой Ва сіль.

Сло ва па дзя кі

Дзя куй «Звяз дзе», якая знай шла 
маг чы масць па він ша ваць на са мым фі-
ні шы го да лёт чы ка-кас ма на ўта СССР 
Пят ра Іль і ча Клі му ка, яго жон ку Лі лію 
Ула дзі мі ра ўну, сы на Мі ха і ла і яго сям'ю 
з Но вым го дам, а так са ма 40-год дзем з 
дня пер ша га па лё ту ў кос мас. Вя лі ка га 
ся мей на га шчас ця Вам і зда роўя!

З па ва гай,
Мі ка лай Іва на віч ПАЎ ЛЮ КО ВІЧ, 
стар шы ня рай ка ма праф са ю за 

ра бот ні каў АПК Брэсц ка га ра ё на.

Фо та фактФо та факт  ��

Па ву лі цы...тха ра ва дзі лі!
Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

«ХРА НІЧ НЫЯ» МІН ДА ЛІ НЫ 
БУ ДЗЕМ ВЫ ДА ЛЯЦЬ

Вяс ко вы га ва рун і васт рас лоў 
Міш ка Мя дзя нік ста яў ся род ганд-
лё вай за лы сель ма га і ўсклік ваў 
раз губ ле на і здзіў ле на:

— Яму мес ца ў «Біт ве эк стра-
сэн саў»! Што ён ро біць у на шай 
вёс цы? Ка жа, дай мне ру ку… І 
вось, за ра за, гле дзя чы на да лонь, 
рас ка заў усё!.. І што я быў жа на-
ты, якое імя бы лой жон кі, як даў но 
ра зы шлі ся. На ват ад ча го па мер-
ла мая ма ці! — Міш ка аж па цёр 
да лон ню аб шта ны, па зі ра ю чы на 
здзіў ле ных вяс ко вых баб.

Ні ад ной з жан чын, якія ста-
я лі ў сель ма гу і ча ка лі пры во зу 
хле ба, не знай шло ся што ад-
ка заць. За тое не змаў чаў Фе-
дзя Крот — зда ра вен ны, ні бы 
бык, кры ху не цвя ро зы муж чы на 
пен сій на га ўзрос ту, які больш 
за 40 га доў ад пра ца ваў у мяс-
цо вым кал га се і мі ну лай зі мой 
пай шоў на пен сію.

— Дык, мо жа, уга даў? Не? 
Гм… Пры ехаў, ха ле ра ве дае, 
ад куль, ку піў Зось чы ну ха ту. 
На вош та ма ла до му хлоп цу ха-
та ў ся ле? Дзі вак… Ду рань, а не 
хі ра мант! — за ра га таў Фе дзя, 
але яго і смех ні хто з пры сут ных 
не пад тры маў.

— Вось за раз і ўпэў ні це-
ся, які ён эк стра сэнс, — ці ха і 
стом ле на пра мо ві ла пра да вец 
Жан на, вы со кая ху дар ля вая 
дзяў чы на. — Вунь, ба чу, ідзе ў 
ма га зін… Зноў, на пэў на, па «Ко-
ка-ко лу» і цы га рэ ты.

У сель маг зай шоў не вы со ка-
га рос ту кар жа ка ва ты ма ла ды 
муж чы на. На вы гляд яму бы ло 
га доў ка ля трыц ца ці. Штось ці 
ня ўстой лі вае, тра пят кое ха ва ла-
ся ў по гля дзе яго бла кіт ных пра-
ніз лі вых ва чэй. Так і ха це ла ся 
зір нуць як ма га глы бей у гэ тыя 
ні бы та ў чымсь ці ві на ва тыя во-
чы. Пры цяг ваў по зірк доў гі тон кі 
шрам, які вер ты каль на цяг нуў ся 
ад ле ва га бры ва да скі ві цы.

Усе пры ціх лі. Не зна ё мец да-
стаў ма лень кі чор ны парт ма нет… 

Але тут на ўвесь ма га зін пра гу чаў 
труб ны го лас Фе дзі Кра та:

— Ка жуць, слаў ны эк стра-
сэнс пры ехаў у на ша ся ло? Хір-
р-амант! — вы цяг нуў шы сваю 
вуз ла ва тую ма зо ліс тую да лонь, 
Фё дар зра біў вя лі кі крок на пе рад, 
пры ціс нуў не зна ём ца да пры лаў-
ка і на смеш лі ва спы таў-за га даў:

— Па ва ра жы, хло пец!
— Не тут, дзя дзя, — глу хім 

ба сам ня ўпэў не на пра мо віў ма-
ла ды муж чы на. — «Ко ка-ко лу» і 
па чак «Бон да», ка лі лас ка…

Пры ціс ну ты да пры лаў ка вя-
ліз ным, ні бы га ра, Фе дзем і ад-
чу ва ю чы, як свід ру юць спі ну і 
па ты лі цу на сця ро жа ныя по гля ды 
вяс ко вых жан чын, «эк стра сэнс» 
ад чу ваў ся бе ня ўтуль на. Вя ліз-
ная да лонь Фё да ра гіп на ты за ва-
ла. Ста ла зра зу ме ла: прос та так 
ад сюль не зна ё мец не вый дзе. 
Не каль кі се кунд здранц ве ла і 
ска са ву рыў шы ся ён гля дзеў на 
да лонь бы ло га ме ха ні за та ра.

— Ру ка пра цоў на га ча ла ве-
ка, — ня ўпэў не на пра мо віў не зна-
ё мец. — За ру лём усё жыц цё…

— Ха! — гарк нуў на ўвесь 
ма га зін рап там па ве ся леў шы 
Фё дар. — Дык лю бая ба ба, гля-
нуў шы на маю да лонь, ска жа 
тое са мае!.. Гм, ней кім дзіў ным 
ты зда еш ся, хло пец. А мо жа, ця-
бе за каў нер і…

Во чы «эк стра сэн са» ўспых-
ну лі ад гне ву. Ад чу ва ла ся, ён 
ледзь стрым лі вае ся бе, ута ро-
піў шы ся ў да лонь Фё да ра:

— Гэ та не ўсё, па ва жа ны!.. 
Вы — чац вёр тае і апош няе дзі ця 
ў сва іх баць коў. Усе, хто ста рэй-
шы, па мер лі… І жон ка за гі ну ла 
з-за вас: ба чу по ле, кам байн, 
жан чы ну, што ўпа ла пад жня яр-
ку. Вы ві на ва ты ў яе смер ці, але 
ча мусь ці вас не па ка ра лі… Гм, 
вось дзі ва!.. Дык вы на ват ажа ні-
лі ся з сяст рой за гі ну лай жон кі!..

Фё дар ад ха піў ру ку, ні бы та 
хтось ці лі нуў на яе кіп нем. Ад-
на з жан чын пра ніз лі ва вой кну-

ла на ўвесь ма га зін. Не зна ё мец 
за браў з пры лаў ка «Ко ка-ко лу», 
па чак цы га рэт і ці ха вый шаў. Усе 
лі та раль на аслу пя не лі. Толь кі 
пра да вец Жан на, ні бы та ні чо га 
не зда ры ла ся, на хму рыў шы ся, 
ста ла пад ліч ваць вы руч ку.

***
У двор Зось чы най ха ты, дзе 

пра жы ваў вы шэй зга да ны «эк-

стра сэнс», ня спеш на зай шла 
вяс ко вая жан чы на Лі да Ка ле-
нік. Яна пра ца ва ла ў дзі ця чым 
сад ку. Яе дзя воц кая пры га-
жосць па сту по ва пе рай шла ў 
мі лую жа но чую пры ваб насць. 
Лі да па да ба ла ся мно гім мяс-
цо вым муж чы нам, што ліп лі да 
яе, як му хі на мёд. Але на сэр-
цы ў гэ тай мі ла від най жан чы ны 
быў ка мень: тры га ды як знік яе 
муж — па ехаў на за роб кі і, як 
ка жуць, пра паў з кан ца мі.

З ве ран ды на су страч гос ці 
ху цень ка вый шаў той са мы «эк-
стра сэнс». Ён ад чу ваў ся бе не як 
не спа кой на: па спеш лі ва пра па на-
ваў Лі дзе сес ці на лаў ку, сам тут 
жа пры сеў, по тым ус ко чыў…

— Вас Алег клі чуць? — піль на 
ўгля да ю чы ся ў во чы не зна ём цу, 
спы та ла Лі да. — Уся вёс ка толь кі 
га во рыць пра вас — вы ўра зі лі 
ўсіх! Не ве ра год на! Але мя не чут-
кі ці ка вяць ма ла. Ска жы це, вы 
хі ра ман ты яй ва ло да е це?.. Пра-
паў муж — ня ма спа кою! Свяк-
роў ва ўсім аб ві на вач вае мя не, 
але… яна ста рая жан чы на, я ёй 
да рую… Што з ма ім Аляк се ем?

— Так, я, ве да е це… я зай-
ма ю ся даў но… і жы ву за гэ та… 

плат ная па слу га, — блы та на за-
га ва рыў муж чы на, але Лі да яго 
пе ра бі ла:

— Ра зу мею. Коль кі каш туе 
ва ша… ра бо та?

— 200 000 руб лёў — і ска жу 
ўсё.

— Я не су праць: вось вам 
мая да лонь і гро шы.

…Эк стра сэнс» па глы біў ся 

ў вы ву чэн не жа но чай да ло ні, 
якая ляг ла на яго ка ле на. Твар 
яго асвя ціў ся ўсмеш кай. Доў га 
маў чаў, пас ля ўзняў на жан чы ну 
свае бла кіт ныя во чы.

— Ба чу, сяб ра ва лі з му жам з 
дзя цін ства… Гм, а за ця жа ра лі вы 
яшчэ да вя сел ля. Аляк сей пры яз-
джаў на вя сел ле з ар міі — ад пус-
ці лі на та кую важ ную па дзею… 
Жы лі друж на, дзве дач кі, але, ве-
да е це, ба чу бру нет ку. І муж ваш 
зна ё мы з ёй вель мі даў но… Мо-
жа, у ар міі па зна ё міў ся? Ска жы-
це свек ры ві: жы вы ён, зда ро вы… 
Больш ні чо га не ма гу ска заць. Не 
ха чу вас траў мі ра ваць.

…Лі да пла ка ла. Алег ус ко-
чыў, кі нуў ся ў ве ран ду, пры нёс 
ку бак ва ды, але жан чы на ад вя-
ла яго ру ку з куб кам і, на хі ліў шы 
га ла ву і ўздрыг ва ю чы пля чы ма, 
пай шла да вес ні чак. «Эк стра-
сэнс» па ста віў ку бак, ху цень ка 
пе ра лі чыў гро шы, по тым ней кі 
час мі тус лі ва пе ра клад ваў іх з 
кі шэ ні ў кі шэ ню.

…У са мы блі жэй шы час да 
«хі ра ман та» ў двор Зось чы най 
ха ты пай шлі вяс коў цы — і ма-
ла дыя, і ста рыя. Асаб лі ва шмат 
іш ло жан чын, дзяў чат. Ма ла ды 

ча ла век толь кі па спя ваў лі чыць 
і склад ваць гро шы.

Бы ло ві даць, што гро шы ён 
лю біў.

***
Аў та ма біль ста яў у са мым 

кан цы ву лі цы… Ужо амаль сцям-
не ла; жыц цё ў вёс цы за ці ха ла, 
толь кі не за ці хаў ве цер — ша лё-
на і не ўтай ма ва на ён мат ло шыў 

гол ле яб лынь і ста ро га клё на… 
Да аў та ма бі ля па ды шла вы со-
кая ху дар ля вая дзяў чы на — 
гэ та бы ла пра да вец сель ма га 
Жан на; яна ад чы ні ла дзве ры, 
се ла на пя рэд няе ся дзен не. За 
ру лём аў то ся дзеў той са мы «эк-
стра сэнс» Алег.

Абое маў ча лі.
— Мо жа, хо піць, Алег, пад-

ман ваць вяс коў цаў? — з бо-
лем у го ла се на рэш це спы та ла 
Жан на. — Гэ тыя лю дзі та бе не 
чу жыя, а ты… Да рэ чы, пры яз-
джаў участ ко вы мі лі цы я нер, 
вель мі за ці ка віў ся рас ка за мі 
пра твае… фо ку сы, але, му сіць, 
не ве дае, як пад сту піц ца. Гля дзі, 
пры цяг нуць за мах ляр ства…

— Хі ба ты не ве да еш, Жан на, 
што толь кі з-за ця бе я ўзяў ся за 
гэ тыя… фо ку сы? Каб за ра біць, 
вяр нуць тваё ка хан не і за браць 
ця бе з са бой! — з не ча ка най 
злос цю за га ва рыў Алег. — Ду-
ма еш, мне лёг ка? Я ледзь тры-
ваю: яны гля дзяць — і не па зна-
юць мя не… Ха ця, што дзіў на га: 
ча ты ры га ды ка ло ніі, пас ля тая 
страш ная траў ма, пе ра сад ка 
ску ры, уста ноў ка кас ця во га ім-
план та та на тва ры. Доб ра зра бі лі 

апе ра цыю ме ды кі — па спра буй 
да ве дац ца, што тут плас ты ка… 
толь кі шрам… Той жа Фе дзя 
Крот — стры еч ны брат ма ёй ма-
ці… Ду ма еш, мне ха це ла ся на-
гад ваць яму пра смерць жон кі 
пад жня яр кай кам бай на? Лёг ка 
га ва рыць ім пра іх мі ну лае, бо 
амаль усё ве даю, ды цяж ка вы-
дум ваць пра бу ду чы ню… Жан на, 
лю бая мая, па еха лі са мной!

— Алег, ні ку ды я не па еду. 
Тут ма ці хво рая, тут… Ты столь кі 
га доў па мя таў пра мя не, ка хаў, 
але… я ўжо ін шая. Я не за му-
жам, але сэр ца маё не сва бод нае, 
Алег, пра бач… Тут ёсць на стаў нік 
ма ла ды. Ён… ду маю толь кі пра 
яго… Ты — дзіў ны! Ня ўжо муж чы-
ны мо гуць так доў га ка хаць?

— Мо гуць! Толь кі вось жан-
чы ны схіль ныя да здра ды! — 
злос на вы па ліў Алег. — За бя ры 
гэ тыя гро шы — іх цэ лы па кет, 
мне яны не па трэб ны. У Мінск я 
еду ўжо за раз.

— І мне не трэ ба гэ тыя гро-
шы: яны за роб ле ны пад ма нам. 
За ня сі лепш у царк ву… Ха ця і 
ў царк ву та кія гро шы ня доб ра 
нес ці, — пра мо ві ла Жан на і вый-
шла з аў та ма бі ля.

Вый шаў і «эк стра сэнс». Ма-
ла дыя лю дзі ста я лі на су праць 
ад но ад на го. Ша лё ны ве цер 
яшчэ больш ус ха дзіў ся, Жан на 
ўжо не па праў ля ла пры чос ку, а 
прос та тры ма ла ва ла сы… Але-
га ду шы ла крыў да і рэў насць, а 
Жан на бы ла спа кой най і абы-
яка вай.

Трэ ба бы ло раз віт вац ца.
— Не возь муць гро шы на ват 

у царк ве? То ня хай імі рас па-

ра джа ец ца ве цер! — ус крык нуў 
са злос цю Алег, ус кі нуў уверх і 
рва нуў па кет…

Дзя сят кі, сот ні па пе рак друж-
на ўзня лі ся і за кру ці лі ся ў па вет-
ры; ве цер пад ха піў іх і па нёс уз-
доўж ву лі цы. Толь кі ад на 50-ты-
сяч ная ку пю ра за ча пі ла ся за 
ан тэ ну аў та ма бі ля і тра пя та ла ся, 
ні бы ма ты лёк. Алег са злос цю 
ад чы ніў дзве ры аў то, сеў, за пус-
ціў ру ха вік. Праз не каль кі се кунд 
ма шы на ўжо не сла ся ў бок аў-
та ма гіст ра лі. Жан на з сум най 
усмеш кай гля дзе ла ўслед; яе 
дум кі бы лі пра ма ла до га на стаў-
ні ка, які заўт ра ра ні цай аба вяз-
ко ва прый дзе ў сель маг...

***
На заўт ра ўся вёс ка толь кі 

і гу дзе ла пра тое, што хтось ці 
вы сы паў мех з гра шы ма на ву лі-
цы. Чут кі ха дзі лі прос та не ве ра-
год ныя: спа чат ку га ва ры лі, што 
аб ра ба ва лі ней кіх ін ка са та раў. 
Але верх узя ла ін шая дум ка: гэ-
та — гро шы «хі ра ман та», яко га 
як быц цам за ха пі лі і вы вез лі ў 
Маск ву. Кал гас ны па стух Ры гор, 
як і вяс ко выя дзе ці, чут ка мі не ці-
ка віў ся, а збі раў гро шы, да абе ду 
на ступ на га дня ён ужо меў «на 
ра хун ку» ка ля трох міль ё наў.

…Ня шчас ная Лі да Ка ле нік 
у тую ра ні цу, іду чы на пра цу ў 
дзі ця чы са док, знай шла ка ля 
пло та 100-ты сяч ную ку пю ру. 
Доб рая сэр цам, Лі да пай шла ў 
царк ву, ку пі ла і па ста ві ла свеч ку 
«о здравии» му жа. Ня хай яму 
Бог дасць зда роўя, на ват ка лі ён 
там, у Пад мас коўі, ба віць час… 
з той не на віс най бру нет кай.

ЭК СТРА СЭНС 

Апа вя дан не Апа вя дан не   ��

Аляк сандр ГОР БАЧ

Адэ но і ды — за хвор ван не, якое 
вель мі рэд ка су стра ка ец ца 
ў да рос лых, ча го не ска жаш 
пра дзя цей. Ча му так ад бы ва ец ца? 
Як ля чыць та кіх дзя цей?
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Сю жэт ная ка лі зія гэ та га ка рот ка га 
апа вя дан ня зні та ва ла ў са бе столь кі 
дра ма тыч ных мо ман таў, што, аба-
пі ра ю чы ся на іх, хто-не будзь ін шы 
за мах нуў ся б на цэ лы ра ман. Зрэш-
ты, у Аляк санд ра Гор ба ча, маг чы ма, 
усё яшчэ на пе ра дзе.

Як бы там ні бы ло, ха це ла ся 
б звяр нуць ува гу чы та чоў на яго ўмен не выстройваць ды на-
міч ны сю жэт і пры дум ляць не ча ка ную кан цоў ку...

Алесь БА ДАК.


