Ён + Яна

СКАНДЫНАЎСКАЯ ХАДА,

АБО ПАЛ КІ Ў РУ КІ — І НА ПЕ РАД!

П

РА скандынаўскую хаду (хада са спецыяльнымі палкамі) у нас даведаліся не так даўно,
але яна хутка набірае папулярнасць. Гэты спосаб падтрымліваць сябе ў выдатнай фізічнай
форме падыходзіць усім.
Гісторыя скандынаўскай хады (англ. Nordіc Walkіng)
як віду спорту налічвае больш за 80 гадоў. Упершыню
практыкаваць хаду з палкамі пачалі яшчэ ў 40-я гады
фінскія лыжнікі падчас трэніровак у цёплую пару года.
І амаль адразу заўважылі, што такія трэніроўкі маюць
мноства пераваг і вельмі эфектыўныя для падтрымання добрай фізічнай формы. Сёння гэтым відам спорту
займаюцца мільёны людзей ва ўсім свеце.
Адна з галоўных пераваг скандынаўскай хады ў
тым, што яна не патрабуе спецыяльнай фізічнай падрыхтоўкі, падыходзіць для людзей усіх узростаў, не
патрабуе асаблівых высілкаў і дабратворна ўплывае
на сардэчна-сасудзістую сістэму і лёгкія. Падчас заняткаў задзейнічаныя 90 % мышцаў, што не толькі робіць цела падцягнутым, але і ўмацоўвае пазваночнік і
суставы. Гэта эфектыўны спосаб скінуць лішнюю вагу,
паколькі падчас хады з палкамі спальваецца на 47 %
калорый больш, чым пры звычайнай хадзе.
Хада ўмеранай інтэнсіўнасці актывізуе метабалізм,
кровазварот, дыханне і аказвае агульнаўмацавальнае
дзеянне на ўвесь арганізм. Яе лёгка спалучаць з поўным (грудабрушным), глыбокім, рытмічным дыханнем,
паколькі сам рух яго не абмяжоўвае. Асаблівая каштоўнасць заняткаў хадой заключаецца ў іх станоўчым
уплыве на нервова-псіхічную сферу чалавека. Таму,
у каго баліць спіна або ёсць праблемы з суставамі,
медыкі звычайна не рэкамендуюць бегаць — і ў такой
сітуацыі паўночная хада становіцца выдатнай альтэрнатывай бегу.
УПЛЫЎ СКАНДЫНАЎСКАЙ ХАДЫ НА АРГАНІЗМ
ТЛУШЧ. Памяншае запасы тлушчавай тканкі, падцягвае фігуру, выводзіць таксіны, зніжае ўзровень
«дрэннага» халестэрыну.
ДЫХАННЕ І КРОЎ. Павялічвае аб'ём лёгкіх, павышае засваенне кіслароду тканкамі, умацоўвае дыхальныя мышцы, паляпшае здольнасць эрытрацытаў
транспартаваць кісларод.
СЭРЦА І САСУДЫ. Умацоўвае сардэчную мышцу,
паніжае ціск, нармалізуе пульс, павышае эластычнасць
сасудаў, зніжае рызыку інфарктаў і трамбозаў.
МЫШЦЫ, СУСТАВЫ, КОСЦІ. Умацоўвае мышцы
спіны і жывата, выпроствае постаць, паляпшае кровазабеспячэнне мышцаў, павышае эластычнасць сухажылляў, паляпшае структуру касцявой тканкі, зніжае

Раскіданае па кватэры адзенне і мокрыя ручнікі становяцца
прычынай большасці сямейных сварак. Да такой высновы
прыйшлі даследчыкі з Універсітэта Таронта ў ЗША, перадае
партал «Адзіны свет».
«Для многіх людзей такія прычыны раздражняльнасці могуць падацца смешнымі і недарэчнымі, — расказвае кіраўнік даследчай групы,
— але людзі забываюць, што часта жанчына ў сям'і выконвае ролю
не толькі жонкі і маці, але і прыбіральніцы, кухаркі».
Сярод іншых прычын, якія раздражняюць большасць з 3 тыс. апытаных жанчын: рэшткі зубной пасты ў ракавіне; перапоўнены бак для
смецця; адсутнасць туалетнай паперы; паднятае вечка ўнітаза і вялікая
колькасць бруднага посуду.
Сацыёлагі падкрэсліваюць, што прычына жаночай незадаволенасці
хаваецца не ў непасільнасці выканання дзеянняў па прыбіранні, а ў
недахопе паважлівага стаўлення да іх.

Кожная пятая жанчына думае,
што выйшла замуж «не за таго»
ПРАВІЛЫ БЯСПЕЧНАЙ І ЭФЕКТЫЎНАЙ ХАДЫ
 Перш чым пачаць трэніравацца, абавязкова
парайцеся з доктарам.
 Не перастарайцеся, асабліва калі вы навічок. Няхай ваша цела адаптуецца да новага
віду фізічнай актыўнасці. Працягласць і частату
трэніровак павялічвайце паступова.
 Ваша дыханне павінна быць пачашчаным,
але не даводзьце яго да цяжкага і ўскладненага.
 Насіце адпаведны абутак. Не кожны абутак
можа забяспечыць неабходныя пры СХ амартызацыю і стабільнасць.
 Хада не павінна прычыняць боль. Калі вы
адчуваеце дыскамфорт у мышцах, суставах, грудзях або галаўны боль, варта яшчэ раз пракансультавацца з доктарам.
рызыку развіцця астэапарозу, паляпшае «змазку»
суставаў, трэніруе праблемныя мышцы — шыі, спіны,
грудзей, сцёгнаў.
НЕРВОВАЯ СІСТЭМА. Паляпшае каардынацыю,
умацоўвае сон, паляпшае кровазабеспячэнне мозга,
павышае ўвагу і дапамагае засяродзіцца.
ПСІХІКА. Умацоўвае ўпэўненасць у сабе, паляпшае
настрой, развівае актыўнасць духу і спрыяе творчасці,
дае выхад негатыўнай энергіі, вызваляе эндарфіны,
паляпшае якасць жыцця.
СТРЭС. Адмоўную энергію стрэсу ператварае ў
дадатную энергію руху, змяншае колькасць адрэналіну ў крыві.

Доктар адкажа

Прафілактыка

ПАТНІЦА
Ў ДАРОСЛЫХ?
БЫВАЕ І ТАКОЕ...
Без усякага сумнення, у вас, чытач, даўно не было дзіцячых
прэласцяў. Аднак, калі нейкі ўчастак вашай скуры занадта доўга
трымаць у гарачым вільготным месцы, цалкам можа ўзнікнуць
дарослы варыянт той жа праблемы — чырвоная патніца. Яе праявы: сверб, пачырваненне, дробны сып.
Патніца — раздражненне скуры, якое развіваецца ў выніку павышанага
потааддзялення і запаволенага выпарэння поту. Празмернае потааддзяленне часцей за ўсё выклікаецца спякотным або вільготным надвор'ем.
У цёплых вільготных умовах бактэрыі, якія жывуць на скуры (звычайна бяскрыўдныя), узмоцнена размнажаюцца, утвараючы мікраскапічны слой слізі. Адначасова спякота ўзмацняе работу потавых залозаў,
адкрываючы іх поры для мікробаў. Вывадныя пратокі закупорваюцца,
залозы запаляюцца — адсюль і сып. Прафілактыка гэтага непрыемнага
стану адна — трымаць поры на скуры адкрытымі. Вось чатыры галоўныя парады.
НАСІЦЕ СВАБОДНУЮ ВОПРАТКУ. Бо патніцу часта выклікае цеснае
адзенне. Калі горача і вільготна, дэрматолагі раяць насіць свабоднае
адзенне з тканіны, якая добра «дыхае», лепш за ўсё з бавоўны. Калі
вы схільныя да патніцы, пазбягайце нейлону і шоўку, якія прыстаюць да
цела. У гэтых тканін вельмі шчыльнае перапляценне — яны не даюць
выпарацца поту і, у адрозненне ад бавоўны, яго не ўбіраюць.
НЕ ПРЫЛІПАЙЦЕ ДА ДЖЫНСАЎ. У спякотны дзень лепш замяніць
звыклыя джынсы іншымі штанамі. Джынсавая тканіна вельмі шчыльная,
і таму рызыка займець патніцу ў ёй вышэйшая.
МЯНЯЙЦЕ ФУТБОЛКІ. Калі вы займаліся фізкультурай у футболцы і спацелі, зніміце яе як мага хутчэй, ва ўсякім разе адразу пасля
заканчэння заняткаў. Ад патніцы часта пакутуюць бегуны, якія моцна
пацеюць і не маюць магчымасці скінуць футболку. Калі доўга трымаць
яе на спацелай спіне, там з'явіцца сып. Дарэчы, аптымальны варыянт
— заўсёды мець пад рукой сухую футболку на змену і пераапранацца,
як толькі першая намокне.
СКІНЬЦЕ ВАГУ. Калі вы «носіце» шмат тлушчу, вам пагражае патніца. Залішняя вага — адзін з галоўных фактараў, якія вядуць да гэтага
пашкоджання скуры. Скура поўнага чалавека месцамі пастаянна сабраная ў складкі, у глыбіні якіх заўсёды горача і вільготна — а гэта ідэальныя
ўмовы для закупорвання пораў.
ПАПЯРЭДЗІЦЬ ПАТНІЦУ МОЖНА ПРАВІЛЬНАЙ АРГАНІЗАЦЫЯЙ
СВАЙГО РАНІШНЯГА ТУАЛЕТУ.
КАРЫСТАЙЦЕСЯ БАКТЭРЫЦЫДНЫМ МЫЛАМ. Некаторыя дэрматолагі яго не рэкамендуюць: яно сушыць скуру, а гэта правакуе іншыя
ўскладненні. Аднак, калі вы больш баіцеся патніцы, рызыкніце. Прынамсі,
бактэрый, што выклікаюць сып, на вас застанецца менш.
ЗМЫВАЙЦЕ МЫЛА. Якім бы мылам вы ні карысталіся — яго трэба
цалкам змываць у душы. Мыльная плёнка на скуры можа закупорыць
поры.
ДАМАГАЙЦЕСЯ СУХАСЦІ. Пасля мыцця старанна выцірайцеся і абсыхайце, перад тым як апрануцца. Лішняя вільгаць на скуры да дабра
не прывядзе.
КАРЫСТАЙЦЕСЯ ПРЫСЫПКАЙ. Тальк або любы іншы гіграскапічны парашок дапаможа высушыць участкі скуры, схільныя да патніцы.
Апрацуйце падпахавыя ямкі, пахвінную вобласць і спіну. Некаторым
жанчынам не перашкодзіць прысыпка пад грудзьмі.
ПРАВЕРЦЕ ДЭЗАДАРАНТ. Калі патніца паўтараецца часта, магчыма, вінаваты ваш дэзадарант. Антыперспіранты для таго і створаныя,
каб закупорваць потавыя залозы, а моцныя араматызатары могуць іх
раздражняць. Выбірайце для сябе гіпаалергенны сродак без паху.
УКЛЮЧЫЦЕ ВЕНТЫЛЯТАР. Пазбягаючы перагравання і поту, вы
засцерагаеце сваю скуру. Калі на вуліцы спякотна, пабудзьце ў памяшканні, уключыце вентылятар або кандыцыянер.
АСЦЯРОЖНЕЙ З ЗАГАРАМ. Большасць з вас чулі, што санцапёк
пагражае нам ракам скуры. Аднак ёсць і іншая прычына не смажыцца ў
пагодлівы дзянёк. Чырванеючы на сонцы, скура насамрэч злёгку запаляецца, і потавыя поры адпаведна звужаюцца, што павышае рызыку іх
закупорвання. А гэта вядзе да патніцы.
Халодная вада не выйсце. Не злоўжывайце працяглымі халаднаватымі ваннамі. У спякотны дзень гэта, безумоўна, прыемна, але ад патніцы
не выратуе. Скура ў прэснай вадзе набрыняе, і потавыя поры звузяцца.
Вы самі ствараеце ўмовы для з'яўлення сыпу.
УВАГА! Схадзіце да доктара. Вам прапішуць спецыяльныя баўтушкі з цынкам і іншымі кампанентамі для падсушвання скуры.
Часцей абмывайце пашкоджаныя ўчасткі скуры настоямі траў, якія
аказваюць супрацьзапаленчае дзеянне (ваўчкі, рамонак, шалфей,
кара дубу і інш.).

ЁСЦЬ ПЫТАННІ?
ТЭЛЕФАНУЙЦЕ...
На наступным тыдні дзяжурыць на «гарачай» лініі
Міністэрства аховы здароўя
(222 70 80) плануюць:
26 ліпеня — дырэктар Рэспубліканскай клінічнай бальніцы паталогіі слыху голасу і
маўлення Людміла Эдуардаўна МАКАРЫНА-КІБАК.
27 лі пе ня — на мес нік
га лоў на га ўрача Рэс публікан ска га цэнт ра гі гі е ны,
эпідэміялогіі і грамадскага
зда роўя Нэлі Та дэ ву шаў на
ГІНДЗЮК.
28 ліпеня — намеснік дырэктара РНПЦ «Кардыялогія»
па навуковай рабоце Маргарыта Іванаўна БЕЛЬСКАЯ.
29 лі пе ня — ды рэктар
РНПЦ «Маці і немаўля» Канстанцін Усцінавіч ВІЛЬЧУК.
30 ліпеня — галоўны ўрач
Мінскага гарадскога скурнавенералагічнага дыспансэра
Юрый Уладзіміравіч САЛУК.
У графіку магчымыя змяненні.

Брытанскія сацыёлагі запэўніваюць, што кожная 5-я жанчына
думае, што яна выйшла замуж не за таго чалавека.
Вынікі даследавання былі атрыманыя шляхам анкетавання 1250
жанчын ва ўзросце 35—44 гадоў. Таксама вызначана, што 58 % прадстаўніц слабага полу, нават нягледзячы на такія думкі, вельмі шчаслівыя ў шлюбе і не шкадуюць аб выбары партнёра.
Цікава, што адна з 12 жанчын лічыць, што яна ніколі не выйдзе
замуж. Хоць гэтыя жанчыны і не жадаюць прысутнасці пастаяннага
мужчыны ў сваім жыцці, завесці дзіця яны ўсё ж хочуць.
Як высветлілі вучоныя, замужнія жанчыны часцей, чым адзінокія,
адкладваюць грашовыя зберажэнні. Кожная шостая разведзеная жанчына не спадзяецца на свайго былога мужа ў грашовых адносінах і
забяспечвае сябе сама.

Як «завесці» мужчыну?
Больш за ўсё мужчын узбуджае сэксуальнае адзенне і сподняя бялізна. Да такой высновы прыйшлі амерыканскія вучоныя.
Сэксолагі ўпэўненыя, што самым прывабным для мужчын з'яўляецца выгляд жанчыны ў джынсах з расшпіленай маланкай або ў кашулі
з незашпіленым верхнім гузікам. Многіх «заводзіць» вобраз паненкі,
апранутай у мужчынскую кашулю або футболку, якія ледзь-ледзь
прыкрываюць попу. Насуперак жаночым чаканням, мужчыны не лічаць
стрынгі сэксуальнымі. Што датычыцца «ўзбуджальнага» колеру, то
тут меркаванні разышліся, аднак і псіхолагі, і мужчыны сыходзяцца ў
тым, што ружовы, шэры, фіялетавы і сіні ніякім чынам не стымулююць
жаданне заняцца сэксам.
Акрамя таго, на думку даследчыкаў, большасць мужчын прыходзяць у захапленне, калі партнёрка гаворыць (або стогне) нізкім прыглушаным голасам. Гучныя ж стогны і тым больш крыкі падаюцца
сэксуальнымі і ўзбуджальнымі толькі 6 % апытаных.
Многіх мужчын надзвычай «заводзіць» выгляд жанчыны, якая злуецца. Тлумачыцца гэта тым, што ў момант маральнага напружання ў яе
прыгожа ўздымаюцца грудзі, пачашчаецца дыханне і блішчаць вочы.
Асобныя прадстаўнікі моцнага полу прызнаюцца, што проста вар'яцеюць, калі іх каханая вымаўляе розныя непрыстойнасці сэксуальнага
характару падчас сэксу або да яго (у момант прэлюдыі або ў таксі па
дарозе дадому).
Мужчынам падабаюцца прыемныя пахі, але пераважна не парфумерныя, а натуральныя. Бурны сэкс абяцаюць водары шалфею,
сандалу, іланг-ілангу. Любоўную гульню, поўную пяшчоты і душэўнай
цеплыні, забяспечаць пахі апельсіна, хвоі і ванілі. Аптымальным варыянтам з'яўляюцца эфірныя алеі.
Жанчыны перакананыя, што мужчын прыцягвае яркая знешнасць
— пэўны памер грудзей, аб'ём таліі, форма вуснаў. Аднак даследчыкі высветлілі, што 55 % мужчын лічаць, што самымі прывабнымі ў
жанчыне з'яўляюцца хада і заклікальны позірк. 40 % сказалі, што іх
прыцягвае тэмперамент.

Слабы пол выбірае ўмерана
поўных
Жанчынам падабаюцца мажныя мужчыны высокага росту, заявілі навукоўцы. Рэч у тым, што яшчэ са старадаўніх часоў у падсвядомасць жанчыны закладзеная ўстаноўка: чым буйнейшы самец,
тым ён лепшы здабытчык. Як сцвярджаюць вучоныя, высокім
людзям уласціва быць больш прагрэсіўнымі з пункту гледжання
эвалюцыйнага развіцця, а жанчыны па сваёй прыродзе заўсёды
хочуць мець дзяцей ад самых дасканалых бацькоў.
Сучасныя жанчыны аддаюць перавагу не хударляваму бегуну і не
здаравеннаму штангісту, а мужчыну, які мае сярэднюю ступень паўнаты. Буйное даследаванне, праведзенае ў Германіі, выявіла, што амаль
70 % жанчын лічаць невялікі жывоцік у мужчыны «фізічна прывабным». Прычына ў тым, што «ўкормлены» мужчына мае больш высокі
ўзровень эстрагену ў крыві (апошні прадухіляе ўтварэнне тромбаў), а
значыць, мае шанц пражыць даўжэй за сваіх худых калег. Вось таму
жанчынам і падабаюцца паўнаватыя партнёры, але толькі калі паўната нязначная. Пры значным перавышэнні вагі адбываецца адваротны
эфект і развіваецца сэксуальнае тармажэнне.

Прафілактыка

ЛІМОН І КУКУРУЗА — СЯБРЫ
БЕЛАСНЕЖНЫХ ЗУБОЎ
Нягледзячы ні на што, усім
нам хочацца мець прыгожыя зубы і асляпляльную ўсмешку. Як
жа гэтага дабіцца?
Вы можаце звярнуцца да спецыялістаў стаматалагічнай клінікі, якія
хутка і дорага створаць вам беласнежную ўсмешку. Але гэтая ззяючая прыгажосць захоўваецца не
даўжэй як год. Працэдуру адбельвання зубоў рэкамендуецца паўтараць кожныя 6—12 месяцаў. Да
таго ж любое ўздзеянне на зубную
эмаль — лазернае, ультрагукавое
або механічнае, беззваротна парушае яе цэласнасць і структуру.
Зубы можна асвятліць самім,
нядорага і ў хатніх умовах. Вось
некалькі спосабаў займець прывабную ўсмешку.
1. Адмоўцеся ад курэння, не
ўжывайце штогадзіны каву, піце
нямоцную гарбату.
2. Чысціце зубы не радзей як
два разы на дзень. Звярніцеся па
кансультацыю да стаматолага.
Ён абследуе стан вашых зубоў і
дзяснаў, дасць рэкамендацыі па
падборы зубных пастаў і шчотак.
Для догляду поласці рота медыкі рэкамендуюць карыстацца не
якой-не будзь ад ной па стай, а
чаргаваць іх. Зубныя пасты для
адбельвання, якія ўтрымліваюць
абразіўныя кампаненты, трэба выкарыстоўваць па чарзе з пастамі
для ўмацавання эмалі, якія змяшчаюць фтор, і з пастамі, у склад

якіх уваходзяць гаючыя рэчывы
для лячэння дзяснаў.
3. Добры адбельвальны эфект
даe звычайная пітная сода, калі
яе выкарыстоўваць як зубны парашок. Гэты метад адбельвання
можна прымяняць не часцей як
адзін раз у два тыдні.
4. Натуральным адбельвальнікам можа служыць лупіна лімона,
калі яе ўнутраным бокам націраць
зубы, і лімонны сок, калі ім паласкаць поласць рота.
5. Кожны раз, калі вы з'ясце ласунак, прапалашчыце рот чыстай
вадой.
6. Свежыя яблыкі і морква не

ДУШ ДЛЯ ДРАПЕЖНІКАЎ

толькі забяспечаць вашы зубы і
арганізм вітамінамі, але і выканаюць ролю зубной шчоткі. Грызіце
іх часцей. Іх клетачная структура
мякка, але рашуча будзе змагацца
з зубным налётам.
7. Увядзіце ў рацыён прадукты,
у склад якіх уваходзіць кукуруза.
Яна ўмацоўвае зубы і не дазваляе
ўтварацца жоўтаму налёту на іх.
8. Газаваныя напоі піце праз саломінку. СО2, які ўтрымліваецца ў іх,
вельмі хутка раз'ядае зубную эмаль.
Праз саломінку піце і каляровыя напоі, каб яны не афарбоўвалі зубы.
9. Можна дабіцца візуальнага
эфекту беласнежнай усмешкі, калі
выкарыстаць макіяж смуглых адценняў і аўтазагар. Чым цямнейшай будзе ваша скура, тым бялейшымі будуць здавацца вашы зубы.
Памада густога чырвона-карычневага колеру адцягне ўвагу ад
жаўтаватых зубоў, а памада насычанага бронзавага колеру замаскіруе шараватыя зубы.
10. Жавальныя гумкі без цукру ўтрымліваюць ксіліт — рэчыва,
якое перашкаджае выпадзенню
зубоў. Каб абараніць свае зубы,
пасля яды пажуйце такую гумку
на працягу 10—15 хвілін. Але не
злоўжывайце. Пастаяннае выкарыстанне гумкі небясшкоднае.
Матэрыялы падборкі
падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Жывёл у Гродзенскім заапар ку ратуюць ад гарачыні з дапа могай халаднавата га душа, расказалі
БЕЛТА ў адміністрацыі заапарка.

Фота БЕЛТА.

ЖЫЦЦЯПІС 7

Прычыны сварак у сям'і —
туалетная папера і бак для смецця

Фота БЕЛТА.

Ключы да здароўя

У спякотныя дні супрацоўнікі заапарка сочаць за тым, каб у клетках усіх жывёл пастаянна была халаднаватая вада, ставяць дадатковыя ёмістасці. Паколькі ў 30-градусную
гарачыню вада хутка награваецца, мяняць
яе даводзіцца кожныя 2-3 гадзіны. Буйным
драпежным жывёлам — мядзведзям, ваўкам,
тыграм, леапарду, ільвам і дзікам — у Гродзенскім заапарку час ад часу наладжваюць
халаднаваты душ. Жывёлы прымаюць працэдуру з радасцю.
Наведвальнікам заапарка даводзіцца доўга стаяць каля клетак, каб убачыць мядзведзяў — большую частку часу гэтыя жывёлы
праводзяць ва ўстаноўленых басейнах. Каб

схаваць ад пякучага сонца дробных драпежных жывёл, у іх вальерах супрацоўнікі заапарка зрабілі больш ценю, устанавіўшы драўляныя домікі, саломенныя цыноўкі, укрыцці з
галін. Для капытных жывёл у 15.00 адкрываецца ўнутраны вальер. Як правіла, жывёлы
хаваюцца ў халаднаватыя памяшканні і рэдка
вяртаюцца да наведвальнікаў.
У Гродзенскім заапарку жывуць больш як
3,4 тыс. жывёл 312 відаў. У мінулым годзе яго
наведалі больш як 330 тыс. чалавек.

24 ліпеня 2010 г.

НА ВЕЧНУЮ

Лініі жыцця

ПАМЯЦЬ
...Вольга бачыла, уяўляла гэта мільёны разоў:
ён прыпаўзае да яе — на каленях, кажа... (о-о, ён
шмат што можа сказаць! Як і яна яму...).
Ён з дарагімі падарункамі прыязджае да дзяцей — на дзень народзінаў, на Новы год...
Ён з вялікім букетам белых руж прыходзіць
да яе на працу альбо сустракае — у краме ці на
вуліцы...
Ён тэлефануе і моліць аб спатканні...
Ён на світанні (як жа часта яна не спала тады!)
стукае ў акно...
Не, ён забірае дзяцей з садка (са школы) і,
абвешаны імі (ну чым не аргумент!), прыходзіць
дамоў — назаўсёды.
Ён заяўляецца летам з пуцёўкамі і — ні села ні
пала — вязе іх да мора...
Ён, як нічога і не было, далучаецца да талакі — памагае ім садзіць бульбу (альбо капаць) ці
сушыць сена.
Ён, як снег на галаву, з'яўляецца першага верасня... Альбо не, на выпускны да большага?.. На
абарону дыплома...
Ён (дзіця ж яго жэніцца!) прыходзіць з кветкамі

І ён ёй быў... Найраднейшым
— першым і апошнім мужам, бацькам яе сыноў. І цяпер яна хацела
і мела права адвітацца з ім, хоць
зараз, хоць такім убачыць.
Пазваніла сынам, сказала, каб
адпрасіліся з працы, каб падрыхтавалі машыну, каб прыкінулі, у
колькі выехаць... Адчыніла сваю
паўпустую шафу. Рукі самі дасталі адтуль чорную хустку, чорную
сукенку і амаль тут жа павесілі
назад: у чорным, падумала, будзе
тая, другая жонка. Яна апране вось
гэту — цёмна-вішнёвую, пад колер
вачэй. Ён любіў яе колісь у цёмнавішнёвым. Да таго ж у ім, як палічыла, будзе прасцей... згубіцца ў
натоўпе, схавацца сярод людзей.
Так-так, за ноч ні на хвілю не
звёўшы вачэй, яна ўсё прадумала:
яны паедуць разам, утраіх, яны купяць там самыя дарагія і прыгожыя
вянкі, знойдуць патрэбную вуліцу.
Потым хлопцы высадзяць яе непадалёк ад дома і да бацькі пойдуць
адны. Яна ж далучыцца пазней —
зойдзе ў хату, паглядзіць, як ён
жыў, адвітаецца і сыдзе — пажыве
ў яго горадзе, паходзіць ягонымі
сцежкамі... А пасля вячэры — мабільнікі ва ўсіх — яны стэлефануюцца і паедуць дамоў.
Тэлефон, аднак, азваўся раней
— лічы, адразу, як хлопцы зайшлі
ў дом.
— Мам, тут трэба нешта рабіць... Трэба параіцца, — шаптаў
у тэлефончык малодшы, — ты можаш зайсці сюды, смела, народу
шмат.
Гэта яна ўжо бачыла. Людзі
(жанчыны — нябожчык кіраваў
швейнай фабрычкай) стаялі, сядзелі ля дома на лавачках, цугам
ішлі ў пад'езд. Ёй няцяжка было
прымкнуць да чарговай купкі. Куды цяжэй потым па яго лесвіцы
падняцца на яго паверх, пераступіць парог кватэры, а потым і пакоя, дзе спаў цяпер яе Росцік (што
ўразіла, такі ж ссівелы, як і яна...),
— спаў хораша, спаў соладка. І
калі б не ў касцюме, калі б не пры
гальштуку, калі б не ў кветках...
Спаў — акурат як жывы!
Яна хацела сказаць гэта хлопцам, сынам (моўчкі... Яны б пачулі),
узняла позірк і ледзь не самлела,
бо ўбачыла... сама сябе: у вялікім
пакоі, дзе стаяла труна, увесь кут
займала шафа-купэ з высознымі
(да столі), шырознымі люстэркамі.
«Пакуль жывеш, — пра смерць жа
не думаеш, — як чытаючы думкі,
зашаптаў нехта побач. — Зручная
гэта шафа, халера на яе, але цяпер во што хочаш з ёю рабі: нічым
не завесіш... Такая грамадзіна».
— Мам, мы ведаем — люстэркі
можна зняць, — зашаптаў на вуха
яе малодшы. — Трэба толькі спытаць гаспадыню, так?
Маці ледзь прыкметна кіўнула.
І ўбачыла, як сыны ўдвух схіліліся
над адзінокай фігурай у чорным, як
загаварылі з ёй. Бачыла, як тая спешчанай маленькай ручкай з доўгімі пазногцямі абаперлася на край
труны, вінавата паднялася і заківала
галавой, як разам з хлопцамі, пацясніўшы людзей, падышла да шафы.
«З кім яна?», «Хто гэта? — зашапталі вакол Вольгі жанчыны. —
Сыны?! Ну далібог!.. А падобны
як!.. Але ж у іх не было дзяцей... Ад
першага шлюбу? А ён што — быў
жанаты?».
Тая, што магла адказаць ім, стаяла моўчкі і не зводзіла вачэй з кута, дзе цяпер далікатна гаспадарылі
трое. Удава адчыніла набітую дабром шафу, выцягнула адтуль кіпу
нейкіх цёмных тканін. Хлопцы яе дзе
адставілі ўбок, дзе пасунулі вянкі, з
двух бакоў узяліся за адну створку дзвярэй-люстэрка (вынялі яе з
палазкоў, паставілі побач, потым
другую. Паліцы завесілі тканінамі.
«Во... Зусім жа іншая рэч цяпер! Усё
як у людзей! — загаварылі тыя ж
жанкі. — Малайцы якія! Ну сыны ж...
Няўжо не бачыш? А маці...»
Маці, нікім не прызнаная (яна
правільна ўсё разлічыла: радня
не ведала супрацоўнікаў, а тыя
суседзяў...), стаяла непадалёк ад
труны і не зводзіла вачэй з твару
нябожчыка — некалі такога роднага, такога прыгожага. Ёй пакутліва
хацелася нахіліцца да яго, пагладзіць па валасах, па плячы, хацелася падняць хустачку і паглядзець,
дакрануцца да левай рукі, з якой і
пачаўся калісь іх імклівы раман.
Ён, Росцік, у іх мястэчка прыехаў
пасля інстытута, па размеркаванні,
пасяліўся ў адзінокай старой. Тая ці
не ў трэці вечар папрасіла яго нарэзаць карове сечкі, а ён у тую «разальню» (у сячкарню — першы раз яе
бачыў, ведама — гарадскі) усунуў
пальцы і з акрываўленай рукой па-

ў ЗАГС альбо ў касцёл на вянчанне.
Ён піша ёй доўгія, пакаянныя пісьмы, ён...
Пасля таго, як ён, муж, пакінуў яе і сышоў
да іншай, маладой, гарадской, яна чакала, яна
ўяўляла ну ўсё што заўгодна... Толькі не гэта:
поз на ўве ча ры да дзвя рэй іх до ма ка лаб ком
прыкацілася паштальёнка, сказала: «Іванаўна,
распішыся во... Тэлеграма табе» і падала лісток,
дзе чорным па белым было выбіта: «Ваш муж
(на нешта паведамлялася прозвішча, імя ды імя
па бацьку) раптоўна памёр. Пахаванне...».
Як... памёр? Чаму... памёр? Ён жа зусім малады? Ён жа не бачыў дзяцей і ўнука?.. Якое пахаванне?! Калі?..
Як сведчыла тэлеграма, часу да яго зусім не
заставалася — ноч ды даўгаватая раніца. Трэба
было спяшацца... Сынам — адназначна (трыста вёрстаў язды), бо які б ён ні быў, але бацька.
Што ж прыдумаць ёй? Не ехаць... Ну вядома ж,
бо хто яна?
Ні хто, як быц цам... Але ж бы ла (яна дакладна ведае!), была найбліжэйшай, найраднейшай — першай закон най жонкай, маці ягоных
дзяцей!

бег, куды сказалі — да ФАПаўскай
медсястрычкі дамоў.
Яна выклікала «хуткую» (абязболіла, перавязала...) і чамусьці
паехала з ім у бальніцу. А вяртаючыся назад, ён сумна зазначыў: як
дзіўна, маўляў, уладкаваны свет:
дзве-тры гадзіны таму ён яшчэ думаў пра ўсё — сваю работу, вёску, кватэру, будучыню, а цяпер —
толькі пра дно: уласную больку.
Месяцы праз два, калі гэта
болька, рука, ужо зажыве, у яго
аб'явіцца новая (каханне ж нездарма называюць хваробай), і ён
яшчэ раз скажа ёй, што вось зусім
нядаўна думаў пра ўсё... А цяпер
не існуе нічога — толькі яна.
І толькі ён: як звар'яцеўшы, 24
гадзіны ў суткі Вольга думала пра
яго...
Думала, пакуль не з'явіўся маленькі — іх сын. А праз год — другі.
Яна хацела і абавязкова нарадзіла б трэцяга ці дачушку, але...
На шос тым годзе сямейнага
жыцця ён зноўку «захварэў». І яна
замест таго, каб выслухаць, каб
падумаць, каб пашкадаваць (дзяцей і яго), каб неяк перажыць з ім
гэту навалу, усчыніла грандыёзны
скандал і выгнала мужа з дому.
Разлічвала, што ён — ну сабака
ж?! — пад ганкам пажыве... Пакуль апомніцца. А ён (з гонарам...)
не захацеў. І пайшоў туды, куды
падштурхнулі — да той, другой.
Цяпер — у чорнай ажурнай хусцінцы, у чорнай маленькай сукенцы — яна нерухома сядзела побач. Да яе раз-пораз падыходзілі
нейкія людзі — штось пыталі, выказвалі спачуванні. Яна прымала
іх, ківала, але... не плакала. Як не
плакаў... ніхто. «А жыў жа чалавек, жыў — добры (першая жонка
ведала гэта!), разумны, старанны,
майстравы! У іх мястэчку людзі
помнілі яго — дагэтуль! І шкадавалі б. А тут...
Ад болю, ад роспачы ёй хацелася нема завыць — загаварыць,
загаласіць, усё і ўсім расказаць
пра яго. Але яна не магла, не мела
права — ёй трэба было сыходзіць,
трэба было пакідаць яго — аднаго — сярод гэтых незнаёмых і на
здзіў спакойных людзей...
Яна яшчэ раз абвяла іх позіркам, сустрэлася вачыма з большым, і трохі паспакайнела: дзеці
— разумныя, дарослыя — заставаліся тут, з бацькам. Таму маці
падступіла бліжэй да труны, патрымаўшыся за краёк, адвіталася,
на ватных нагах спусцілася з лесвіцы. Але і на вуліцы паветра ёй
не было: хацелася забіцца ў нейкі
цёмны кут, у лес і адвесці душу —
выплакаць, выкрычаць боль...
Паводдаль ад дома яе дагнаў
тэлефонны званок:
— Мам, я тут папытаўся... Яны
не хадзілі ў царкву — не будуць яго
адпяваць. Сказалі, што ён не вернік, — па мабільным шаптаў малодшы. — Мам, мы ж яму не чужыя?
Мы ж можам гэта паправіць, зрабіць... Ну, каб па-людску было...
Значыць, плакаць ёй ніяк не
выходзіла — не было калі: узяла
таксі, паехала ў царкву, замовіла
службу, прывезла да нябожчыка
бацюшку. І праз гадзіну з лесвічнай пляцоўкі суседняга дома ўбачыла, як труну з целам вынеслі з
пад'езда, як ён, яе Росцік, у сваім
апошнім «караблі» паплыў па «калідоры» з яркіх вянкоў і кветак, як
следам за ім пайшла найбліжэйшая радня — сыны і жанчына ў
чорным...
Вячэру — Вольга ведала — давалі ў кавярні непадалёк ад дома.
Прысутнічаць там яна не збіралася (як і на могілках). Прос та
нацягаўшыся па горадзе, стаміўшыся ўспамінаць і плакаць, праходзіла паўз вокны. І якраз тады,
калі п'янаваты мужчынскі голас
абвясціў:
— Мы, супрацоўнікі, суседзі,
сваякі Расціслава Пятровіча, ведалі
яго як выключнага чалавека. І сёння
шмат сказалі... Але ж, як стала вядома, тут прысутнічаюць яго сыны —
то хай яны ўстануць, хай ска...
Як абвараная (не трэба! не чапайце дзяцей! Што яны, кінутыя,
помняць? Што яны вам могуць сказаць?..) маці кінулася ў кавярню.
Дзверы яе былі замкнутыя.
Яна ліхаманкава тузанула за
ручку, — ніхто і не думаў ёй адчыняць.
Пабегла назад, да адчыненага
акна, каб тое ж самае — не чапайце дзяцей! — пракрычаць... І
ўбачыла, што ўжо спазнілася. Яе
хлопчыкі стаялі перад людзьмі,
яны гаварылі. Як амаль заўсёды,
гаварылі ўдваіх:
— ...Мы ўдзячныя бацьку за

тое, што даў нам жыццё, — чаканіў большы.
— ...І прыгожае прозвішча, —
паддакваў малы.
— Што ён, хай нядоўга, але гадаваў нас...
— Катаў на матацыкле, купляў
цацкі і два разы вазіў у цырк.
— Што ён заклаў падмурак і
паставіў зруб нашага дома...
— А мы, калі падраслі, пасадзілі сад...
— І ён там цяпер нічога не пазнаў бы!
— Што ж, так атрымалася, што
ён не жыў з намі, але мы пастаянна адчувалі яго прысутнасць.
— ...Калі шкодзілі, — сумна
ўсміхаўся малы, — мама заўжды
гаварыла, што бацьку за нас было
б сорамна.
— Магчыма, таму мы добра
вучыліся і змаглі атрымаць адукацыю. А яшчэ (за гэта мы таксама вельмі ўдзячныя бацьку) мы
вельмі шмат працавалі.
— Мы вырошчвалі клубніцы,
расаду, агуркі, памідоры, збіралі
ў лесе грыбы і ягады, мы сядзелі
потым на дарозе, каб гэта прадаць
і купіць усё, што нам трэба.
— Мы рана пайшлі на свой
хлеб...
— Дзядзька з сёмага класа
браў нас у будаўнічую брыгаду...
— Затое цяпер мы не баімся ніякай працы і ніякага беспрацоўя,
ніякіх цяжкасцяў і ніякага крызісу.
Мы ўдзячныя бацьку за тое, што ўсё
можам і ўсё ўмеем, што цвёрда стаім
на нагах.
— За тое, што ў цяжкія часы,
калі нам катастрафічна не хапала
грошай, ён дапамагаў нам.
— Мы заўсёды помнілі пра гэта і,
калі падраслі, запрашалі яго на нашы святы — на выпускныя ў школе,
на 18-годдзе, на абарону дыпломаў,
на вяселле, на хрэсьбіны...
— Так-так, у нашага бацькі ўжо
ёсць нявестка і адзін унук...
— Шкада, безумоўна, што ён ніколі не прыязджаў, што мы ні разу
не ўбачыліся, не пагаварылі, але
ён прысылаў падарункі. Значыць,
ён помніў пра нас.
— А мы заўсёды помнілі яго. І
будзем помніць. Бо ён...
— Бо ён...
За сталом павісла гнятлівая цішыня.
— Бо ён быў чалавекам, якога
кахала мама, — выціснуў нарэшце малы...
— Жанчына, што з вамі? —
нехта тармасіў Вольгу за плячо,
— вам дрэнна?.
— Не-не, мне добра, — праз
слёзы адказала яна.
Больш у той кавярні не выступаў ніхто: хвілін праз пяць-дзесяць
дзверы яе з шумам адчыніліся —
людзі сталі выходзіць. Колькі ж іх
было? Чалавек 100, 150?
Нарэшце — жанчына ў чорным... І сыны. Яны здалёк убачылі
яе, падышлі.
— Трэба на месца паставіць
люстэркі, — сказаў малодшы. —
Мы заедзем да бацькі... Дамоў...
— Калі ласка, — запрасіла і
Вольгу жанчына ў чорным.
Учатырох (як дзіка — побач з
удавой нікога — ні сваіх, ні чужых...)
яны моўчкі селі ў машыну, моўчкі
ўзышлі на знаёмы паверх. Хлопцы накіраваліся ў найбольшы пакой (два другія, куханька і калідор,
былі зусім маленькімі) і ўзяліся за
справу.
— Крыўдуеце на мяне? — спытала ў іх маці жанчына ў чорным.
— Цяпер — не, — шчыра адказала яна.
— Мам, мы ўжо ўсё зрабілі. Ідзі
паглядзі, — паклікаў у залу малодшы.
— Малайцы, — пахваліла матуля.
— То едзем...
— Ужо?! — збялела ўдава. —
Застаньцеся... Пабудзьце яшчэ.
Пасядзім... Не? Трэба ехаць? А па
кубачку кавы... Не? То, калі ласка,
вазьміце, вазьміце што-небудзь...
Бацькава... На памяць.
Хлопцы паглядзелі на маці. Яна
моўчкі кіўнула.
Большы, павагаўшыся, з той
шафы-купэ выцягнуў самую зачытаную, самую патрапаную кніжку,
малы нахіліўся над скрынкай з інструментам, дастаў адтуль тоненькую крыжавую адвёртку.
— Вы... Вы таксама нешта вазьміце, — папрасіла Вольгу ўдава.
— Не... Я сваё ўжо ўзяла, —
сумна ўсміхнулася маці.
З люстэрка на яе ўважліва глядзелі яе хлопчыкі — большы, як
заўсёды з кніжкай. І з адвёрткай
малы.
Валянціна ДОЎНАР.

