
                                                   Падарунак ад сэрца 
 
Гэтую гiсторыю, напэўна не назавеш надта гумарыстычнай, хоць i есць 

у ей моманты, якiя здольны выклiкаць усмешку на твары. Але у большай 
ступенi яна каштоўная з-за той цеплынi, якую нясуць у сабе ўспамiны пра 
адзiн выпадак. Здарыўся ен гадоў пяць назад. Гэты быў дзень лета, я 
працавала ў рэцэптуры. Дзень як дзень, пакупнiкоў было многа, але сярод 
загарэлай моладзi i сталых людзей была адна пара, якая вылучалася ў чарзе i 
падышла да маей касы. Гэта былi пажылыя людзi, муж i жонка. Абодвум 
было, як высветлiлася пасля, за 80, але ў аптэку яны прыйшлi пад ручку. Каб 
разлiчыцца за лекi, якiя набылi, жанчына дастала з мiнiяцюрнага  
«ридикюля» хустачку, у якой насiла грошы. Дзiўна было бачыць, як яна 
раскручвала, а потым скручвала яе назад з веданнем справы. I вось калi яны 
разлiчылicя, то паклiкалi мяне на размову. 

 Разгаварылiся. Найперш госцi расказалi пра сваю сям'ю, пра дзяцей i 
праўнукаў, пра шчаслiвае сямейнае жыцце. А потым працягнулi мне пакецiк, 
у якiм быў парастак пакаевай раслiны – дiффенбахii. 

- Хочам, каб у вас у аптэцы расла наша кветка, дадала ўтульнасцi i 
прыгажосцi. Ды i ведаем, што вы дагледзiце. 

Неспадзяваным быў падарунак, незвычайным. Бо, можа i розныя ў 
людзей есць асацыяцыi са словам аптэка, але для большасцi наведвальнiкаў 
яно «рыфмуецца» са словам чысцiня, дабрыня, прыстойнасць. Таму менавiта 
ў аптэку i прынеслi раслiну, каб жыла, каб квiтнела. 

Мы яе пасадзiлi, даглядалi, як i абяцалi. I расце яна як на дражджах. 
Цяпер у нас некалькi дiффенбахiй, вырашчаных ад парасткаў, што дала тая 
першая кветка, падораная ад сэрца. I настолькi наша аптэка – гэта яе месца, 
што спрабавала аддаць яе ў другiя рукi, а не атрымлiвалася. Iншую кветку i 
забяруць, а гэтай нiяк не знаходзiцца гаспадар! 

А раз не знаходзiцца, значыць i не трэба. Значыць, яна «дома». Няхай 
расце i нагадвае пра добрых i сардэчных людзей, якiя вакол нас, якiя бачаць у 
нас сяброў, а у аптэцы – месца, дзе выслухаюць, дагледзяць i дапамогуць. 
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