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ПІЦ ЦЁ НЕ СМЯЦ ЦЁ...
Вяр нуў шы ся з ар міі, Кас тусь, як 

мно гія іншыя та ды, за пі саў ся на кур-

сы ша фё раў, атры маў пра вы. Пас ля 

гэ та га ў яго з'яві лі ся пра ца, гро шы і 

но выя сяб ры. З імі мож на бы ло ха-

дзіць у кі но ды на тан цы, ці вы піць га-

рэл кі. Ды каб чар ку-дру гую, а то ж... 

сва ры лі ся на Кос цю баць кі.

Не як раз вяр та ец ца ён з гу лян кі 

(до ма ўсе ўжо спяць), а яго, як на лі ха, 

сма га ду шыць. Улу кат кі зай шоў у кух-

ню (п'я ны то п'я ны, а пом ніў, што на 

пры печ ку кам пот ста іць — з су ша ных 

яб лыч каў). Аб ма цаў гар шчок, што на-

зы ва ец ца, пры ла жыў ся ды заваліўся 

спаць.

Ра ні цай па ды ма ец ца на пра цу іс ці, 

але ж спа чат ку ма ці па сне даць клі ча. 

А за ад но пы та ец ца:

— І ка му гэ та на ду ры ла пой ла ця-

ля чае вы піць?

— А дзе яно бы ло? — не ра зу мее 

Кос ця.

— Як дзе? У гар шчэч ку на пры-

печ ку.

— Дык там жа кам пот заў сё ды 

ста яў...

— Ён і ця пер ста іць...

— А я што ноч чу вы піў?!

За ста лом грым нуў смех.

— Ма лай чы на, сы нок, — «па хва-

лі ла» ма ці. — Ты ўжо ця лят ка стаў 

аб'ядаць. Так, крый бог, і да сві нак 

дой дзеш, бо га рэл ка яна та кая: да 

доб ра га не да вя дзе, а вось да дур но-

га... На су се да вунь па гля дзі...

Па га ва ры лі так баць кі ды ча мусь ці 

ўспом ні лі, як Кос ця, ма лы, гу ляў са 

сталь ным аб ру чы кам і не як жа пры-

муд рыў ся яго на шыю ўздзець: ту ды 

жа ля зя ка лёг ка ўско чы ла, а вось на-

зад — ані як...

— Паў вёс кі та ды на ра ду са бра ла-

ся, — ус па мі наў баць ка. — На шый цы 

пі ла ваць той аб руч ні як не вы па да-

ла. Вы ра шы лі па стрыг чы на га ла — 

«па цяп ле ла» як быц цам. На мы лі лі 

га ла ву, па га лі лі — усё роў на то нос 

за мі нае, то ву шы... Ду ма лі, у шко лу 

пой дзеш з «ашый ні кам».

— Па ду ма еш — страх вя лі кі, — 

на су піў ся Кос ця. — Ну, ха дзіў бы з 

«ашый ні кам» — ця пер гэ та мод на.

— А зруч на як, — за смя яў ся баць-

ка. — На лан цуг бы за раз на вя за лі, 

мо жа, га рэл кі не піў бы.

— П'я ні цу знай шлі, — па крыў дзіў-

ся сын і вы ска чыў з-за ста ла.

...Ён та ды быў ама та рам вы піць. 

А вось «пра фе сі я на лаў» і са праў ды 

не ліш не бы ло б па са дзіць на ней кі 

лан цуг?

Га лі на Ні чы па ро віч,

в. Ма гіль на, Уз дзен скі ра ён.

КУ ФЭ РАК АД ЧЫ НЯЎ СЯ 
ПРОС ТА...

Не як пе рад раз ва лам Са ю за да-

вя ло ся па быць у ад ной кам па ніі, па-

ба чыць ды па слу хаць бе ла ру са, які ў 

кан цы вай ны тра піў у па лон, за стаў ся 

ў Анг ліі. Род ныя ве да лі пра яго, што 

жы вы, — і ўсё: пісь маў не пі са лі, у 

раз мо вах не згад ва лі, бо ска жы ка му, 

што рад ня за ме жа мі, — бог ве дае, 

чым гэ та скон чыц ца... Вось і маў ча лі, 

па куль «жа лез ная за сло на» не рух-

ну ла. А ўжо та ды — пры ехаў сва як у 

род ную вёс ку.

За ста лом, апроч ін ша га, зай шла 

раз мо ва пра дроб ныя кра дзя жы — 

пра тое ж ма ла ко з фер мы ці збож жа 

з гум на...

Здзі віў ся пры ез джы: «А як гэ та?»

Яму ка жуць, што ўсё ж ва кол кал гас-

нае... І пы та юць: «А ў вас хі ба не так?»

Ад каз «анг лі ча ні на» пры му сіў мя-

не яшчэ больш за па ва жаць тэх ніч ны 

пра грэс. Рэч у тым, што пра ца ваў 

наш зям ляк на кан ды тар скай фаб-

ры цы, дзе вы твор часць бы ла доб ра 

аў та ма ты за ва ная. Гэ та зна чыць, што 

«до зы» ўсіх кам па не нтаў ад мя ра лі 

аў та ма ты. «І ка лі ў вы раб не трап-

ля ла пэў ная коль касць пра дук ту, — 

рас каз ваў зям ляк, — кан ве ер прос та 

спы няў ся. З-за ча го і з-за ка го — зна-

хо дзі лі тут жа».

Амаль у той жа час мая зна ё мая 

пра ца ва ла на кам бі на це ка а пе ра-

тыў най пра мыс ло вас ці, дзе вы пя ка-

лі хлеб, ба ран кі, кек сы... «Цяг ну лі мы 

ўся го па тро ху», — рас каз ва ла жан-

чы на. — «А як жа ахо ва? — здзі віў ся 

я. — Ча му пра пус ка ла?» — «А ча му б 

не пра пус каць, ка лі ў сум ках ні чо га... 

Мы ін шае пры ду ма лі. За ага ро джай 

рас лі кус ты вер ба ло зу і ся род іх — 

адзін клён. Пе рад кан цом зме ны са-

мыя сме лыя бег лі да пло та, ад соў ва лі 

гні ла ва тую дош ку, пе ра ла зі лі на ін шы 

бок. І ўжо там пад веш ва лі на дрэ ва 

тор бач кі з кра дзе ным. Зруч на: з-за 

ліс тоў ды кус тоў ні хто ні чо га не ба-

чыць, са ба кі не да ста нуць... А пас ля 

зме ны мож на сме ла вый сці за пра-

хад ную і ўсё за браць.

Ведалі пра гэ ты «ка нал» ня мно-

гія лю дзі, — пра цяг ва ла жан чы на, — 

і ўсё іш ло доб ра, па куль ад ной чы тор-

бач кі... не знік лі. Не ака за ла ся іх і ў 

на ступ ную зме ну. Ста лі піль на ваць. 

Ба чым — з гэ та га бо ку да ла за ні хто 

не па ды хо дзіць... Зна чыць, з та го... 

Але хто?

Та ям ні ца ад кры ла ся зу сім не ча-

ка на. Не як на кам бі нат прый шла бы-

лая ра бот ні ца, якую му сі лі пай сці на 

пен сію. А ёй так крыўд на бы ло, што 

нех та за стаў ся, што па-ра ней ша му 

за раб ляе ды яшчэ і кра дзе... Яна ве-

да ла як... Ну і зды ма ла».

«Чым жа гэ та скон чы ла ся?» — па-

ці ка віў ся я. — «А тым, што на кам бі-

нат прый шоў но вы ды рэк тар, па ста віў 

ага ро джу з бе тон ных пліт. А по тым і 

но вае аб ста ля ван не, з якім ужо не 

ўкра дзеш».

Вось так. Ку фэ рак ад чы няў ся 

прос та...

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

ВЯР ТАН НЕ 
БЛУД НА ГА МУ ЖА

Кож ная не шчас лі вая сям'я не-

шчас лі вая па-свой му — за ўва жыў 

не ка лі кла сік. Шчас це ма іх су се дзяў 

Зо сі і Анд рэя не ка лі рас сы па ла ся, як 

той кар тач ны до мік, а по тым...

Зрэш ты, па чы наць прый дзец ца 

зда лёк.

Не ка лі мой су сед Анд рэй улад ка-

ваў ся пра ца ваць ша фё рам у бу даў-

ні чым трэс це. Спа чат ку быў, што на-

зы ва ец ца, на пад хва це: з бан ка ды ў 

банк ва зіў бух гал та рак, па спра вах — 

на мес ні каў і толь кі по тым — са мо га 

кі раў ні ка. А што — пра ца не пыль ная, 

Анд рэю па да ба ла ся. Тым больш што 

шэф па спры яў сям'і ў атры ман ні доб-

рай ква тэ ры. Ён жа, іду чы на ней-

кую на ра ду, не пры му шаў кі роў цу 

ту па ча каць, па куль яна скон чыц ца, 

а моўч кі да зва ляў «па бам біць», гэ та 

зна чыць на ка зён най ма шы не за ра-

біць са бе гро шай. У сям'і, дзе рас ло 

двое жэў жы каў, яны заў сё ды бы лі 

да рэ чы, а ка лі ста ла зда вац ца, што 

ўжо і да стат ко ва, Анд рэй стаў кры ху 

за ціс каць... На ўся кі па жар ны... Ні бы 

ве даў, што вы па дак та кі на да рыц ца.

І са праў ды: на не чым па га рэў-та кі 

яго ны шэф-даб ра дзей — па ля цеў з 

па са ды. Сле дам за ім без пра цы за-

стаў ся кі роў ца. Тро хі па так са ваў на 

сва ёй ма шы не, як на ка зён най. Не 

дзі ва, што да біў (бо неш та па пра віць 

пры выч кі не меў), а горш за тое — 

учы ніў ава рыю, на два га ды па зба-

віў ся пра воў. І вось тут ужо са рваў-

ся — стаў вы пі ваць. Што дня...

Скон чы ла ся гэ та ба наль на: жон ка 

са бра ла яго ныя рэ чы і вы ста ві ла за 

дзве ры.

Вось так Анд рэй апы нуў ся ў сва ёй 

ста рой ад на па ка ёў цы — ня доб рай ква-

тэ ры, бо хут ка ўсе п'я ні цы ве да лі, што 

ў ёй мож на вы піць, па гу ляць у кар ты і 

на ват па спаць. Гас па дар за гэ та ма ла 

браў — вы піць ды неш та з'ес ці. Ён лі-

чыў, што вось так на ват эка но міць — 

не тра ціць сваю за на чку.

Яе, па куль жыў з сям' ёй, Анд рэй 

тры маў у га ра жы. Ця пер — па ба яў ся, 

што жон ка зной дзе, і пе ра нёс у ква-

тэ ру. Схо ван ку зра біў у ка на пе, якую 

на пер шым го дзе ся мей на га жыц ця 

пры вез лі з ка мі сій най кра мы і ў якой 

ад бы лых гас па да роў за ста ла ся пра-

е дзе ная мы ша мі дзір ка ў тка ні не, што 

аб цяг ва ла спін ку зза ду. Ту ды спа кой-

на пра ла зіў ку лак... Анд рэю за ста-

ва ла ся ку піць ад мыс ло вых цві коў, 

пры біць імі тка ні ну па пе ры мет ры і 

адзін цві чок «ад ку сіць», каб той абы 

тры маў ся ў рэй цы.

Ка ра цей, схо ван ка бы ла — лепш 

не трэ ба! Як яму зда ва ла ся. Але ж...

Не дзе праз ме сяц ба дзяж на га 

жыц ця Анд рэй з пнеў ма ні яй за гры меў 

у баль ні цу. Жон ка ды дзе ці, па чуў шы 

пра гэ та, ну вя до ма ж, за ха це лі на-

ве даць — і яго, і по тым сваю бы лую 

ква тэ ру, на вес ці там ней кі па ра дак і 

ўрэш це... вы кі нуць ста рую ка на пу.

— Мо жа, ра на ва та яе на смет-

нік? — спы та ла ад на з су се дак, па-

чуў шы шум.

— Са мы раз, — ад ка за ла Зо ся. — 

У ква тэ ры яшчэ ад на ёсць — леп-

шая.

— А мож на гэ ту я за бя ру? На да чу.

— Ды ка лі лас ка!

Жон ка — да зво лі ла, а вось Анд-

рэй, па чуў шы пра гэ та, як не звар'я-

цеў: раз зла ваў ся, па крыў дзіў ся, а га-

лоў нае, тут жа... па пра віў ся — па пра-

сіў ся да моў.

...Су сед ка — не ста рая яшчэ ўда-

ва — уба чыў шы ў воч ка, што цвя-

ро зы, дзве ры яму ад чы ні ла. (Ка на па 

ста я ла ў ка лі до ры. Анд рэй аж сеў на 

яе з той ра дас ці.)

Гас па ды ня пра па на ва ла гро шы 

(хоць ста рая, але ўсё ж та кі мэб ля). 

«Госць» ад мо віў ся, а вось чаю — дык 

па пра сіў.

Жан чы на, здзі ві ла ся, ру шы ла ў 

кух ню. Анд рэй за стаў ся на ка на пе — 

га зе ты па чы таць. А сам, улу чыў шы 

мо мант, апус ціў ру ку за спін ку, аб ма-

цаў за па вет ны цві чок... За на чка бы ла 

на мес цы! За браў! Ру кі за свяр бе лі 

ўсё пе ра лі чыць.

Так што ў гас цях ён не за тры маў-

ся — па кі ра ваў да ся бе, стаў ду маць, 

ку ды ж сха ваць гро шы. А ў дзве ры 

тым ча сам ужо зва ні лі: бы лыя «сяб-

ру кі», уба чыў шы ў вок нах свят ло, 

прый шлі вы піць за яго зда роўе!

Але Анд рэй не ад чы няў, ён аша-

ле ла на сіў ся па ква тэ ры. Па ку нак з 

гра шы ма за су нуў у дзір ку пад ван-

най, по тым — пад ду хоў ку, на ант рэ-

со лі, пад плін тус, у ста рую бля шан ку 

з кру па мі, у кі шэнь па лі то, пад тру бу 

ўні та за, пад га зе ты між акон ны мі ра-

ма мі...

У пер шым мес цы яго кроў ныя 

(не з не ба ж зва лі лі ся — за ра біў, для 

ся бе, для дзя цей!) маг лі раз мок нуць, 

у дру гім — зга рэць, у трэ цім, пя тым, 

дзя ся тым на іх маг лі на па роц ца сяб-

ры-са бу тэль ні кі, што для гро шай не 

лепш, чым ва да і агонь...

А та му, за ціс нуў шы пад па хай 

па ку нак з доб рай ты ся чай до ла раў, 

Анд рэй па ехаў да жон кі.

...Па чар зе по тым рас каз ва лі, як 

ён пе ра пра шаў ды ка яў ся. «Ну хоць 

ты кар ці ну пі шы — пад наз вай «Вяр-

тан не блуд на га му жа», — смя я ла ся 

Зо ся...

І та му, ска заў шы сваё цвёр дае: 

«Да пер шай п'ян кі», усё да ра ва ла.

З то га са ма га дня Анд рэй і тры-

ма ец ца: знай шоў ра бо ту. І не п'е — 

ка то ры га док... На ват на вя сел лях 

дзя цей.

В. Сі да рэ віч,

г. Баб руйск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

ДУМ КІ Ў СЕ ЦІ ВЕ 
НА РА ДЖА ЮЦЬ 
ПА ЧВАР
Аб улас най кан цэп цыі ін фар ма цый най бяс пе кі

ПРЫ НЯ ТАЯ на гэ тым тыд ні Кан цэп цыя ін фар ма цый най бяс-

пе кі на шай кра і ны вы клі ка ла вя лі кую ці ка васць і хва лю аб-

мер ка ван няў. Што, улас на, і не дзіў на: у век раз ві тых вы со кіх 

тэх на ло гій, ка лі ін фар ма цыя рас паў сюдж ва ец ца хут чэй, чым 

свят ло, кож ная дзяр жа ва, якая хо ча за стац ца не за леж най, па він-

на ўмець ся бе і ў гэ там пла не аба ра ніць. За кра і ну ця пер мож на 

быць спа кой ным — пра ду гле джа ны ін стру мен ты і ры ча гі гэ тай 

аба ро ны. Ча го не ска жаш пра аса біс тую ін фар ма цый ную бяс-

пе ку яе на сель ні каў — нас з ва мі, ак тыў ных ка рыс таль ні каў усіх 

най ноў шых да сяг нен няў тэх ніч на га пра грэ су. Кла па ціц ца аб якой 

па він ны мы са мі. Па куль што гэ та га ра зу мен ня ў мно гіх з нас, на 

жаль, ня ма. Чым гэ та мо жа скон чыц ца? У на шым, дроб на-ўлас-

ным маш та бе — таксама стра тай не за леж нас ці і раз бу рэн нем. 

Асо бы, сям'і, кар' е ры, жыц ця — гэ та ўжо як «па шан цуе».

Я ўпер шы ню зра бі ла та кую вы сно ву, зда ва ла ся б, ві да воч-

ную, лі та раль на дня мі, ка лі, па чы таў шы вель мі су мнеў ны 

з пунк ту гле джан ня пры стой нас ці пост ад ной са сва іх сет ка вых 

сяб ро вак (і па пры вы чцы ўсміх нуў шы ся: што з яе возь меш, 

яна і ў кам па ніі та кая, бы вае, як ляп не што), звяр ну ла ўва гу 

на ка мен та рыі, якія ёй на гэ ты пост пі са лі зу сім не зна ё мыя лю-

дзі. Ча го там толь кі не бы ло! Па чы на ю чы ад аб раз знеш нас ці 

да жа дан ня за няц ца з ёй, вы ба чай це, сек сам у вы чва рэн скіх 

фор мах і па гроз знай сці яе і гэ та са мае жа дан не ажыц ця віць. 

Сяб роў ка вель мі хут ка свой пост ра зам з ка мен та ры я мі са 

ста рон кі пры бра ла, але дзе га ран тыя, што хтось ці з хво рых 

на га ла ву ці, на ад ва рот, вель мі ра зум ных на вед валь ні каў яе 

акаў нта (а до ступ ёсць для ўсіх ах вот ных — за ходзь хто хо ча, 

гля дзі і пі шы што хо чаш) не за ха ваў скрын шот яе ста рон кі ў 

ся бе на кам п'ю та ры. Дзе ля ча го? На прык лад, дзе ля та го, каб 

пад піль на ваць яе дзе ў завуголлі (гэ та ў «хво рым» вы пад ку). 

Ці, ка лі штось ці ад сяб роў кі бу дзе трэ ба (не ад да ваць ёй буй-

ную па зы ку, на прык лад, або каб яна са сту пі ла больш вы гад нае 

мес ца на пра цы, або прос та ад помс ціць за ней кую крыў ду), 

прос та тую за ха ва ную ста рон ку вы цяг нуць на свет бо жы (гэ та 

ў вы пад ку «за над та ра зум ным»). І ў ад ным, і ў дру гім ва ры ян-

це па цяр пе лай бу дзе толь кі аў та рка та го лег ка дум на га пос та. 

І ўпраў лен не «К» да гэ тай спра вы не пры цяг неш — пры кмет 

вір ту аль на га зла чын ства тут не ві даць, хі ба што пры кме ты 

эле мен тар най вір ту аль най ду рас ці і не абач лі вас ці.

НА хва лі гэ тых раз ва жан няў я па ча ла вы ву чаць у ад ной з 

са цы яль ных се так пуб лі ка цыі сва іх «фрэн даў». Да гэ та га 

раз гля да ла тое, што яны пі шуць, як фраг мен ты на шай аса біс-

тай раз мо вы — сам-на сам ці ў вель мі цес най кам па ніі бліз ка 

зна ё мых лю дзей, дзе мож на пра што за ўгод на — і пра ін тым нае 

жыц цё, і пра гро шы, і пра тое, што раз драж няе, і бя ліз най но вай 

па хва ліц ца, і з ней кай ня ём кай сі ту а цыі па смя яц ца, і са мыя пра-

ва ка цый ныя дум кі вы ка заць... А ця пер прый шло (лепш поз на, 

чым ні ко лі!) ра зу мен не: пуб лі ка ваць штось ці на аса біс тай ста-

рон цы ў се ці ве — тое са мае, што кры чаць усё гэ та ў ру пар на 

вя ліз най-вя ліз най пло шчы, на поў ні цу на бі тай людзь мі. У боль-

шас ці сва ёй гэ та лю дзі вы пад ко выя, але што пе ра шко дзіць ім, 

ка лі штось ці ў тва ім вы ступ лен ні не спа да ба ец ца, сцяг нуць ця бе 

з тры бу ны ды яшчэ і за кі даць ка мя ня мі?..

Пас ля дзі вім ся: ча му пас ля вы дат на га, зда ва ла ся б, су-

моўя, ра бо та даў ца ад мо віў у мес цы? А ён прос та пра ма ні-

то рыў тваю ста рон ку «УКан так це», а там... Ды яму маг ло 

не спа да бац ца што за ўгод на: спа сыл ка на блат ную пес ню з 

па зна кай «Амаль пра мя не», фо та ў ся мей ных тру сах, тан цы 

на ста ле на на ва год няй ве ча ры не — тое, што вы клаў у се ці ва 

«па пры ко ле», каб па дзя ліц ца з «фрэн да мі», пра што ўжо і не 

памятаеш. А яно боў та ла ся не дзе ў бяз меж ным чэ ра ве ін тэр-

нэ ту і вы плы ла ў са мы не пры дат ны мо мант. Сён ня ты па кпіў 

у сва ім акаў нце са знеш ня га вы гля ду сцю ар дэс авія кам па ніі, 

а заўт ра гэ та са мая авія кам па нія ўно сіць ця бе ў свой «чор ны 

спіс» і бі ле таў на вель мі па трэб ны та бе рэйс не аказ ва ец ца... 

Рэа ліі вір ту аль на га жыц ця.

НЯ ДАЎ НА пра чы та ла з гэ тай на го ды ці ка вае да сле да ван-

не — як лю дзі са мі фак тыч на раз бу ры лі сваё жыц цё ад ной 

пуб лі ка цы яй у са цы яль ных сет ках. Пры кла ды ў ім за меж ныя, 

але ж мы ўсе — дзе ці пла не ты Ін тэр нэт. Аме ры кан ка, якая з 

Нью-Ёр ка ля це ла на поў дзень Аф ры кі, се дзя чы ў са ма лё це, 

жар там на пі са ла на сва ёй ста рон цы: «Спа дзя ю ся, не за хва рэю 

на СНІД. Жар тую. Я ж бе лая». Гэ тыя тры фра зы каш та ва лі ёй 

кар' е ры ў вя до май кар па ра цыі, яе проз ві шча ста ла сі но ні мам 

ра сіз му, яе па гра жа лі за біць, каб вяр нуць доб рае імя, яна пра-

ца ва ла ва лан цё рам у ад ным з най бяд ней шых ра ё наў Эфі о піі. 

Ін шая яе су ай чын ні ца зра бі ла «пры коль нае» фо та ля ма ну-

мен та за гі ну лым во і нам і вы кла ла на ста рон цы ў «Фэй сбу ку». 

Вы нік — за ста ла ся без пра цы, атрым лі ва ла па гро зы, паў та ра 

го да не вы хо дзі ла з до му, ля чы ла ся ад дэ прэ сіі... А жы хар 

Лон да на пе рад па езд кай у ЗША на пі саў на сва ёй ста рон цы 

аб сва іх пла нах «па рваць» Аме ры ку. Па куль да ля цеў, яго ўжо 

ча ка лі су пра цоў ні кі спец служ баў. І су стрэ лі як па тэн цый на га 

тэ ра рыс та. У пра мых і пе ра нос ных зна чэн нях раз бі рац ца ні-

хто не стаў. Праў да, пас ля не ба ра ку вы зва лі лі-та кі, але ўезд 

у ЗША за ба ро не ны яму на ўсё ас тат няе жыц цё.

НА па чат ку 2000-х ад пра фе са ра жур на ліс ты кі Ясе на За сур-

ска га да вя ло ся па чуць азна чэн не ін тэр нэ ту: маў ляў, гэ та 

плот, на якім на пі са на не пры стой нае сло ва, якое чы та юць усе, 

хто ідзе мі ма, але ні ко му дак лад на не вя до ма, хто яго на пі саў. 

Прай шло ня шмат ча су, а ўжо ўсё па-ін ша му: пра аў та ра не 

толь кі да ве да юц ца — зной дуц ца і тыя, хто яго ў спі са ны плот 

з аса ло дай тыц не но сам.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


