
528 верасня 2018 г. ЛЮСТЭРКА

ЧЫМ НЕ ЖА НІХ?
Не ска жу дак лад на, якім чы нам 

тра піў у ру кі Пят ру ча со піс, дзе ён вы-

чы таў аб' яў ку, што не за муж няя Ка ця-

ры на, да яр ка па пра фе сіі, шу кае са бе 

прын ца. Ад нак гэ та за ці ка ві ла яго не

на жарт. Пят ро ад ра зу па ду маў: 

«А чым я не прынц?! Мо жа, я той са мы,

хто ёй, не за муж няй да яр цы, у са мы 

раз?» І па чаў дзей ні чаць — ра шу ча і 

энер гіч на. Рас ка паў у ся мей ным ар-

хі ве фо та карт ку — ні чо га, што на ёй 

ён быў ма ла ды і з ша вя лю рай. Яшчэ

і пад ба дзё рыў ся бе: «Чым не жа ніх?!»

Ку піў на по шце кан верт, уклаў ту ды 

пі суль ку, што га то вы ства рыць ся мей-

ны са юз. Пра ся бе на пі саў зу сім ма ла. 

Што мае «кор кі» трак та рыс та, жы ве 

з ма ці. Пры знаў ся так са ма, што быў 

жа на ты. Але да лей пай шло-па еха ла: 

і жон ка быц цам тра пі ла ся гуль та я ва-

тая, і не га та ва ла яму, і па гля да ла на 

чу жых муж чын, а гэ та ўжо — вы ба чай-

це! Да вя ло ся раз бег чы ся. Алі мен ты 

ўжо вы пла ціў два га ды та му. Ця пер — 

воль ны птах з усіх ба коў. Арол, ад ным 

сло вам. А там хай са ма вы ра шае. Не 

на пі шаш жа той не за муж няй да яр цы 

Ка ця ры не, што жон ка бы ла як жон ка, 

і так са ма, да рэ чы, ра бі ла на фер ме

да яр кай, але па коль кі яе Пят ро 

зло ўжы ваў, то яна ўцяк ла ра зам з дзі-

цем да ма ці ў су сед няе ся ло... По тым 

ён пры во дзіў яшчэ ад ну ка бе ту, дру-

гую... і ўсё за кан чва ла ся ад ноль ка ва: 

жы ві ты, Пят ро, лепш адзін. Шчас лі ва 

за ста вац ца. У сва ёй мяс цо вас ці ні хто 

з жан чын больш з ім не ха цеў мець 

ні я кіх ста сун каў. І вось ця пер у яго з'я-

віў ся шанц. Тым больш што Ка ця ры на 

жы ве да лё ка — на ват у ін шай воб лас-

ці. Па спра буй да ве дай ся, хто ён ёсць 

на са май спра ве...

Ад ка за ла жан чы на да во лі хут ка: 

пры яз джай, ча каю. Ты дзень Пят ро 

не піў, раз-по раз па гля да ю чы ў люс-

тэр ка: ну, як там твар, све жы ці не? 

Ад ной чы, гля нуў шы ў тое ж са мае 

люс тэр ка, за явіў сам са бе: «Ажур! 

Ця пер мож на ехаць!» Ма ці па хва-

ліў ся: так і так, рых туй ся па ба чыць 

не ўза ба ве но вую ня вест ку. З гэ тай 

пры чы ны мя не не бу дзе коль кі дзён. 

А па коль кі на пра цы ў кал га се ў яго 

даў ным-даў но ада бра лі трак тар, то 

ад прош вац ца там не бы ло па трэ бы. 

Су стра кай, Ка ця ры на!

Яна і су стрэ ла. Пры вет на, як і мае 

быць. На кры ла стол. У цэнтр яго па-

ста ві ла бу тэль ку га рэл кі. Вы пі лі па 

чар цы, а ка лі Пят ро са браў ся на поў-

ніць па дру гой, жан чы на сваю ад ста-

ві ла ўбок.

— Мне хо піць, па ра на фер му, — 

ска за ла. — А ты тут па ча кай. Вяр ну-

ся, та ды блі жэй і па зна ё мім ся. Так 

ты мне па да ба еш ся, не на ля га еш на 

га рэл ку — па тва ры ж бач на. А без 

муж чы ны цяж ка ў вёс цы.

— Яшчэ б! — не без го на ру пад-

так нуў Пят ро.

Ка лі Ка ця ры на вяр ну ла ся з дой кі, ён 

ля жаў на ка на пе і моц на хроп. На ста ле 

ста я ла пус тая бу тэль ка, а по бач з ёй 

па ча тая: яе Пят ро пры вёз з са бой, але 

не спя шаў ся ад ра зу вы стаў ляць.

Жан чы на не ста ла яго бу дзіць. 

А ра ні цай, пе рад тым як іс ці на 

фер му, па ка за ла жа ні ху на дзве ры.

— Едзь, да ра жэнь кі ту ды, ад куль 

пры ехаў. Та ко га муж чы ну я ма гу 

знай сці да лё ка не хо дзя чы...

ПРЫ ВЫЧ КА
Алер га ла гіч нае ад дзя лен не баль ні-

цы, дзе да вя ло ся мне ня даў на па праў-

ляць зда роўе, ча со ва зна хо дзіц ца на 

чац вёр тым па вер се. Ні чо га страш на-

га, вя до ма, у гэ тым ня ма, на ват ка лі 

не ка то рым хво рым і цяж ка па ды мац-

ца на та кую вы шы ню, — ёсць, у рэш це 

рэшт, гру за вы ліфт, дзя жур ныя жан-

чы ны ра зу ме юць, што за ка тэ го рыя 

хво рых (астма ты кі ў асноў ным), та му 

вы ру ча юць, пад во зяць.

— Па цяр пі це яшчэ кры шач ку: хут-

ка скон чыц ца ра монт у ад дзя лен ні, 

пе ра е дзем на свой пер шы па верх, — 

су ця ша юць хво рых.

Ад нак не гэ та мне за пом ні ла ся най-

больш. Па мяш кан не ста ло вай бы ло 

над звы чай свет лае, і гэ та зра зу ме ла: 

на ўсю сця ну — два шы ро кія і вы со кія 

акны. Як на тэ ра се. А ка лі яшчэ і кор-

мяць доб ра, то чым не ку рорт!

У пер шы ж дзень звяр нуў ува гу 

на ад на го да во лі са лід на га муж чы ну 

ся рэд ня га ве ку. Атры маў шы ежу на 

раз да чы, ён сеў спа чат ку спі най да 

акна. Па кор паў ся ў стра ве, по тым 

зра біў кіс лы вы гляд, неш та пра мум-

каў са бе пад нос і пе ра сеў — тва рам 

да акна. І ад ра зу ж ху цень ка за пра-

ца ваў лыж кай. Аж но, як ка жуць, нос 

упры сяд кі ха дзіў.

Да лей, коль кі ні на зі раў за тым 

муж чы нам, ён ся даў заў сё ды тва рам 

да акна. Так атры ма ла ся, што да вя-

 ло ся і мне пры мас ціц ца по бач з ім. 

І тут я ўсё зра зу меў! За акном ві ра ва ла

жыц цё. А з чац вёр та га па вер ха, ды 

яшчэ ка лі стол пе рад са мым акном, 

усё ві даць бы на да ло ні. Вунь ідзе 

пры га жу ня-ме дыч ка ў бе лым ха ла ці-

ку, за ёй спя ша ец ца ма ла ды хло пец, а 

кры ху па вод даль куль гае ста рэнь кая 

ба буль ка. У пры ём ны па кой, ві даць, 

шлё гае, бо за кі ну ла за спі ну пу за тую 

тор бу, а ха дзе да па ма гае ка вень кай. 

На су сед нім двух па вяр хо вым бу дын ку 

кі да ец ца ў во чы шыль дач ка: «Бу фет». 

Ту ды за хо дзяць, ад туль вы хо дзяць. Не 

з пус ты мі ру ка мі. Ці ка ва, што яны там 

на бы лі? Ра бот ні кі ля чэб ні цы, а яны ў 

спец воп рат цы, іх ні з кім не зблы та еш, 

пе ра но сяць ней кі гру васт кі ля чэб ны 

апа рат. Спы няц ца, ад пач нуць і зноў 

бя руц ца за яго. Са праў ды, цяж ка ва ты, 

му сіць. Не па да лёк ад іх двор нік пад мя-

тае, шар кае мят лой да во лі энер гіч на, 

на трэ ні ра ва на. Ад ра зу ві даць: спе цы-

я ліст... Жыц цё ідзе! Так-так, амаль як 

на эк ра не тэ ле ві за ра. Толь кі што без 

гу ку. І тут мне ўсё ста ла зра зу ме ла: 

мой су сед пры вык до ма пры маць ежу 

толь кі пе рад эк ра нам тэ ле ві за ра. На 

ўся ля кі вы па дак я паз ней па ці ка віў ся 

ў яго, ці не па мы ля ю ся. Ака за ла ся, у 

са мую кроп ку. Ён шы ро ка ўсміх нуў ся 

і шчы ра пра мо віў:

— Ну так! Чым не тэ ле ві зар, га?! 
Па куль на зі ра еш, што ад бы ва ец ца 
на два ры баль ні цы, гля дзіш, і та лер-
ка пус тая. А так бы кор паў ся паў-
дня. Пры ем на га апе ты ту! А я па бег 
на пра цэ ду ры.

Пры выч ка, па га дзі це ся, усё ж 
моц ная рэч!

БЕЗ ЛЮ ДЗЕЙ
Не ка лі гэ тае ба ло та бы ло не ад'-

ем най част кай жыц ця на шай вёс кі. 

Ды не ад ной на шай — і не ка то рых 

на ва коль ных так са ма. Тут на рых-

тоў ва лі мае зем ля кі торф на па лі ва. 

Уруч ную. Ка па лі, су шы лі, а по тым 

ста ві лі на ка лё сы шы ро кія, над та аб'-

ём ныя ка шы і, за гру зіў шы іх з гор кай, 

вез лі да хат. Ка лі не па мы ля ю ся, дзе-

сяць та кіх ка шоў тор фу ха па ла нам 

на зі му.

На рых тоў ка гэ та га па лі ва вя ла ся 

кам па ней на, як і на рых тоў ка се на. 

У пры зна ча ны час і вель мі друж на, 

ар га ні за ва на. Лю дзі пра ца ва лі-ва-

ру шы лі ся, як му ра шы. Гэ та по тым 

на ла дзі лі вы раб бры ке ту ў ра ё не і 

вы піс ва лі яго ўсім, хто жа даў, а ма-

ім баць кам, па коль кі яны пра ца ва лі 

на стаў ні ка мі, дык пры во зі лі на ват 

бяс плат на. Быў час, як ка жуць, бы-

ла эпо ха!..

Паз ней і зу сім лю дзі мах ну лі на 

ба ло та ру кой.

Яшчэ за пом ні ла ся ба ло та дур ні-

ца мі. Гэ тых ягад бы ло заў сё ды шмат, 

і хто не ле на ваў ся, той усю зі му быў 

з ва рэн нем ці прос та так на ядаў ся 

да сы та, ду шу ад во дзіў, а не ка то рыя 

цёт кі і дзяў ча ты на ват нес лі дур ні цы 

на ба зар у Ста рыя Жу ра ві чы, пра да-

ва лі, а на вы ру ча ныя гро шы там жа 

неш та куп ля лі. Мой зем ля чок і су сед 

Коль ка Шчар ба коў, пу хам зя мель ка 

яму, так са ма не ад ста ваў ад жан чы-

нак — меў спрыт у збо ры гэ тых ягад, 

сам ад но сіў на той жа жу ра віц кі кір-

маш, а на вы ру ча ныя гро шы куп ляў 

са бе да шко лы тое-сёе з адзен ня. 

Сям'я бы ла вя лі кая, трэ ба бы ло кру-

ціц ца. А ба ло та ах вот на вы ру ча ла 

пра ца ві тых і раз ва рот лі вых.

Рас лі там і аба бкі на тон кіх вы-

со кіх нож ках, бо ім ня прос та бы ло 

вы біц ца з-пад мо ху.

Ня даў на я спі саў ся ў «Ад на клас-

ні ках» з зям ляч кай Та ма рай Фі лі-

мо на вай. Гэ та ця пер яна ста ліч ная 

жы хар ка, мін чан ка, а ра ней жы ла ў 

Ка ша лёў ках — яе ха та бы ла як раз 

праз да ро гу ад ба ло та. У вёс цы ўжо 

ні ко га ня ма. Ні чо га не па ро біш: та кі 

лёс на пат каў не толь кі гэ тае па се лі-

шча. Па ці ка віў ся не як у зям ляч кі, ці 

бы вае яна ка лі на сва ім ба ло це, ці 

не су муе па ім? Жан чы на ў ад каз: 

«Што ты! Якое ба ло та?! Ця пер там 

па бы ваць не маг чы ма — усё за рас ло, 

бо зай сці ту ды лю дзі ба яц ца, ня ма 

ні да ро жак, ні сце жак. Ка жуць, якіх 

толь кі іс тот не раз вя ло ся ця пер там! 

Жах!..»

Ка лі мы, ма ле ча, бег лі збі раць на 

ба ло та дур ні цы, пе рад тым як зай сці 

на яго, аба вяз ко ва ка за лі: «Ба гун, 

ба гун, мы ў ба ло та, ты — з ба ло та!» 

Гэ та каб не ба ле ла га ла ва.

І ўсё ж хо чац ца па бы ваць на ба ло-

це. І зноў ска заць: «Ба гун, ба гун...» 

Ну, а ка лі і са праў ды ту ды не бяс печ-

на за хо дзіць, то хоць бы па ста яць 

пе рад ім. І па кла ніц ца. За торф. За 

яга ды. За шчас лі вае дзя цін ства...

Ва сіль ТКА ЧОЎ



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

УЛІ КО ВЫ 
ЗА ПІС
Пра сто ра не аб ме жа ва най шчы рас ці 
і гэт ка га ж са ма га не аб ме жа ва на га пад ма ну 
пе ра ста ла быць вір ту аль най

СПРА ВУ, якую на гэ тым тыд ні раз бі раў суд Са вец ка га ра ё на 

ста лі цы — з па пу ляр на га раз ра ду «Як нас ду раць», — інакш 

чым аб сурд най не на за веш. Ма ла ды хло пец у се ці ве пры кід ваў ся 

жан чы най. Пры чым зу сім не з мэ тай рэа лі за ваць свае не тра ды цый-

ныя фан та зіі. Аляк сандр М. пе ра тва раў ся ў вір ту аль най пра сто ры то 

ў Тац ця ну, то ў Іры ну, за во дзіў зна ём ства з муж чы на мі (са праўд ны мі) 

і па чы наў скар дзіц ца на лёс. То ў яго (вы ба чай це — у яе) не ха па ла 

гро шай, каб апла ціць ка му нал ку, то не ад клад на трэ ба бы ло ку піць 

жыц цё ва важ ныя ле кі, то зра біць аборт ад ня год ні ка, які «яе» па кі нуў 

без срод каў на іс на ван не. І што вы ду ма е це — ні хто без пра вер кі на 

гэ ты шы ты бе лы мі ніт ка мі «раз вод» не клю нуў? А вось і не: вы на ход-

лі ва му мах ля ру спа гад лі выя прад стаў ні кі моц на га по лу пе ра лі чы лі 

26 ты сяч до ла раў! Пры чым без якіх-не будзь га ран тый ці аван саў на 

ўдзяч насць хоць у якім яе ўва саб лен ні. А вы ка жа це, лю дзі чэр ствыя 

ста лі, муж чын у нас са праўд ных ня ма. Ёсць, аказ ва ец ца. Як мі ні мум 

шэсць дзя сят тры асо бі ны (ме на ві та столь кі па цяр пе лых пра хо дзяць 

па спра ве) — на ват у ад ной су до вай за ле змяс ціц ца не маг лі, пры-

нам сі, так тыя, хто там быў, ка за лі...

Пра тое, чым ду ма лі «джэнтль ме ны», якія, на ват не ба ча чы 

ча роў ную не зна ём ку, пе ра во дзі лі ёй на ма біль ны тэ ле фон гро-

шы (пры чым, зда ра ла ся, не ма лыя: адзін умуд рыў ся па слаць 

«ня шчас най» аж трыц цаць дзе вяць ты сяч руб лёў), раз ва жаць не 

хо чац ца. Тым больш мно гія з іх на су дзе за яві лі, што прэ тэн зій да 

аб ві на ва ча на га ня ма — што і не дзіў на: прэ тэн зіі ў іх тут мо гуць 

быць да ўлас най не абач лі вас ці, і гэ та мяк ка ска за на. Мя не ў гэ тай 

тра гі ка міч най гіс то рыі больш вось які мо мант за ча піў. Пра ку рор, 

звяр та ю чы ся да ад на го з па цяр пе лых, пы та ла ся: «Ка лі вы па зна ё-

мі лі ся з...» І тут па віс ла ня ём кая паў за, бо аб ві на ваў ца не ве да ла, 

якім чы нам на зваць пад суд на га: ці то па са праўд ным іме ні, ці то па 

жа но чым, па якім яго па цяр пе лы ў вір ту аль най пра сто ры і ве даў. 

«...з улі ко вым за пі сам», — да па мог пра ку ро ру суд дзя, знай шоў шы 

нейт раль на-ўні вер саль нае і вель мі дак лад нае па няц це.

ПА сут нас ці, мы ўсе, тыя, хто мае хоць ад ну ста рон ку ў са-

цы яль ных сет ках, хто ка мен туе пуб лі ка цыі ў се ці ве, — не 

лю дзі, не асо бы, а «ўлі ко выя за пі сы». Коль кі ў гэ тым за пі се бу дзе 

са праўд на га, — вы ра ша еш толь кі ты сам. У ін тэр нэ це ні хто не 

спы тае па свед чан не асо бы, не зве рыць фо та з ары гі на лам. Ты мо-

жаш ся бе на зваць Але нам Дэ ло нам ці Здых лі кам Не смя рот ным, 

па ма ла дзіц ца на двац цаць га доў, а на ава тар ку (фо та на га лоў най 

ста рон цы) па ста віць зды мак ба бу лі ў ма ла до сці, ма дэ лі з та го ж 

се ці ва або лю бі ма га са бач кі, які здох у мі ну лым го дзе. Ты мо жаш 

вес ці ў се ці ве дзён нік, дзе бу дзеш пі саць тое, што са праў ды хва люе, 

ці прос та «вы ка луп ваць» ра зум ныя дум кі з кніг кла сі каў, вы да ючы 

іх за ўлас ныя. Ты мо жаш у жыц ці быць спа кой ным і раз важ лі вым, 

а на ста рон цы ў сац сет ках — ка за но вай ці ме са лі най, пры чым твая

са праўд ная пры на леж насць да по лу тут не мае ні я ка га зна чэн ня. 

І ў ця бе, хто б ты ні быў і што б у вір ту аль най пра сто ры не вы чва раў, 

аба вяз ко ва зной дзец ца як мі ні мум не каль кі дзя сят каў сяб роў. Ся род 

іх, на пэў на, бу дзе толь кі пра цэн таў пяць дзя сят тых, ка го ты аса біс та 

ве да еш у твар (але гэ та толь кі пры ўмо ве, што на тва ёй ста рон цы 

аб та бе са мім бу дзе ўсё ж больш праў ды, чым фан та зіі)...

Што ў тым страш на га, спы та е це? Ка лі па гля дзець па вяр хоў-

на, дык на ад ва рот: столь кі маг чы мас цяў рэа лі за ваць свае па-

та ем ныя жа дан ні, па быць та кім, якім не мо жаш да зво ліць быць 

у рэ аль ным жыц ці, адо лець усе свае стра хі і су мнен ні. І та ды ў 

рэ аль нае жыц цё, дзе ты ні я кі не ўлі ко вы за піс, а жы вы ча ла век 

з паш пар там, пра піс кай і мес цам пра цы, вы хо дзіш з гэ та га вір-

ту аль на га чыст ца з яс най га ла вой, не за плям ле ным сум лен нем, 

пра свет ле ны мі ва чы ма... Ідэа льнае гра мад ства ідэа льных лю дзей 

бу дзе ўла да рыць на зям лі ў хут кім ча се.

ТОЛЬ КІ вось... Ве да е це, ча му гэ та га ні ко лі не бу дзе? Та му 

што «ўлі ко выя за пі сы» ўжо вы рва лі ся з сет кі і пе ра ма га-

юць жы вых лю дзей. Бо ін тэр нэт — пра сто ра не аб ме жа ва най 

шчы рас ці і гэт ка га ж са ма га не аб ме жа ва на га пад ма ну, — стаў 

ужо не вір ту аль най, а са май што ні ёсць рэ аль най рэ аль нас цю. 

Бо мы, са мі пе ра тва рыў шы ся ва «ўлі ко выя за пі сы», усё час цей 

ма ем зно сі ны з гэт кі мі ж са мы мі «ўлі ко вы мі за пі са мі». На шмат 

час цей, чым з жы вы мі людзь мі. І гэ та ўжо нар маль на — пе ра лі-

чыць гро шы ча ла ве ку, яко га ні ко лі ў жыц ці не ба чыў і на ват не 

ве да еш, ці іс нуе ён на са май спра ве і яко га ён по лу, але які так 

жа лас лі ва пі ша. За мест та го, каб, ка лі ўжо так хо чац ца быць 

вы са ка род ным даб ра чын цам, пай сці ў най блі жэй шы дзі ця чы пры-

ту лак ці дом са ста рэ лых, які, маг чы ма, зна хо дзіц ца пад вок на мі 

до ма, і да па маг чы тым, хто (і гэ та на свае во чы мож на ўба чыць) 

мае ў гэ тым па трэ бу. Але ж «улі ко выя за пі сы» не хо дзяць на ват 

праз да ро гу. Яны ся дзяць за га джэ та мі і гу ля юць у пры ду ма нае 

жыц цё, якое так ма ла агуль на га мае з са праўд ным.

ВЫ НА ХОД ЛІ ВА ГА хлоп ца, які вы цяг нуў у да вер лі вых му жы коў 

гро шы, пры су дзі лі да пя ці га доў зня во лен ня з кан фіс ка цы яй 

ма ё мас ці па ар ты ку лах за мах ляр ства ў асаб лі ва буй ных па ме рах і 

вы ма галь ніц тва. «Так яму і трэ ба», — ска жуць ад ны. «За што?» — 

аб са лют на шчы ра здзі вяц ца іншыя. І ад ны, і дру гія бу дуць мець сваю 

ар гу мен та ва ную ра цыю. Бо мы яшчэ не вы пра ца ва лі адзі най фор-

му лы па во дзін, адзі ных ад но сін у сі ту а цы ях, які мі кі ру юць «улі ко выя 

за пі сы». Што ж, у нас на гэ та бу дзе яшчэ не ад на на го да.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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