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Аса біс та мне сі ту а цыя з ну дыс та мі на гад вае на ві ны пра мядз ве-
дзя. Не ве да е це, пра што я? Гэ та ка лі на па чат ку зі мы ка ле гі па цэ ху 
аба вяз ко ва па ве дам ля юць гра мад скас ці: за снуў у заа пар ку ка са ла пы 
ці не. Час, ве да е це, та кі: за ціш ша з на ві на мі, а пі саць неш та трэ ба. 
Та му апош нія га ды мы з ва мі заў сё ды ў кур се, не па ба ю ся ска заць, 
аса біс та га жыц ця міш кі. Дык вось: мядз ведзь — зі мой, ну дыс ты — 
ле там. У ма са вую ад пуск ную ж па ру па дзей яшчэ менш ад бы ва ец ца, 
ін фар ма цый ную на го ду знай сці, бы вае, вель мі скла да на. А тут вось 
ён — «ко зыр з ру ка ва». Ну дыс ты! Ха ця, па ча кай це: які ру каў, ка лі мы 
пра ну дыс таў...

Пра іх згад ва юць толь кі ле там, што цал кам зра зу ме ла. Спя кот нае 
сон ца, цёп лая ва да, лас ка вы вет рык, што гай дае ўсё на во кал... Му зы-
ка... Не, на ват пес ня... Але пры знай це ся, ня ўжо вас ні ко лі не цяг ну ла 
пры та кім рас кла дзе скі нуць з ся бе ўсё? Вы мне яшчэ рас ка жы це, 
што, вяр нуў шы ся ўве ча ры пас ля пра цы да до му ў душ ную, на грэ тую 
за дзень ква тэ ру, вы ад ра зу пе ра апра на еце ся ў да маш нія ка шу лю і 
шта ны або су кен ку, каб вый сці ў гэ тых стро ях да вя чэ ры... Пры на шай 
шчыль най ар хі тэк тур най за бу до ве і ты па вым жыл лі ча сам і пад гля даць 
спе цы яль на не трэ ба, у чым у спё ку хо дзяць у ква тэ рах іх жы ха ры... 
А што ж та ды ка заць пра пры ро ду, ка лі «му зы кай на вя вае»...

Ня даў на ра сій скі ак цёр Аляк сей Па нін за явіў у ін тэрв' ю, што, па-
чы на ю чы з ва сям нац ца ці га доў, ён што год ме сяц пра во дзіць на ну-
дысц кім пля жы ў Кры ме. Яму гэ та вель мі, маў ляў, да спа до бы: по бач 
за га ра юць аго ле ныя па ры, хо дзяць пры го жыя дзяў ча ты, сон ца, а 
за пят нац цаць мет раў у мо ры пла ва юць дэль фі ны... Пры га жосць! 
Ну, ды Па нін доб ра вя до мы сва і мі эпа таж ны мі і скан даль ны мі ўчын ка мі... 
Але пра ну дысц кі пляж — што тут та ко га?

Пад час вод пус ку я так са ма ча сам люб лю сха дзіць на ну дысц кі 
пляж. Ка лі су раз моў цы чу юць тое, заў сё ды здзіў ля юц ца: маў ляў, дзе 
гэ та там у тва ёй вёс цы ну дысц кі пляж? Там, ку ды я пры хо джу, ад-
каз ваю. Спра ва ў тым, што я не іду ту ды, дзе за га ра юць і ку па юц ца 
ўсе ас тат нія — у мес ца, якое быц цам бы афі цый на лі чыц ца пля жам. 
На ра цэ мож на знай сці шмат ад асоб ле ных, бяз люд ных ку точ каў... 
Бо я, на пэў на, ну дыст не па на ту ры, а не дзе глы бо ка ў ду шы. У сэн-
се, пад на строй. Аса біс та мне не па трэб ны «ад на дум цы»: я не ха чу 
гля дзець на чу жыя пры чын ныя мес цы і не ха чу, каб раз гля да лі мае. 
А ка лі ін шых тое за да валь няе — гэ та іх спра ва.

Дык вось ця пер пра за тры ман ні мі лі цы яй у ста лі цы тых, хто ба віць 
час на ну дысц кім пля жы. Гэ та яго, зра зу ме ла, не афі цый ная наз ва, але 
яна пры жы ла ся, мно гія ве да юць пра іс на ван не та ко га спе цы фіч на га 
мес ца на Мін скім мо ры, яко му ўжо больш за двац цаць га доў. Аса біс-
та я, па коль кі мне не па трэб ны «ад на дум цы», як ужо ска заў вы шэй, 
ту ды не пай ду. Бо ве даю за га дзя, што там уба чу. А па коль кі не пай ду, 
ні хто і ні што не аб ра зіць мае па чуц ці і ўспры ман не све ту. Ча го ту ды 
хо дзяць ас тат нія, хто не з'яў ля ец ца ну дыс там? Па га дзі це ся, ці ка вае 
пы тан не да тых лю дзей.

Ці вось яшчэ ад но, на мой по гляд, не менш ці ка вае. Ну дыс таў штра-
фу юць, ха ця аса біс та мой го нар яны ні чым не аб ра жа юць. А ча му не 
ка ра юць лю дзей, якія, як ужо пі саў у ад ным з мі ну лых вы пус каў «Ба-
ля саў» («Не сля пі це, мі на кі, па шка дуй це!»), апра на юць адзен не не па 
фі гу ры і без ані я ка га гус ту? Хо дзяць з го лым тор сам ці ў ку паль ні ках 
у люд ных мес цах у го ра дзе? Ча му я прос та вы му ша ны на зі раць та кую 
кар ці ну, на прык лад, у мет ро? Маг чы ма, гэ та аб ра жае мя не ў боль шай 
сту пе ні, чым вы гляд цал кам аго ле на га це ла, бо вы ба ру — гля дзець 
або не — фак тыч на ня ма, ка лі едзеш у на тоў пе, тва рам да тва ру...

Што пра па ную? Во, ідэя! А да вай це па прос ту на да дзім та му ну дысц-
ка му пля жу ста тус афі цый на га. А што? Ама та ры па за га раць цал кам 
аго ле ны мі ёсць ва ўсім све це, не пе ра вя дуц ца яны і ў нас. За мя жой 
на ват та кі від ад па чын ку для ах вот ных іс нуе. Ту рыс таў аб слу гоў ва юць 
спе цы яль ныя са ма лё ты: толь кі пад ня ўся на борт, мо жаш рас пра на цца. 
На ку рор це паў сюд на, а не толь кі на пля жы так са ма да зва ля ец ца не 
на сіць адзен не. Хоць у рэ ста ран ідзі, хоць у кра му аго ле ным. Там толь кі 
мяс цо выя жы ха ры, якія аб слу гоў ва юць ту рыс таў-ну дыс таў, хо дзяць 
апра ну ты мі. Да гэ та га, вя до ма, у нас не дой дзе, але з пля жам — ча му б 
і не? Ка лі на тое пай шло, мож на яго яшчэ і плат ным зра біць, ага ро джу 
якую па ста віць. Як вам пра па но ва?.. Бо... Гля дзі за га ло вак.

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

...Зда ва ла ся, усё бу дзе прос та: 
ад ны сту дэн ты з'е ха лі, ін шых па куль 
ня ма... А як жа! Рэ клам ная га зе та 
стра ка це ла пе ра важ на пра па но ва мі 
ад агенц тваў, ды і ў ін тэр нэ це аб' яў ад 
пры ват ні каў прак тыч на не бы ло.

Хо чаш, не хо чаш, а да вя ло ся звяр-
тац ца ў агенц тва. Кры тэ ры ем ад бо ру 
стаў кошт і мес ца зна хо джан не жыл-
ля. Вя до ма, чым блі жэй ква тэ ра да 
цэнт ра, тым больш за яе про сяць.

Тэ ле фа ную на адзін з ну ма роў. 
Пы та ю ся, ці ёсць пры маль ныя для 
мя не ва ры ян ты. «Пры яз джай це да 
нас у офіс, за клю чай це да га вор, пла-
ці це гро шы, і мы пра да ста вім вам 
ад ра сы», — ад каз ва юць у агенц тве. 
Тая ж схе ма і ў ін шых мес цах, дзе 
аказ ва юць ін фар ма цый ныя па слу гі. 
«Эх, бы ла не бы ла! За пла чу гро шы і 
ўжо ве ча рам бу ду з да хам над га ла-
вой», — ду ма ла я па да ро зе ў Мінск. 
На што толь кі не пой дзеш, ка лі ня ма 
дзе жыць!

Агенц тва, якое пра па ноў ва ла 
больш-менш адэ кват нае па ца не 
жыл лё, за свае па слу гі за пра сі ла паў-
міль ё на. Да рэ чы, як і ўсе ас тат нія. За-
клю чы ла да га вор, за пла ці ла гро шы, 
уза мен атры ма ла тэ ле фо ны і ад ра сы 
двух ула даль ні каў ква тэр. Пры мне да 
іх па тэ ле фа на ва лі, уз гад ні лі час, ка-
лі мож на з імі звя зац ца, каб прый сці 
па гля дзець ква тэ ру. Да мо ві лі ся, што 
ве ча рам. За ста ва ла ся ў на зна ча ны 
час ім па тэ ле фа на ваць, каб мне па ве-
да мі лі пад ра бяз ны ад рас жыл ля.

...Доў га ча ка ныя сем га дзін ве ча ра! 
Зва ню на пер шы ну мар. Ні хто не бя рэ 
труб ку. Ана ла гіч ная сі ту а цыя і ў дру-
гім вы пад ку. «Маг чы ма, за ня тыя, не 
чу юць», — су па кой ваю я ся бе.

Ад ка за лі толь кі праз га дзі ну. 
«У мя не за раз гля дзяць ква тэ ру, да-
юць за да так за ча ты ры ме ся цы», — 
ага ро шы ла жан чы на на тым кан цы 
про ва ду. «Ды яшчэ, вам не ска за лі, 
што я ха чу на 10 до ла раў больш? 
Плюс вы па він ны бу дзе це пла ціць 
ка му наль ныя пла ця жы і па да так за 

зда чу жыл ля ў арэн ду, — да да ла яна. 
— Ад ным сло вам, да яце за да так за 
пяць ме ся цаў за пар — пры яз джай це 
гля дзець ква тэ ру!»

У мя не і мо ву ад ня ло. Ад куль у 
мя не амаль паў та ры ты ся чы до ла-
раў? Ды і ча му пра та кія па тра ба ван ні 
ўла даль ні ка ква тэ ры мя не не па пя рэ-
дзі лі ў агенц тве? Вы хо дзіць, той, хто 
здае жыл лё, мо жа ра біць усё, што 
за ўгод на?

...За ста ваў ся яшчэ адзін ну мар тэ-
ле фо на. Толь кі там па-ра ней ша му не 
ад каз ва лі... Тэ ле фа ную ў агенц тва: 
мо жа, у іх яшчэ ёсць пэў ныя ва ры ян-
ты? Тэ ле фо ны вы клю ча ны. Вя до ма, 
пра цоў ны дзень за кон ча ны. На вош-
та, каб іх тры во жы лі? А коль кі яшчэ 
та кіх, як я!

Ве ча рэ ла. Трэ ба бы ло вяр тац ца 
да до му. Не на вак за ле ж на ча ваць! 
Бу ду тэ ле фа на ваць у агенц тва заўт-
ра. Па ўмо вах да га во ра, да іх што дня 
на пра ця гу ме ся ца мож на звяр тац ца 
з 14 да 16 га дзін, у якія яны мне бу-
дуць пра да стаў ляць но выя ва ры ян ты 
жыл ля па тым кош це, які мя не за да-
валь няе. І толь кі ў вы пад ку, ка лі да-
моў лю ся з улас ні кам жыл ля, зноў па-
еду ў Мінск, каб па гля дзець ква тэ ру.

Доб ра, ка лі ты мін ча нін ці жы веш 
не да лё ка ад ста лі цы. Доб ра, ка лі ёсць 
улас ны транс парт, на якім мож на хут-
ка да брац ца з аб лас но га ці ра ён на га 
цэнт ра. А ка лі і не тое, і не дру гое? 
Па куль да е дзеш на аў то бу се ці на 
цяг ні ку, бу дзе ўжо ве чар. Не кож ны 
ча ла век за хо ча па каз ваць сваё жыл-
лё ў той час, ка лі зруч на вам.

Не маг ла да ча кац ца! Но вы дзень. 
Па трэб ны час. Тэ ле фа ную. Гуд кі аб-
ры ва юц ца. На бі раю яшчэ і яшчэ... Усё 
паў та ра ец ца. У па лі клі ні ку ляг чэй да-
зва ніц ца!

Ця гам тыд ня звя зац ца з агенц твам 
усё ж та кі ўда ло ся. «Мі ні маль ны кошт 
на ад на па ка ё вую ква тэ ру сён ня скла-
дае 350 умоў ных адзі нак», — па чу ла 
я на тым кан цы про ва ду. І з кож ным 
днём кошт па вя ліч ваў ся. Абя ца ных 

агенц твам ад на па ка ё вак за 250 до-
ла раў ужо і след пра стыў. Ка лі па-
шан цуе — мож на ад шу каць за 300. 
Праў да, дзе-не будзь у Ша ба нах ці ў 
ін шых ад да ле ных мік ра ра ё нах. Толь кі 
аса біс та га жа дан ня жыць у пэў ным 
ра ё не не да стат ко ва: па трэб на да га-
дзіць гас па да рам, а гэ та — як на кір-
ма шы пры дзір лі ва му па куп ні ку. Пры-
ві ле яй ка рыс та ец ца ма ла дая сям'я. 
Пры чым без дзя цей і хат ніх га да ван-
цаў. Кам па ні ям да рос лых муж чын ці 
хлоп цаў ула даль ні каў вост ра дэ фі-
цыт на га жыл ля лепш не тур ба ваць. 
А сту дэн там мож на ўво гу ле за быц ца 
пра здым нае жыл лё: да маў ляй це ся з 
ка мен дан та мі ін тэр на таў.

На рэш це, абя цан кі пра маг чы-
мае з'яў лен не больш тан ных ква тэр 
мне на да ку чы лі. Ды і на блі жаў ся час 
ехаць у Мінск. На шчас це, знай шлі ся 
сва я кі, якія за больш-менш адэ кват-
ную ца ну на не ка то ры час па га дзі лі ся 
да па маг чы з жыл лём.

...Ад ным сло вам, у ка го ня ма ні ін-
тэр на та, ні сва я коў, але ёсць гро шы, 
па да па мо гу ў агенц твы звяр тац ца 
вар та. А та му, хто ліш няй ка пей кай 
па хва ліц ца не мо жа, лепш не вы кід-
ваць паў міль ё на за не каль кі ну ма роў 
тэ ле фо наў.

...Дру гі ты дзень, як у Мін ску. Вы-
пад ко ва апы ну ла ся ка ля зна ё ма га 
бу дын ка, дзе зна хо дзіц ца агенц тва. 
Ду маю: дай зай ду, спы таю, ці вер-
нуць яны мне гро шы — усё ж та кі ні-
чым не да па маг лі! На маё здзіў лен не, 
вяр ну лі. Праў да, з 500 ты сяч толь кі 
200. Але і гэ та га не ме ла б, каб не 
та кая вы пад ко васць: у да га во ры пра 
вяр тан не гро шай пры ад мо ве ад па-
слуг на пра ця гу ме ся ца ні чо га не ска-
за на. А бы ло б не ліш нім! Ня мно гім 
шан цуе зняць ква тэ ру з да па мо гай 
агенц тваў. Ін шыя, рас ча ра ва ныя та-
кі мі па слу га мі, абы хо дзяць іх по тым 
бо кам. І на ват не ве да юць, што мо-
гуць атры маць хоць не вя ліч кую, але 
кам пен са цыю.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. Фо та аў та ра.

НУ, А ХТО Ў ДУ ШЫ 
НЕ НУ ДЫСТ?!.

Апош нія га ды ле там, звы чай на ў са мую спё ку, не абы хо дзіц ца 
без та го, каб гра мад скас ці ў чар го вы раз не па ве да мі лі "сен-
са цый ную на ві ну". Аказ ва ец ца, у нас (страш на ска заць!) ёсць 
ну дыс ты!.. Больш за тое, яны сва ім вы гля дам ша кі ру юць... не, 
на ват аб ра жа юць свет лыя па чуц ці ін шых гра ма дзян, што не 
ўяў ля юць свай го ад па чын ку на пля жы (ха ця пра пляж мы яшчэ 
па га во рым асоб на) не інакш, як у ку паль ных кас цю мах. Та му 
ў пра цяг тэ мы звы чай на ідзе ла гіч нае па ве дам лен не пра за-
тры ман не мі лі цы я не ра мі не каль кіх ама та раў па за га раць і па-
пла ваць зу сім без адзен ня. І так з го да ў год. Сум на, спа да ры 
і та ва ры шы...

ІН ФАР МА ЦЫЙ НЫЯ
ПА СЛУ ГІ АГЕНЦ ТВА —

ЯШЧЭ НЕ ДАХ НАД ГА ЛА ВОЙ
Ква тэр нае пы тан не... Усё не мі-
ла, ка лі яно ня вы ра ша на. Та ды 
і го рад вы гля дае не та кім пры-
го жым, і пра ца не пры но сіць 
за да валь нен ня, і ўсе не аб ме-
жа ва ныя маг чы мас ці га рад ско-
га жыц ця рап там ста но вяц ца 
не па трэб ны мі...
Па коль кі я ін ша га род няя сту-
дэнт ка ста ліч най ВНУ, з ква-
тэр ным пы тан нем да во дзі ла ся 
су ты кац ца не ад ной чы. Праў-
да, ча ты ры га ды не як шан ца-
ва ла: то сва я кі да па мо гуць, то 
ўні вер сі тэт пой дзе на су страч, 
то прос та зной дуц ца доб рыя 
лю дзі... Сё ле та ча каць ман-
ны ня бес най не бы ло ад куль. 
Больш ні чо га не за ста ва ла ся, 
як шу каць жыл лё са ма стой-
на.

Із ра іль скія псі хо ла гі 
ўста на ві лі, што боль шасць 
лю дзей схіль ная сле па да-
вя раць «доб рым» вод гу-
кам у ін тэр нэт-ася род дзі. 
Лю дзі не сі мет рыч на рэ-
агу юць на ацэн кі ў сет ках: 
ка лі ў ін тэр нэ це штось ці 
кры ты ку юць, у іх так са ма 
ўклю ча ец ца кры тыч нае 

мыс лен не, а ка лі хва ляць 
— то спра цоў вае «стад ны 
ін стынкт».

У да сле да ван ні быў за-
дзей ні ча ны буй ны пар тал 
на він, які дае на вед валь-
ні кам маг чы масць ацэнь-
ваць ка мен та рыі ін шых 
ка рыс таль ні каў да ар ты ку-
лаў. Устаноўлены эфект, 

на дум ку да след чы каў, 
мо жа мець не га тыў ныя 
на ступ ствы, па коль кі ім 
мо гуць ска рыс тац ца па літ-
тэх но ла гі, ганд ля ры і ін шыя 
лю дзі, здоль ныя атры маць 
вы га ду, раз дзьмуў шы на 
сай це «пу зыр» ста ноў чых 
вод гу каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ІН ТЭР НЭТ-
МА НІ ПУ ЛЯ ВАН НЕ 
СВЯ ДО МАС ЦЮ


