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А СУД ДЗІ ХТО?..
Вось гля джу я, ша ноў нае спа дар ства, на гэ тую во сень скую 
шэ расць за акном, і та кая ту га мя не бя рэ... Не вы ра ту юць, пэў-
на, і бя лют кае снеж нае по кры ва, і ма роз ныя со неч ныя дні... 
У між се зон ную спяч ку ўпа да ем. У га ла ву толь кі і пры хо дзіць, 
што сло вы ад на го вя до ма га пер са на жа доб рай кі на ка ме дыі: 
«Усё! Кі на не бу дзе: элект рыч насць скон чы ла ся!» Гэ та я да та-
го, што на ву лі цы яшчэ мож на су стрэць пры го жыя дзя во чыя 
нож кі, але коль кі там за ста ло ся це шыць во чы?.. Не са сту піш 
ужо мес ца ў транс пар це якой нім фе, каб по тым па та нуць у яе 
дэ каль тэ... Лі ча ныя дні мі нуць, і на шы пры га жу ні кан чат ко ва 
пя рой дуць на зі мо вую фор му адзен ня... Дзе пра сто ра для фан-
та зіі, дзе гар мо ну раз гу ляц ца?!. Хі ба толь кі што і за ста ец ца — 
на ка на пу, да тэ ле ві за ра: хоць бы які кон курс пры га жос ці па-
гля дзець, каб ад су му вы ра та вац ца. Ад нак і з гэ тых «фран тоў» 
апош нім ча сам пры хо дзяць ня ра дас ныя вест кі...

Трэ ба, вя до ма, ра зу мець, 
што па доб ныя дзеі — гэ та не 
толь кі і не столь кі ўце ха для 
муж чын скіх ва чэй. Су дзім кон-
кур сы пры га жос ці не толь кі 
мы, гле да чы, не толь кі жу ры. 
Да тыч ныя да іх і ар га ні за та ры, 
спон са ры, для якіх та кія ме ра-
пры ем ствы — біз нес, дзе, як 
той ка заў, усе срод кі па ды хо-
дзяць. А хоць бы са бе і скан-
дал! Вось, на прык лад, ска жы-
це, чым ду ма лі ар га ні за та ры, 
ка лі пер ша па чат ко ва за пла-
на ва лі пра вя дзен не кон кур су 
«Міс Све ту-2013» у му суль ман-
скай Ін да не зіі? Ня ўжо не бы ло 
зра зу ме ла, чым усё ла гіч на 
скон чыц ца? За тое якая ўва га, 
якая, як ра ней ка за лі, прэ са! 
А нам, гле да чам, што ра біць? 
Пра нас хто-не будзь ду маў? У 
га ла ве не ўклад ва ец ца: кон-
курс пры га жос ці прай шоў без 
дэ фі ле ў ку паль ні ках! Ага, як 
быц цам ні хто не ве дае, што 
га лоў нае ў ку паль ні ку — яго 
змес ці ва. Праў да, па чут ках, 
та кі па каз усё ж быў — за кры-
ты, для жу ры. Вось я і пы та ю ся: 
а суд дзі хто?.. Амаль як у тым 
анек до це. «Да ра гі, ні як не ма-
гу вы ра шыць, які ку паль нік на-
быць — ад кры ты ці за кры ты?» 
— «Зра зу ме ла, за кры ты. Толь-
кі з дзі рач ка мі для ва чэй!»

Да лей — бо лей. У про ці ва гу 
«Міс Све ту-2013» пра во дзіц ца кон курс «Му суль ман ка Све ту». Са май пры го-
жай ся род дзяў чат у хі джа бах бы ла пры зна на тая, якая лепш за ўсіх ве да ла 
Ка ран. Не трэ ба здзіў ляц ца ўго лас, спа дар ства, бу дзем па ва жаць чу жыя 
по гля ды і тра ды цыі. Кон кур сы — яны роз ныя бы ва юць... Спра ва ў ін шым. 
Губ ля ец ца ней кі сэнс, «эта лон насць», ска жам так, ме ра пры ем ства...

Па мя та е це кон курс пры га жос ці «Міс Мінск-2013»? Ка лі пас ля яго пра вя-
дзен ня ў ін тэр нэ це з'я ві лі ся до сыць «ад кры тыя» фо та здым кі пе ра мож цы? 
Ка лі вы свет лі ла ся, што і яшчэ не каль кі ўдзель ніц, так са ма ўша на ва ных ка-
ро на мі, пра ца ва лі хто go-go-тан цор кай, хто стрып ты зёр кай? Быў скан дал... 
Аса біс та мне спа да ба ла ся вы каз ван не ў се ці ве ад на го з ка рыс таль ні каў 
з гэ тай на го ды: «Гэ та быў ТА КІ кон курс, гэ та бы ла ТА КАЯ пе ра мож ца». 
Ду ма ец ца, гэ та вель мі пра віль ныя, ра зум ныя сло вы. Мож на ада браць 
ты ту лы, па ка раць ар га ні за та раў ме ра пры ем ства... Але ж дзея ўжо ад бы-
ла ся. Якой яна за ста нец ца ў на шай па мя ці? У ма ёй — ТА КОЙ. І ста віц ца 
да на зва на га «кон кур су» і яго пе ра мож цаў трэ ба ад па вед ным чы нам. 
Гэ так жа, як да «Мі сіс Ра сіі-2012» Іны Жыр ко вай (па мя та е це, я пі саў ужо 
пра яе ў на тат цы «Ка лі пры га жосць змаў кае...»), якая ў ін тэр в'ю ра сій ска-
му тэ ле ка на лу не здо ле ла ад ка заць на 
эле мен тар ныя, мож на ска заць, дзі ця чыя 
пы тан ні кштал ту «Сон ца кру ціц ца ва кол 
Зям лі ці на ад ва рот?». А між ін шым, мэ-
тай та го кон кур су бы ло вы яў лен не са май 
ак тыў най, аду ка ва най, ду хоў на раз ві тай 
і пры го жай жан чы ны-ма ці...

Ця пер вось но вая на ва ла. Ста ла вя-
до ма, што ад Аў стрыі прад стаў ні ком на 
між на род ным пе сен ным кон кур се «Еў-
ра ба чан не-2014» бу дзе вы ка наў ца-транс вес тыт. Яго, да рэ чы, вы бі ра лі не 
гле да чы, а гра мад скае тэ ле ба чан не гэ тай кра і ны — ба ра да та га, пад фар ба-
ва на га і з упры га жэн ня мі «дзя дзеч ку» ў жа но чым строі на аб ца сах... У нас, 
як па ве дам ля ла ся, быў ар га ні за ва ны збор под пі саў за ўвя дзен не за ба ро ны 
на транс ля цыю «Еў ра ба чан ня-2014» у Бе ла ру сі. Што тут ска заць?..

Як прад стаў нік па куль яшчэ, на шчас це, сек су аль най боль шас ці 
ся род муж чын, пры нам сі, на шай кра і ны, ма гу пад тры маць ідэю за ба-
ро ны. З ін ша га бо ку — ці не за над та сур' ёз на мы ўво гу ле ста вім ся да 
гэ та га кон кур су? Што год рых ту ем ся да яго, як да «смя рот най біт вы», 
каб по тым, пад вод зя чы вы ні кі, тра ды цый на ска заць, што, маў ляў, не 
вель мі і ха це ла ся. Мо жа, пра сцей ад ра зу ста віц ца да «Еў ра ба чан ня» 
прос та як да ней ка га шоу, ві до ві шча, як, да рэ чы, даў но ро бяць мно гія 
кра і ны-ўдзель ні цы? Да вай це да ча ка ем ся. Мо жа, як раз вы ступ лен не аў-
стрый ска га вы ка наў цы пе ра ка нае нас кан чат ко ва ў гэ тым? Па мя та е це 
ста ры анек дот? Раз маў ля юць два муж чы ны. Адзін ка жа: «А ты ве да еш, 
мне стрып тыз не па да ба ец ца!» — «О, ты ха дзіў на стрып тыз?!» — «Не 
зу сім. Але мая жон ка ха дзі ла, ка лі ез дзі ла за мя жу. Вяр ну ла ся, на дзе ла 
кам бі на цыю, уклю чы ла маг ні та фон і па ка за ла ў спаль ні...»

Га лоў ныя суд дзі — най перш мы з ва мі. Мне вель мі ха це ла ся б у гэ та 
ве рыць. Каб і ад на ша га з ва мі гус ту ў тым лі ку за ле жа ла, што вар та 
ўва гі, а што — не, што са праў ды пры го жае, а што толь кі пад роб ка пад 
пры га жосць. Та му я — за праз рыс тыя кон кур сы пры га жос ці, дзе вы ні кі 
за ле жаць толь кі ад нас! Вось толь кі б між се зон не гэ тае пе ра ча каць і 
зноў вый сці на шпа цыр у го рад! Удых нуць све жа га па вет ра і па шы рэй 
рас крыць во чы... Пад час та кіх «кон кур саў сім па тый» прай граў шых у 
вы ні ку дак лад на ні ко лі не бы вае!..

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

 Кон кур сы — яны 
роз ныя бы ва юць... 
Спра ва ў ін шым. 
Губ ля ец ца ней кі сэнс, 
«эта лон насць», ска жам 
так, ме ра пры ем ства...

Ча ты ры дні, як ЯНА не чу ла ЯГО 
го ла су. Са ма за ба ра ні ла ЯМУ зва ніць. 
Гле дзя чы па ўсім, ЁН ад гэ та га толь-
кі ўзра да ваў ся. Ця пер у ЯГО поў ная 
во ля, на ват тэ ле фон не да вя дзец ца 
ад клю чаць! Ні хто не бу дзе на за ляць 
аба вяз ко вы мі зван ка мі, ма рал лю, 
рэў нас цю, бо ця пер ЁН для ўсіх і... не 
для ка го. А мо і ней кай ін шай кра лі? 
Той, што з мет ро, на прык лад. Ду жа 
спа да ба ла ся ЯМУ.

Учо ра са бра ла ў па кет і сха ва ла ў 
да лё кі ку ток ша фы ўсё, што на гад-
ва ла пра ЯГО: паш тоў кі з пры знан-
ня мі, кні гі, мяк ка га ка та, ку ба чак для 
гар ба ты, ксе ра ко пію паш пар та (бы-
ла па трэб на для ЗА ГСа), пус тыя ка-
ро бач кі ад за ру чаль на га пярс цён ка 
і за вуш ніц (іх яна вяр ну ла ад ра зу). 
Ме на ві та гэ тыя ка ро бач кі бы лі са мым 
ба лю чым эта пам. До тык да іх пры но-
сіў не толь кі ма раль ны, але і фі зіч ны 
боль, ад чу ван не агі ды і здра ды. Усё. 
Скон ча на... Заўт ра пач нец ца но вае 
жыц цё — БЕЗ ЯГО.

Ба лю ча... Гор кі ка мяк у гор ле. Ка лі 
б ця пер па зва ніў і па клі каў — па бег ла 

б, БО ЎСЁ ДА РА ВА ЛА. Сён ня з'я ві ла ся спа дзя ван не, 
што ча ла век не мо жа вось так, у адзін мо мант, за крэс-
ліць га ды па чуц цяў. «Не ве рыц ца. Не мо жа ка хан не так 
хут ка па мер ці!» — кры ча ла ня мым кры кам ЯЕ сэр ца.

Як апан та ная цэ лы дзень пра вя ра ла тэ ле фон (рап-
там зва ніў, ка лі вы хо дзі ла?), ні бы за клі на ла яго вы све-
ціць да ра гое імя.

Не... Не па зво ніць і не на пі ша СМС, на ват не зой дзе 
на ЯЕ ста рон ку «УКан так це», бо ба іц ца. Ба іц ца ўлас на га 
сум лен ня, якое ЁН так па спя хо ва па чаў вы траў ляць. Мне 
шка да ЯГО. Шка да, што ЁН ні ко лі не бу дзе шчас лі вы, 
што пры ня се боль мно гім жан чы нам. У ІМ так шмат зла. 
Ней ка га бяс кон ца га зла на ўвесь свет. ЯНА ду ма ла, 
што змо жа пе ра маг чы гэ тае зло, але Гас подзь па лі чыў 
інакш. На ўсё Во ля Яго. ЯНА — не змаг ла. Не пра бі ла 
бра ню ка мен на га сэр ца.

Дык ча го ж ча каць?
Ця пер кож ны ЯЕ ра нак па чы на ец ца ад ным і тым 

жа ўспа мі нам. Ім жа за кан чва ец ца і ве чар, ка лі ЯНА, 
абяс сі ле ная ўлас ным ду шэў ным бо лем, па ба чыць бяз-
глуз дыя сны ў сты лі пост ма дэр ну. Коль кі ні імк ну ла ся 
зма гац ца з па мяц цю — не атрым лі ва ец ца. Як фо на вы 
ма лю нак ра бо ча га ста ла, ві сіць пе рад ва чы ма сцэ на на 
пе ро не. Толь кі, на жаль, змя ніць за стаў ку не вы хо дзіць. 
Як да бо лю зна ё мы трэк Kato, у га ла ве пра круч ва ец ца 
ІХ апош ні дыя лог, ні бы яго нех та па ста віў на паў тор і 
пай шоў па сва іх спра вах.

— Ве да еш, што са мае страш нае?.. Тое, што я ра-
зу мею: так мя не ка хаць больш ні хто не бу дзе ні ко лі ў 
жыц ці і сам, доб ра ах вот на і свя до ма, ад прэч ваю ця бе, 
— га ва рыў ЁН, не гле дзя чы ЁЙ у во чы.

Пас ля бы ло маў чан не. У ЯЕ — на поў не нае ней кай 
на дзе яй, што ўсё мо жа змя ніц ца. У ЯГО — жа дан нем 
хут чэй з гэ тым скон чыць і па чаць но вае жыц цё БЕЗ 
ЯЕ.

— Мне бу дзе вель мі цяж ка... Я пры вык ла кла па ціц ца 
пра ця бе, ча каць ця бе. Я не ма гу спаць, ка лі не ве даю, 
ці ўсё доб ра з та бой. Да вя дзец ца ба лю ча ад вы каць, — з 
ней кім спа дзя ван нем, хоць і кво лым, ска за ла ЯНА.

Да апош няй хві лі ны ЯНА ча ка ла, што за мест лю тас ці 
і су цэль най ня на віс ці ў ЯГО ва чах за све цяц ца ра ней шыя 
цеп лы ня і ка хан не. Ча ка ла, што ча ла век зра зу мее сваю 
стра шэн ную па мыл ку, бо не ўяў ля ла жыц ця БЕЗ ЯГО. 
Лі чы ла ЯГО сва ім пра ця гам, больш праў дзі ва, СЯ БЕ 
ЯГО пра ця гам. На ву чы ла ся ка хаць без па раў на ння і 

бы ла ад гэ та га бяз меж на шчас лі вай. Уяў ля ла ў сва-
іх ма рах су мес ную шчас лі вую ста расць. Бы ла га то ва 
жыц цё пра жыць на здым най ква тэ ры, абы толь кі з ІМ. 
Зга джа ла ся на ўсё, бо ра зу ме ла, што ЯМУ па трэб на 
моц ная жан чы на, якая бы ла б ЯГО ты лам.

Толь кі ЁН лі чыў інакш...
— З рэ ста ра нам раз бі рай це ся са мі. Я па зва ню фа-

то гра фу і ў ЗАГС, ад мя ню ўсё, — з над ры вам у го ла се 
пра мо ві ла ЯНА. Вель мі ха це ла ся пла каць, але ЯНА 
тры ма ла ся: ЯНА Ж МОЦ НАЯ!

Доў гае маў чан не. Кроў аж но ў ву шах пуль суе. Ты ся-
чы ад чай ных ду мак пра но сяц ца ў га ла ве во ка мгнен на. 
Ад чай. Ня мы ад чай... Ні хто не аба ро ніць. Ні хто не хо-
ча зра зу мець ЯЕ. Хут чэй да до му. За чы ніц ца ў па коі і 
стаць сла бай, пла каць моц на-моц на, аж па куль слё зы 
не скон чац ца.

— Ідзі ўжо. Я да ча ка ю ся цяг ні ка са ма. Та бе ж да до-
му да лё ка да бі рац ца, ты ста міў ся за дзень — ад па чы-
вай. Да руй, што ноч чу не да ва ла та бе спаць. Усё ўжо 
ска за на... — з па чуц цём бяз меж най сто мы вы ціс ну ла 
ЯНА сло вы.

Не пай шоў. За ця та маў чаў, толь кі на пру жа на 
ру ха лі ся скі ві цы. Прос та ста яў і гля дзеў пад но гі 
на вы сты лы за дзень брук пе ро на, час ад ча су пе-
ра вод зя чы на ЯЕ злы і бяз лі тас ны позірк. Гля дзеў 
шкля ны мі ва чы ма зве ра. Ве цер злос на біў ЁЙ у твар 
ка лю чы мі са ка віц кі мі сня жын ка мі-ігол ка мі, ні бы імк-
нуў ся да даць бо лю.

Пры быў цяг нік. Як ні дзіў на, ЁН упер шы ню ру шыў 
вель мі па воль ным кро кам да шос та га ва го на. За нёс 
сум ку. Вый шлі на пе рон.

— Па зва ні мне, як да бя рэш ся, — ЁН па спра ба ваў 
ска заць звы чай ным то нам, зда ец ца, і цеп лы ні кры ху 
на пус ціў.

— Не. Не па зва ню. І ты гэ та ве да еш, — ска за ла ЯНА 
і ледзь стры ма ла ся, каб не за ры даць. Ліп кі ка мяк за сеў 
у гор ле. Во чы за блі шчэ лі віль гац цю.

За ця тае су хое маў чан не. Трым цен не на пру жа ных 
нер ваў. ЁН быў пад аў ся кры ху на су страч, зва рух нуў 
ру кой, ні бы ха цеў зра біць неш та звык лае, але ўстры-
маў ся ў апош ні мо мант.

— Мож на я ця бе аб ды му?.. — не як не ра шу ча спы таў 
ЁН. Ма быць, ха цеў на цяг нуць звык лую мас ку мі ла сэр-
нас ці і спа га ды. Толь кі ця пер яна бы ла за ма лая — не 
лез ла на звя ры ны твар.

— Нель га. На вош та, каб зра біць мне больш ба лю-
ча?

ЁЙ ха це ла ся за быц ца на ўсё і кі нуц ца, моц на аб-
няць і кры чаць, што не пус ціць, не ад дасць ні ко му. 
Ней ма вер ная сі ла цяг ну ла да ЯГО ня го ле най шча кі. 
Але...

Кру та па вяр ну лі ся і ра зы шлі ся на заў сё ды, на ват не 
азір нуў шы ся. ЯНА — у цяг нік на Брэст, ЁН — у аб-
дым кі міль ён на га го ра да, дзе ЯГО ча кае шмат ін шых 
жан чын.

— Гос па дзі, па мі луй. На ўсё Во ля Твая! — шап та лі ЯЕ 
вус ны на верх няй па лі цы ва го на № 6. А слё зы на стыр-
на за сці лі во чы, цяк лі ў ву шы, па шыі, толь кі ЁЙ бы ло 
ўсё роў на. ЯЕ ЗА РАЗ НЕ БЫ ЛО... За ста ла ся на мін скім 
пе ро не ў гэ тым дні — двац цаць шос та га са ка ві ка дзве 
ты ся чы два нац ца та га го да.

Ган на АСІ ПУК (Сень ка вец)

Са мы во сень скі ну мар «Ма ла до сці» тра ды цый на «бе рас цей скі», а зна чыць, яго дэ бю тант ка Ган на 
Асі пук — бе рас цей скае ад крыц цё. На ра дзі ла ся на Сто лін шчы не, пра цуе ў ся рэд няй шко ле № 5 Брэс-
та, вы кла дае мо ву і лі та ра ту ру. Аб чым ма рыць? Каб бе ла рус кая га вор ка ста ла мо вай яе сям'і. Ня хай 
спраў дзіц ца. Па куль жа — пра ка хан не. Спе цы яль на для чы та чоў «Чыр вон кі».
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