
27/10/2013 
…Вось і на ды шоў той мо мант, 

ка лі цяр пен не скон чы ла ся ва ўсіх. 
Та кіх раз моў яшчэ ні ко лі не бы ло ў 
на шым па коі!.. Не вель мі люб лю вы-
свят лен ні ад но сін, та му «змы ла ся» ў 
чы таль ную за лу, каб пад рых та вац ца 
да фі ла со фіі і бе ла рус кай мо вы.

28/10/2013 
Ня ўжо па ча ло ся за ся лен не ў 

но вы ін тэр нат? Вы дат на! Але я не 
ад пра ца ва ла не каль кі аба вяз ко вых 
га дзін на ка рысць ін тэр на та… Вы-
праў ля ю ся мыць-уцяп ляць вок ны. 
Пра пус каю трэ ні роў ку. Да піс ваю 
ма лень кую за мет ку на сайт студ га-
рад ка БДУ. Спа дзя ю ся, што апуб лі-
ку юць. Пе рад сном чы таю пад руч ні-
кі. Заўт ра ўсё атры ма ец ца!

29/10/2013 
Які доў гі дзень… За ня ткі, по тым 

ге не раль ная рэ пе ты цыя да Дня пер-
ша курс ні ка. На ват на яе мая гру па 
прый шла не ў поў ным скла дзе. Усё 
б ні чо га, але га лоў на га ге роя трэ ба 
пад мя няць. Ад ра зу пас ля вы ступ лен-
ня гру пы (доб ра, што мы ў па чат ку па 
сцэ на рыі) на кі роў ва ю ся ў ін тэр нат, 
каб за браць рэ чы з па коя і вы се ліц ца 
з яго. Баць кі пры еха лі на да па мо гу, 
вель мі ра да гэ та му. Па куль вы се лі-
ла ся, но гі за ба ле лі бе гаць. Ад ра зу 
ж на кі роў ва ем ся на ма шы не да но-
ва га ін тэр на та, які зна хо дзіц ца на 
ву лі цы Чур лё ні са (на ста рой кар це 
не знай шлі мес ца раз мя шчэн ня, да-
па мог ін тэр нэт). Га дзі ны праз тры 
я — ужо блі жэй да фі ні шу. І па ча ло-
ся. За паў нен не да га во ра ў ад ным 
па коі, за піс і афарм лен не — у дру-
гім, паш пар тыст — у трэ цім, за гад-
чык — у чац вёр тым, ка мен дант — у 
пя тым. Кас ця лян ша дву ма па вер ха мі 
ні жэй… Пер шае ўра жан не ад па коя 
не ад на знач нае. Мес ца шмат, свая 
кух ня, ван ны па кой і пры бі раль ня. 
Шмат бу даў ні ча га смец ця… Як толь-
кі за нес лі ўсе мае рэ чы, вы пра ві лі ся 
ў кра му. Пры бор ку ў па коі па ча ла 
ка ля 22 га дзін. Па куль не пры вя ла ў 
па ра дак, не ачыс ці ла ўсё ад тоў ста-
га слою бе ла га пы лу і не вы мы ла 
пад ло гу, спаць не пай шла. Люб лю 
чыс ці ню і па ра дак. Толь кі а трэ цяй 
га дзі не но чы накіравалася ў душ…

30/10/2013 
Ну вось! Пра спа ла на за ня ткі. 

Ста мі ла ся. Ар га нізм не па спеў ад-
па чыць за 3,5 га дзі ны. Я на ват не 
чу ла бу дзіль ні ка. На пэў на, гэ та да 
леп ша га. Сён ня ж доў га ча ка ны 
Дзень пер ша курс ні ка, пас ля яко га 
пла ну ец ца свят ка ван не…

4/11/2013 
Кож ны дзень пас ля пар, ка лі вяр-

та ю ся ў ін тэр нат, ад чы няю дзве ры 
з на дзе яй — у мя не бу дзе су сед ка! 
Але ідэя рас сы па ец ца на ма лень кія 
дру зач кі. І сён ня ня ма… Адзі но та 

па чы нае на да куч ваць. Ка лі маю па-
трэ бу ў раз мо ве — іду да су се дак 
па бло ку ці прос та ўяў ляю, быц цам 
жы ву не ад на.

Пра вод жу шмат ча су за ноў тбу-
кам і кан спек та мі. Па ста рой звыч цы 
з ка ле джа іду на пра лом. Спра бую 
вы ка наць усё і толь кі якас на.

6/11/2013 
З ра ні цы аб ва ры ла ру ку… су пам. 

Толь кі я так маг ла.
Анг лій ская мо ва за ста ец ца для 

мя не ад ной з цяж кіх дыс цып лін. 
Спра бую раз маў ляць, але не ха пае 
слоў ні ка ва га за па су. І вель мі дрэн на 
тое, што не так шмат ча су ад даю на 
пад рых тоў ку. Та кі мі тэм па мі я да лё-
ка не пра су ну ся.

13/11/2013 
Анг лій ская мо ва. Пры хо джу на 

за ня ткі, а вы клад чы ка на ша га 
сён ня ня ма. За тое на пер шай 
па ры па гля дзе лі фільм на мо ве 
ары гі на ла. За пра гля дам зла-
ві ла ся бе на дум цы, коль кі ж 
слоў я не ве даю…

На бы ваю «Звяз ду»: ужо 
ўвай шло ў звыч ку куп ляць час 
ад ча су пе ры я дыч ныя вы дан ні 
(яны не аб ход ныя для вы ка нан-
ня да дат ко вых за дан няў).

Па да ро зе ў ін тэр нат, у якім 
я да гэ та га ча су жы ву ад на, 
су стра каю ад на груп ні каў (яны 
пра спа лі і не прый шлі на за ня-
ткі). Ру шым у «Мак до нальдс». 
Ну, раз за ме сяц мож на, га лоў-
нае каб не ўвай шло ў звыч ку.

Блі жэй да ве ча ра вы ра-
шаю, што сён ня спаць ноч чу 
не бу ду — трэ ба вы ка наць шмат 
за дан няў.

14/11/2013 
Ра нак су стрэ ла з пад руч ні кам 

па псі ха ло гіі. У 7 га дзін за ха це ла ся 

спаць… Ка вы ня ма... Доб ра мець та-
кіх жа «ад на дум цаў», як і я, і жыць у 
ад ным ін тэр на це з імі. Су сед з ін ша-
га па вер ху — ад на груп нік Ан тон — 
па дзя ліў ся ка вай.

…Дзень прай шоў не са мым леп-
шым чы нам. Ні ко лі не паў та рай це 
мой подз віг! Спі це ноч чу! Пер шы се-
мі нар па псі ха ло гіі. Та кое ад чу ван не, 
што ўсе не спа лі ноч.

15/11/2013 
Ня гле дзя чы на тое, што пра чну ла-

ся а 5 га дзі не, умуд ры ла ся спаз ніц ца 
на 10 хві лін на прак тыч ны за ня так. 
Неш та я час та ста ла спаз няц ца, ды і 
ўво гу ле — з-за вель мі мяк ка га лож-
ка не пры хо дзіць на не каль кі пар. 
Трэ ба вы праў ляц ца!

Трэ ні роў ка. Сон. Кан спек ты. Ежа. 
Сон.

18/11/2013 
Сён ня дзень быў амаль сва бод ны, 

па коль кі на ша гру па пра хо дзіць мед-
ка мі сію. У мет ро су стрэ ла Аляк санд-
ра (ад на груп нік, мой зям ляк). Пас ля 

ме даг ля ду я афор мі ла 
пу цёў ку ў сту дэнц кі са-
на то рый-пра фі лак то рый 
БДУ. Мя не ён пры ва біў 
усім: хар ча ван нем, ві та-
мі на мі, пра цэ ду ра мі. Тым 
больш са на то рый гэ ты 
зна хо дзіц ца за пяць хві-
лін хадзь бы ад ін тэр на та. 
Пас ля па еха ла ва ўні вер 
па гля дзець аб' явы. А 
да лей — На цы я наль ная 
біб лі я тэ ка. Вы ра шы ла, 
што да яе за крыц ця бу ду 
зма гац ца з кант роль най 
па дыс цып лі не «Рус кая 
мо ва. Срод кі ма са вай 
ка му ні ка цыі». Але праз 
не каль кі га дзін да ве да-
ла ся, што ў Ін сты ту це 
жур на ліс ты кі зды ма юць 
ней кую пе ра да чу з удзе-
лам вя до ма га вы ка наў-
цы — Аляк санд ра Ры ба-
ка. Як мне ста ла крыўд-
на, што я зна хо джу ся на 
ін шым ба ку Мін ска…

Але Ка ця не бы ла б Ка цяй, ка лі б 
не па еха ла і не па спра ба ва ла хоць 
бы ад ным во кам па ба чыць «зор ку». 
Праў да, пас ля та кой уда чы атры ма-
ла ся не спа дзя ван ка — на ад ной з лі-
ній мет ро ней кі час не ха дзі лі цяг ні кі. 
Да ін тэр на та да бі ра ла ся на зем ным 
транс пар там.

19/11/2013 
Бы ла на за пі се пе ра да чы «Га-

ра ды, якія спяваюць. Дру гі се зон». 
Па шчас ці ла з мес ца мі: за спі най 
бы лі суд дзі пра ек та. Дру гі ці трэ ці 
раз пры сут ні чаю на та ко га кштал ту 
ме ра пры ем ствах. Люб лю на зі раць, 
як пра хо дзіць за піс, як пра цу юць 
апе ра та ры, вя ду чыя, вы ка наў цы… 
Не менш «урад лі вым» быў і ве чар 
пас ля пе ра да чы. Я з не каль кі мі 
ах вот ны мі крыш ку па ста я ла ка ля 
служ бо ва га ўва хо ду. Вы нік — по ціск 
ру кі ад Гна цю ка, гу тар ка з Ці ха но ві-
чам, ві тан ні з гру пай «Лай тсаўнд» і 
аб дым кі з Ры ба ком. Лі чу, што мне 
як бу ду ча му жур на ліс ту па трэб ны 
та кія зна ём ствы.

Амаль апоў на-
чы га тую «вя чэ ру». 
Го лад дае пра ся бе 
знаць… Сма жу мя са, 
як ву чыў та та, га тую 
са лат, як ма ма. Су-
мую па іх. Вель мі.

21/11/2013 
Вось ве даю, што 

трэ ба спаць ноч чу!.. 
Але атры ма ла ся ней-
кае дэ жа вю. У ноч 
пе рад псі ха ло гі яй і 
ан тыч най лі та ра ту-
рай не спа ла. За даю 

са бе пы тан не: а ці ста ла мне ад 
гэ та га ляг чэй на за ня тках? Ад каз-
ваць амаль не маг чы ма — мозг не 
спраў ля ец ца з ін фар ма цы яй, а сэр-
ца ад ка вы ўжо ка ло ціц ца. І пас ля 
за ня ткаў ру шу ў біб лі я тэ ку… Дрэн-
ная ідэя. Як толь кі ака за ла ся ў сва ім 
па коі — доў га ча ка ны сон.

…За бы ла ся, што сён ня сты пен-
дыя. Бы вае і та кое…

22/11/2013 
Ве ча рам у фае пя та га па вер ха 

ла дзі ла ся ме ра пры ем ства. Усё так 
доб ра су па ла ў ма іх пла нах! Збі ра-
ла ся па ба чыц ца з сяб роў кай, і трэ ба 
бы ло ад «Жур фак таў» прый сці на 
эт на гра фіч ную ве ча ры ну. На тан-
ца ва ла ся: па ды спан, поль ка… Жы-
вая му зы ка. На не каль кі га дзін мы 
быц цам апы ну лі ся ў вяс ко вай ха це. 
Шмат мо ла дзі, ма ла мес ца, смех, 
жар ты, гуль ні. Аж дух за ха пі ла!

…У ін тэр на це мя не ча каў сюр-
прыз. Су сед ка, якая па він на са мной 
жыць, па куль не збі ра ец ца гэ та га 
ра біць. На ват крыўд на ста ла… З 
дру го га бо ку — доб рая на ві на. Я 
за ста ю ся жыць ад на ў сва ім па коі!

25/11/2013 
Не мой дзень. Не ад шу каў шы 

та ло на на пра езд у тра лей бу се, 

я за плаці ла штраф (мі нус у тыд-
нё вым бюд жэ це). Дзве ры ва го на 
мет ро сён ня вы ра шы лі за чы ніц ца 
ме на ві та на мне. Пле чы пры ня лі 
удар. Са мым крыўд ным ака за ла ся 
і тое, што ў На цы я наль най біб лі я тэ-
цы, ку ды я еха ла, сён ня са ні тар ны 
дзень…

29/11/2013 
«Дзі ва! Та ко га ў ма ёй прак ты цы 

яшчэ не бы ло!» — так ад рэ ага ваў 
Ула дзі мір Кан стан ці на віч Кась ко, 
вы клад чык «Асноў жур на ліс ты кі», 
ка лі ўба чыў мя не ад ну на па чат ку 
за ня ткаў. Мне са мой не менш ці ка ва 
бы ло, дзе ж мае ад на груп ні кі? Сён ня 
яны ака за лі ся ча мусь ці не пунк ту-
аль ны мі.

У ін тэр на це спу жаў сіг нал аб па-
жар най эва ку а цыі. І ме на ві та з-за 
яе я ра ней за пла на ва на га па еха ла 
на аў та вак зал. Гэ та я зра зу ме ла, 
ка лі зір ну ла на таб ло ад праў лен ня 
транс пар ту… ужо зна хо дзя чы ся на 
мес цы.

Да до му! На рэш це! Ад пач ну! І 
зраб лю сюр прыз баць кам — пры-
еду без па пя рэ джан ня.

1/12/2013 
Пер шы дзень зі мы. Што ка лян дар, 

што на двор'е — усё су па дае. Ра зам 
з зі мой ад чу ваю па да ра жан не квіт ка 
да ста лі цы. Мне, як сту дэнт цы, гэ та не 
вель мі, ска жам так, да спа до бы. Ад на 
з пры чын, ча му до ма бы ваю не так 
час та, — ме на ві та кошт пра ез ду.

7/12/2013 
Не звы чай ныя вы хад ныя. Па-

пер шае, я хва рэю, та му план 
сха дзіць у біб лі я тэ ку за мя няю на 
па сцель ны рэ жым. Па-дру гое, у 
мя не з'я ві лі ся су сед кі! Вось якія, 
гэ та дру гое пы тан не. Дзве кі та ян-
кі, якія не ра зу ме юць ні рус кай, ні 
анг лій скай моў…

10/12/2013 
Су сед кі пра па на ва лі па абе даць 

ра зам. Ежа смач ная, але вель мі 
вост рая. А ней кі ла су нак (на гад вае 
ку ра гу ў жэ ле) спа да баў ся больш 
за ўсё. Уве ча ры на па ла ханд ра. Усё 
больш хва лю ю ся за се сію. Каб да-
пус ці лі. Усё здаць. Толь кі б не стаць 
не ўро ты кам. Усё ж та кі для атры-
ман ня вы шэй шай аду ка цыі па трэб-
ны моц ныя нер вы. Дзе іх браць, я 
не ве даю…

Збі ты рэ жым. І ка лі спаць ха це ла 
ў га дзі ну но чы, то за снуць а трэ цяй 
ужо не маг чы ма.

12/12/2013 
Пуб лі ка цыя ў «Чыр вон цы». З гэ-

тай ву чо бай на ват і за бы ла ся, што 
да сы ла ла штось ці ў рэ дак цыю.

…Прос та па чы наю шу каць ся-
бе на ноў. Ужо ў ін шым го ра дзе, з 
ін шым рыт мам жыц ця. І за хоў ваць 
свае звыч кі пры ўсіх гэ тых фак та-
рах — прос та не маг чы ма…

Ка ця ры на ЛЯ СУН.
Фо та аў та ра.
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ЗНАЙ СЦІ СЯ БЕ 
НА НОЎ...

Новы пакой: прасторны, утульны.

Халадзільнік ужо не такі «вясёлы».

Этнаграфічная вечарына.

Эканоміка — ну, вельмі зразумелая дысцыпліна...

Дзён нік пер ша курс ні цыДзён нік пер ша курс ні цы Ад рэ дак цыі
Па пра па но ве «Чыр вон кі» аў та рка, сту дэнт ка пер ша га кур са Ін сты ту та 

жур на ліс ты кі, з пер шых дзён сва ёй ву чо бы ўзя ла ся вес ці дзён нік. Ура жан ні 
ад вя лі ка га го ра да, но вых сяб роў-ад на курс ні каў, дыс цып лін, ін тэр на цка га 
по бы ту... У пер шай част цы, на дру ка ва най у ну ма ры «ЧЗ» ад 13 ліс та па да, 
Ка ця ры на з за хап лен нем рас па вя ла пра па ча так на ву чан ня і ве лі зар нае 
жа дан не ву чыц ца, цу доў ныя стасункі з су сед ка мі па па коі, «вя сё лы» ха ла-
дзіль нік, зу сім не па-сту дэнц ку за бі ты роз ны мі пры сма ка мі ды ла сун ка мі... 
Па дзя лі ла ся, што за пі са ла ся на трэ ні роў кі, хо дзіць на тан цы. Праў да, ужо 
менш чым праз два ме ся цы ву чо бы ў на тат ках дзяў чы ны ўсё час цей па ча лі 
су стра кац ца сло вы «сон» і «стом ле насць»... Ву чо ба ста но віц ца ўсё больш 
на пру жа най, бо на пе ра дзе, не па спе еш азір нуц ца, — пер шая се сія... А ці 
тое яшчэ бу дзе! Ча ка ем пра ця гу...


