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 Неасабісты суб'ектыў

Ад таго, ці здолеем мы абараніць
сваіх і чужых дзяцей ад наркотыкаў, залежыць наша ўласнае жыццё

Шатландскія камяні
на беларускім лёдзе
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ЯК РАЗВІВАЕЦЦА КЁРЛІНГ У НАШАЙ КРАІНЕ

ЯЎНАЯ ПАГРОЗА
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падлеткам, якія з-за ўласнай дурасці, з-за недагляду бацькоў, з-за нашага агульнага недагляду
лізалі тыя «маркі» (можа, упершыню ў жыцці) і так
недарэчна і страшна загінулі, не прычыніўшы нікому
шкоды, акрамя як сваім родным і блізкім.
этыя — іншыя. Дарослыя. І тым страшныя. Не
для сябе — для тых, хто побач, хто выпадкова
падвернецца пад адурманенае вока, хто воляй лёсу акажацца ў сферы іх вар'яцкіх фантазій,
народжаных наркотыкам. Яны не «навічкі», яны
ведаюць, што робяць і чаго хочуць. Мы ўпусцілі іх
з-пад увагі гадоў дзесяць-пятнаццаць назад, калі
яны дзесьці ў двары першы раз спрабавалі таблетку ці парашок. Ушчуваць іх, паказваць ім ролікі
аб шкодзе наркотыку ўжо позна: яны свой выбар
робяць свядома, яны ведаюць, што за гэтым выбарам стаіць. З-за нашай агульнай абыякавасці ці
недастатковай увагі дзесяць-пятнаццаць гадоў таму
яны сёння ператварыліся ў рэальную патэнцыяльную пагрозу для кожнага з нас. Іх няшмат, але яны
побач. І каля кожнага з іх не паставіш міліцыянера,
і кожнага не зловіш за руку, калі ён пад кайфам будзе садзіцца за руль ці званіць у суседнюю кватэру,
кіруючыся загадам д'ябальскага «голасу». Нам усім
застаецца толькі быць пільнымі і маліцца ўласнаму
анёлу-ахоўніку, каб не апынуцца на іх шляху.
трашна? А вы ўявіце, што будзе, калі мы
ўпусцім (ці, калі прызнавацца шчыра, — ужо
пачалі ўпускаць) яшчэ адно пакаленне —
тых, каму сёння пятнаццаць. Пасля сямі смерцяў
ад «спайсаў» і «марак», што за некалькі тыдняў
здарыліся ў Мінску, аб праблеме, аб тым, што з ёй
трэба змагацца ўсімі сіламі, загаварылі на самым
высокім узроўні. Прымаюцца меры супраць распаўсюджвальнікаў гэтай атруты (іх сёння ў калоніях
сядзіць больш за 2000 чалавек), асаблівы акцэнт
зроблены на прафілактычную работу з моладдзю
і падлеткамі.
Але гэта наўрад ці вырашыць балючую праблему
цалкам. Пакуль, бачачы, што падлеткі ў двары разглядаюць нейкі парашок у пакеціку, мы моўчкі будзем
ісці міма (бо сярод іх няма нашага дзіцяці — і дзякуй
Богу). Пакуль, ведаючы, што ў суседняй кватэры,
калі бацькі з'язджаюць у камандзіроўку, збіраецца
шумная кампанія, а па пляцоўцы ходзяць маладыя
людзі з утаропленымі ў нікуды вачыма, мы проста
будзем прашмыгваць міма іх — абы не зачапілі. Пакуль будзем знаходзіць на пажарнай лесвіцы дома
выкарыстаныя шпрыцы і моўчкі іх падбіраць і кідаць
у сметніцу, пры гэтым здагадваючыся, што гэта «гулялі» хлопец з N-най кватэры з сябрамі. І больш не
ўмешвацца, маўляў, хай разбіраюцца бацькі, школа
ці тыя, каму гэта па пасадзе належыць рабіць…
выніку можа здарыцца так, што гадоў праз
пяць адзін з гэтых хлопцаў пастукае ў вашы
дзверы або перастрэне вас на цёмнай вуліцы. А анёла-ахоўніка ў гэты момант не акажацца
побач.
Алена ЛЯЎКОВІЧ
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 Свет мастацтва

ВЯСНА НА ПАЛАТНЕ
Выстава лепшых дзіцячых работ
конкурсу «Куфэрак дзіцячых
радасцяў» праходзіць у Мінскай
гарадской ратушы. Падобнае творчае
спаборніцтва стала ўжо традыцыйным
і ажыццяўляецца ў межах праграмы
Беларускага дзіцячага фонду «Юныя
таленты», якая дапамагае рэалізаваць
свае здольнасці тым, хто захапляецца
спевамі і музыкай, літаратурай
і мастацтвам.

саломкі. Увесь гэты прыгожы свет фантазій выраблены дзецьмі-сіротамі
і дзецьмі з абмежаванымі
магчымасцямі з розных
рэгіёнаў краіны. Дзіцячы
фонд узнагародзіў пераможцаў каштоўнымі падарункамі і запрасіў наведаць у Мінску майстар-класы
з удзелам вопытных педагогаў у
галіне дэкаратыўна-выяўленчага
мас тацтва, каб дзеці атрымалі
магчымасць пашырыць свае навыкі і ўменні.
Святлана БАРЫСЕНКА.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ



Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

6.53
6.41
6.43
6.40
7.08
7.10

Захад Даўжыня
дня

19.38
19.28
19.28
19.23
19.53
19.52

ЗАЎТРА

Месяц
12.45
12.47
12.45
12.43
12.45
12.42

Маладзік 30 сакавіка.
Месяц у сузор’і Рыб.

— Сёння ў нас восем прафесійных каманд і 30–35 чалавек,
якія пастаянна ўдзельнічаюць
у спаборніцтвах і міжнародных
турнірах. На жаль, пакуль беларускі кёрлінг цалкам сталічны:
у рэгіёнах проста няма пад яго
пляцовак. Дарожкі для кёрлінга сёння ёсць толькі ў «МінскАрэне». Яны не пустуюць, забраніраваць іх досыць складана.
За мінулы год іх наведала каля
1700 чалавек.
Мы імкнёмся выступаць на
ўсіх міжнародных турнірах, дзе
можам. Гэта жаночыя і мужчынскія чэмпіянаты Еўропы, чэмпіянаты Еўропы ў міксце (каманда ў
міксце складаецца з дзвюх дзяўчат і двух хлопцаў). У красавіку
едзем на чэмпіянат свету ў Шат-

ландыю: першы раз Беларусь
будзе прадстаўлена ў дысцыпліне «дабл-мікст». Каманда там
складаецца ўсяго з двух чалавек
(дзяўчына і хлопец).
У нас пакуль толькі два нацыянальныя спаборніцтвы па
кёрлінгу: чэмпіянат Беларусі і
адкрыты Кубак Беларусі. Правесці турнір — досыць дарагое
за да валь нен не, та му па куль
большага мы сабе дазволіць не
можам.
У наступным сезоне плануем правесці міжнародны турнір,

куды запросім сяброў з суседніх
краін. На самой справе за мяжой
у нас ужо даўно аб ім пытаюцца,
многія з задавальненнем да нас
прыехалі б.
Пер шую між на род ную сустрэчу хочацца правесці якасна,
каб усе засталіся задаволенымі
і прыехалі да нас яшчэ. Я лічу,
што нам вельмі дапаможа чэмпіянат свету па хакеі: цяпер вакол «Мінск-Арэны» столькі крам,
гатэляў — нават не ведаю, дзе
яшчэ можа быць так камфортна
спартсменам і гасцям. Мы плануем замест хакейнай каробкі на час турніру зрабіць яшчэ
некалькі дарожак, каб каманды
маглі гуляць адначасова. Пакуль
гэта планы, але, думаю, мы ўсё
ажыццявім.

Iмянiны
Пр. Аляксея, Аляксандра, Дзмітрыя,
Дзяніса, Міхаіла.
К. Анелі, Яны, Аляксандра, Антона,
Сікста, Яна.

— Раскажыце пра нашы нацыянальныя зборныя. Як у іх
ідуць справы на міжнароднай
арэне?
— У 2013 го дзе жа но чая
зборная выйграла залатыя медалі ў групе С і заваявала права
гуляць у групе В. Гэта была галоўная задача на сезон-2013, і
мы яе выканалі.
— Якія шанцы ў беларусак
у групе В?
— Там няма слабых каманд.
Усе гуляюць добра, ва ўсіх сур'ёзная падрыхтоўка, пастаянная
практыка, добрыя трэнеры. Але,
лічу, па ўзроўні гульні нам па сілах там пазмагацца.
— Ці атрымліваеце вы падтрымку ад дзяржавы?
— Жывём толькі за спонсарскія грошы. Мы звярталіся ў Міністэрства спорту, але там кажуць, што, пакуль няма вынікаў,
дапамагчы нам нічым не могуць.
Нават калі мы рыхтуемся да афіцыйнага чэмпіянату і трэніруемся на лёдзе «Мінск-Арэны», за
лёд плацім самі.
— Вашы ўражанні ад нядаўняга адкрытага Кубка Беларусі?
— Для нас гэта быў эксперымент. Турнір ладзілі і дзеля
папулярызацыі кёрлінга ў Беларусі. Перамогі і пройгрышы —
гэта, безумоўна, важна, але
галоўнае — зацікавіць людзей,
зрабіць з турніру відовішча. На
турнір былі запрошаны непрафесіяналы. Гэта не міжнародная практыка. Мы ніколі не чулі,
што ў свеце праводзяцца такога
роду спаборніцтвы. Ведаю дакладна, што праводзяцца «дні
адкрытых дзвярэй», дзе ўсе
ахвотныя могуць прыйсці на
дарожку, а прафесіяналы раскажуць і пакажуць, як гуляць у
кёрлінг.
Я, асабіста, засталася вельмі
задаволеная. Мне вельмі спадабалася. Я бачыла цікавасць
нашых спартсменаў і навічкоў.
Мы імкнуліся іх падтрымліваць,

Дарэчы
Кёрлінг родам з Шатландыі ХVІ стагоддзя. Мэта гульні — трапіць гранітным снарадам («каменем») бліжэй, чым гэта зрабіў
сапернік, да цэнтра размечанай на лёдзе
мішэні (цэнтра «дома). Каманда складаецца з чатырох чалавек. У кожнага гульца па
два кідкі, па восем камянёў за перыяд (чаргуючыся з сапернікам). У кёрлінгу дзесяць
перыядаў — «эндаў». Падлік ачкоў ідзе пасля заканчэння кожнага «энду»: улічваюцца
толькі камяні, якія знаходзяцца ўнутры «до-

год — нарадзіўся Фра Барталамеа, вядомы італьянскі жывапісец, прадстаўнік фларэнційскай школы жывапісу эпохі Высокага Адраджэння.
Значны ўплыў на яго мастацкі густ аказала творчасць Леанарда да Вінчы, а таксама
супрацоўніцтва з Рафаэлем. Творам Фра
Барталамеа ўласцівы
шчырасць пачуццяў,
узвыш анасць настрою, вы тан ча ная
прастата. Большасць
карцін, іканапісных вобразаў пэндзля гэтага майстра захоўваецца ў Фларэнцыі.
Так, у галерэі Палац Піці ёсць выява евангеліста Марка і карціна «Уваскрэсенне».
У Фларэнційскай акадэміі — фрэскі яго
работы. А адзін з найлепшых твораў мастака — «Увядзенне ў храм» — упрыгожвае
калекцыю венскай галерэі Бельведэр.

1919

ма». За кожны камень, размешчаны бліжэй
да цэнтра, чым любы з камянёў саперніка,
каманда атрымлівае па ачку. Перамагае
тая, якая ў суме набярэ большую колькасць
па выніках усіх 10 «эндаў».
Кожны з гульцоў узброены спецыяльнай
шчоткай, якой ён можа шараваць лёд перад рухомым каменем. Гульцы надзяваюць
на абутак тэфлонавы слайдар, які забяспечвае добрае слізгаценне.
Камяні, якімі гуляюць у кёрлінг, выраб-

год — 95 гадоў таму нарадзілася (вёска Бабунічы, цяпер
Петрыкаўскі раён) Вера Палтаран (Вера
Сямёнаўна Ляпеская), беларуская пісьменніца, заслужаны работнік культуры
Беларусі (1979). У 1945 годзе скончыла БДУ. Працавала ў газетах «Чырвоная змена», «Літаратура і Мастацтва»,
у часопісе «Маладосць», выдавецтве
«Мастацкая літаратура». Яе творы вызначаюцца індывідуальным мас тацкім
поглядам на грамадскія падзеі, глыбокім пранікненнем у духоўны свет працаўнікоў вёскі. Аўтарка зборнікаў «Ключы
ад Сезама», «Дзівасіл», нарысаў пра
жыц цё бе ла рус кай вёс кі, ар ты кулаў
пра творчасць беларускіх пісьменнікаў
А. Адамовіча, І. Мележа, І. Пташнікава,
М. Стральцова і іншых. Выступала як
крытык і мастацкі перакладчык. Лаўрэатка Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1970).
Памерла ў 1989 годзе.

правялі майстар-класы. Акрамя
гульні, яны адчулі сямейную і
добразычлівую атмасферу кёрлінга, яго сутнасць.
— Ці існуюць якія-небудзь
узроставыя абмежаванні для
прафесійных кёрлераў?
— Абмежаванняў няма, але
для спарт сме наў ста рэй за
50 гадоў праводзяцца асобныя турніры «для сеньёраў».
Гэта паўнавартасны чэмпіянат
свету, які таксама праводзіцца на ўзроўні нацыянальных
зборных. Але гэта не азначае,
што чалавек, якому за 50, не
можа прымаць удзел у звычайным турніры. Іншая справа,
што размова аб прафесійным
спорце: зусім няпроста фізічна канкурыраваць з маладымі
гульцамі.
— Як ставіцца да Беларусі
Міжнародная федэрацыя кёрлінга?
— Не так даўно мы былі ў
Еўрапейскай федэрацыі кёрлінга, але яе расфарміравалі.
Цяпер мы ўступілі ў Міжнародную федэрацыю. Спачатку яны
прыглядаліся: ніхто нас не ведаў. Цяпер у нас з імі вельмі
добрыя адносіны. Нас ужо добра ведаюць у Еўропе і ставяцца да Беларусі заўсёды вельмі
станоўча і прыязна. Нядаўна
Міжнародная федэрацыя выдзеліла для нас новыя камяні
і машыну для падрыхтоўкі лёду. У іх ёсць спецыяльная праграма па дапамозе: камяні —
вельмі дарагая рэч: адзін каштуе каля 500 еўра. Машыну, на
жаль, пакуль няма магчымасці
забраць з Канады. Наогул, гэтая праграма прадугледжвае
дапамогу ўсім федэрацыям.
Але калі каманды краіны нікуды не выязджаюць, не развіваюцца, то яны могуць і адмовіць.
А мы пастаянна ўдзельнічаем у
турнірах. Яны бачаць, што мы
працуем, таму былі рады нам
дапамагчы.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

ляюцца выключна ў Шатландыі. Яны маюць
акруглую форму і важаць 19,96 кг.
З ростам папулярнасці гульні ва ўсім
свеце паўстала пытанне аб уключэнні кёрлінга ў алімпійскую праграму. На Гульнях
1924 года былі праведзены дэманстрацыйныя спаборніцтвы па кёрлінгу. У 1998 годзе
кёрлінг быў прызнаны алімпійскім відам
спорту, і на зімовых Алімпійскіх гульнях
у Нагана былі разыграны першыя ўзнагароды. Тады пераможцамі ў спаборніцтвах мужчын стала каманда Швейцарыі, а
ў жанчын — зборная Канады.

1934

год — 80 гадоў таму нарадзіўся (вёска Зялёная Дуброва
Старадарожскага раёна) Кастусь Цвірка
(Канстанцін Аляксеевіч), беларускі пісьменнік, перакладчык, фалькларыст, кандыдат
гістарычных навук (1972). У 1958 г. скончыў БДУ. Працаваў на Беларускім радыё,
у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі
і фальклору НАН Беларусі, у выдавецтве
«Юнацтва», у часопісе «Полымя». Аўтар
паэтычных зборнікаў «Рэха дарог», «Зялёная Дуброва», «Лодка долі тваёй», «Сцежка дадому», серыі нарысаў, эцюдаў, эсэ пра
славутых дзеячаў культуры і літаратуры.
Укладальнік кніг «Абрад», «Філаматы і філарэты». Асобным выданнем у яго перакладзе выйшла кніга «Дзяды» А. Міцкевіча.

Фёдар ЯНКОЎСКІ, пісьменнік, лінгвіст:

«Ні пры якім павеве, ні пры якім надвор'і
не дакраніся пальцамі да нейчага сардэчнага, некаму святога».

Яны надзвычай
уважліва ставяцца
да выканання
неадкладных
НАРОДЖАНЫЯ даручэнняў,
ім уласцівая глыбокая
засяроджанасць
сакавіка у працы. Гэта
асобы вельмі
папулярныя, іх любяць за адкрыты
і шчыры нораў. Заўсёды спакойна
і ціха ўспрымаюць любыя акалічнасці
і падзеі. Патрэба ў адзіноце асабліва
ярка праяўляецца ў побыце: свой дом
яны абсталёўваюць, як крэпасць, для
поўнага шчасця ім проста неабходна
жыць у зацішных, аддаленых ад
свецкай мітусні месцах. Без цяжкасці
могуць выканаць заданні любой
складанасці, але ўсё адно не вераць
ва ўласныя сілы. Яны адданыя сябры,
надзейныя партнёры, выдатныя
сем'яніны. Яны маюць патрэбу ў сталай
абароне сваіх інтарэсаў і нярэдка
аказваюцца ва ўразлівым становішчы.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
На пяты дзень вяселля толькі пасведчанне аб шлюбе выратавала ад блытаніны.

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

— 35 гадоў, а паводзіш сябе, як дзіця!
— Нічога падобнага!.. О, глядзі, арэлі
вызваліліся!

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК,
Л. ЦІМОШЫК.

Бацькоўская папруга была прызнана
лепшым настаўнікам года.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

— Вой, балюча? Дай падзьму на сіняк.
— Павінен вам сказаць, што траўматолаг вы так сабе.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята —
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12;
«Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных
карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

У заапарку дзяўчына, якая хутка ішла
ў леапардавых легінсах, распужала чараду казуль.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Пашанцавала Таньцы,
дачакалася свайго прынца
на белым кані!

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Фота Алесі ВАРАБ'ЁВАЙ
ВАРАБ'ЁВАЙ..

Сонца

— Кёрлінг, вядома, не самы
папулярны від спорту ў Беларусі, — расказала «Звяздзе» аб
развіцці гульні ў нашай краіне
і выступленнях беларусаў на
міжнароднай арэне намеснік
стар шы ні Бе ла рус кай асацыяцыі кёрлінга Кацярына
КІРЫЛАВА. — Але калі пяць
гадоў таму я казала пра яго,
усе рабілі «вялікія вочы» і не
ведалі, пра што я ўвогуле вяду
гаворку. Сёння ж хаця б мінімальнае ўяўленне пра кёрлінг
у беларусаў ёсць.
Цяпер гэта алімпійскі від.
Пасля Алімпіяды мы чакаем
уздым цікавасці да кёрлінга.
Дзеля папулярызацыі ладзім
розныя мерапрыемствы — напрыклад, такія, як адкрыты Кубак Беларусі. Мы зацікаўлены,
у тым, каб да нас прыходзіла
моладзь. Га лоў ная спра ва
асацыяцыі — гэта падрыхтоўка спартсменаў, каманд для
выступлення на прафесійным
узроўні. Пакуль можна сказаць, што масавага кёрлінга
ў Беларусі няма: мы паспрабавалі набраць дзіцячыя групы ў сезоне-2013. Звярталіся
і ў школы, давалі аб'явы, але
нас мала хто «пачуў». Будзем
спра ба ваць зноў. Маг чы ма,
для дзяцей кёрлінг незразумелы, таму нецікавы. Бо гэта
спорт, дзе неабходна шмат думаць і пралічваць варыянты.
На сайце нашай асацыяцыі
(сurlіngbеlаrus.bу) ёсць аб'ява
аб наборы юніёраў. Ведаеце,
пасля Сочы сталі званіць, цікавіцца.
У нас ёсць яшчэ адна важная
праблема — няма прафесійных
трэнераў. Мы набіраем групы і
можам трэніраваць іх самі. Але
калі ў нас саміх зборы альбо
турніры, атрымліваецца перапынак — а гэта, самі разумееце, не
вельмі добра.
— Колькі ў Беларусі прафесійных каманд і дзе яны выступаюць?
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На выставе прадстаўлены творы з керамікі,
тэкстылю, роспіс па дрэве і шкле, карціны
з лямцу, лялькі, вышыўка, кампазіцыі з

СЁННЯ

Адкрыты Кубак Беларусі па кёрлінгу сабраў
на «Мінск-Арэне» 12 каманд як з прафесіяналаў, так
і з навічкоў-аматараў. За месяц да пачатку Кубка краіны,
Беларуская асацыяцыя кёрлінгу абвясціла аб тым, што
ў турніры можа прыняць удзел любы ахвотны. Трэба
было толькі запоўніць анкету і адправіць арганізатарам,
а таксама прыйсці на майстар-класы прафесійных
кёрлераў, членаў нацыянальнай зборнай Беларусі.
На працягу трох спаборніцкіх дзён вызначаўся ўладальнік
Кубка. Ім стала каманда Аляксея Валашэнкі.
Беларускі кёрлінг — даволі малады від спорту:
у 1997 годзе наша каманда «Грэміа» дэбютавала
ў міжнародным турніры «Zоеtеrmееr Сuр». Тады ж
заснавалі Беларускую асацыяцыю кёрлінга.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

caricatura.ru

этыя дзве смерці мінулым летам прайшлі зусім блізка ад сэрца, дыхнулі холадам у твар,
доўга шчымелі ў душы, будзілі сярод ночы
трывожным тахканнем у скронях.
Спачатку, у ліпені, быў Сашка. Вясёлы дваццацівасьмігадовы хлопец, які помніўся яшчэ падшыванцам у чыжоўскім двары. Разам з такімі ж гарэзамі
ён круціўся ў нас, гадоў на дзесяць старэйшых, пад
нагамі, а мы, «дарослыя», пасылалі іх у магазін за
пепсі-колай… Сашка працаваў на будоўлі, у яго
засталася паў тарагадовая дачушка і маленькая
худзенькая жонка, якая ад усіх нягод магла схавацца за яго шырокія плечы. Цяпер ёй абаперціся
няма на каго.
ў жніўні была цётка Света. Звонкагалосая,
з добрымі іскрынкамі ў зялёных вачах, наша суседка ў вёсцы — там у іх сям'і дача.
Маладая бабуля — ёй было толькі пяцьдзясят чатыры, яна вельмі любіла сваіх унучак, а для сваёй
васьмідзесяцігадовай матулі была святлом у акне,
праменьчыкам надзеі, сэнсам жыцця. Яны сазвоньваліся штодня па пяць разоў, як толькі была магчымасць, цётка Света імчала да мамачкі, везла ёй
прысмакі, добрыя навіны, ласкавыя словы і цёплую
ўсмешку… Цяпер яе маці пачарнела ад гора і цэлымі днямі зацята глядзіць на тэлефон, чакаючы
званка, якога ўжо ніколі не будзе.
Гэтыя смерці прайшлі вельмі блізка і закранулі
не столькі сваёй раптоўнасцю, колькі несправядлівасцю, недарэчнасцю, усведамленнем, што так
не павінна было быць. Сашку на пераходзе проста
перад домам збіў яго ж аднакласнік, які сеў за руль,
як паказала потым эспертыза, «пад уздзеяннем
псіхатропнага рэчыва». Цётка Света адчыніла дзверы кватэры трыццаціпяцігадоваму суседу, хлопцу,
які вырас на вачах, з маці якога сябравалі-куміліся. «Абдолбаны» псіхатропам недавярак проста
па-зверску зарэзаў яе, нанёс больш як дваццаць
удараў нажом. Пасля на следстве ён сцвярджаў,
што падпарадкоўваўся ў сваіх дзеяннях нейкаму
«голасу»…
ожа, менавіта з-за гэтых дзвюх смерцяў я
напішу зараз тое, што многім здасца, мякка
кажучы, негуманным. З усіх апошніх паведамленняў аб маладых наркаманах, якія, ужыўшы
атруту («маркі», «міксы», яшчэ нейкую брыдоту),
паміралі, выскоквалі з вокнаў, траплялі ў «псіхушку», мяне асабіста найбольш закранулі іншыя гісторыі. Трыццацітрохгадовы наркаман «пад кайфам»
зарэзаў свайго сябра-равесніка. Дваццацівасьмігадовы ганяў па перапоўненых вуліцах Мінска на
машыне, парушаючы ўсе магчымыя правілы, б'ючы
іншыя аўто — толькі цудам ніхто не загінуў і не быў
пакалечаны.
Зрэшты, я не пра тое, што яны нарабілі (абодва
«сюжэты» гучалі гэтымі днямі і па тэлевізары, і ў
прэсе). Я знарок падкрэсліла ўзрост гэтых фігурантаў заведзеных крымінальных спраў. Гэтаксама як і тых, што ўлетку забілі маіх знаёмых. Ім не
па пятнаццаць-дзевятнаццаць, як тым няшчасным
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