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Жы ла-бы ла...
Ці вам ка заць: па чы на юц ца 
так не толь кі каз кі, але і зу сім 
праў дзі выя гіс то рыі.
Зна чыць, жы ла-бы ла ма ла дая 
ся мей ка, і рас ло ў ёй дзі цят ка — 
ад но. А каб яму не так сум на бы-
ло, баць кі ча го ні куп ля лі: кніж-
кі, цац кі, дыс кі з пес ня мі-каз-
ка мі, плэ е ры, па злы, по тым — 
роз ных ры бак, жы вёл...
Але ж не як пры хо дзіць ма ту-
ля да моў, а сын яе ня шчас ны-
ня шчас ны. Ка жа праз слё зы: 
«Па цу чок па мёр». «Што ж, так 
бы вае, — су ця шае ма ло га ма-
ці. — За раз мы з та бой возь-
мем пры го жую ка ро бач ку, па-
кла дзём яго, за ня сём у парк 
і па ха ва ем. А по тым — ку пім 
тор цік, ко ка-ко лу, ты за про сіш 
сяб роў...»
Раз ва жае яна вось гэ так, шка-
дуе маль ца, а са ма тым ча сам 
ідзе да клет кі з па цуч ком і ба-
чыць, што той — ні чо га па доб-
на га — жы вы!
Ду ма е це, ма лы так са ма ўзра-

да ваў ся? Не. Ён спы таў: «Ма-

ма, а мо жа я яго пры ду шу?»

...Пры чым тут жан чы на з ка ро-

ва мі і за праў ка? Не па ве ры це, але 

су вязь ёсць. Пры нам сі, не так даў-

но да ка за на, што ка лі ў ко ка-ко лу 

(на здым ку, ба чы це, віт ры на з ёй?) 

на ліць тро хі ма ла ка, то праз шэсць 

га дзін ад стой ван ня ко ла ачыс ціц ца 

ад ўсіх сва іх пры ме сяў, і атры ма ец-

ца... чыс ты бен зін.

Зрэш ты, пра ўсё — і гэ та, і мно-

гае ін шае — лепш не про зай, лепш 

вер ша мі, ка лі яны ёсць. Ну, у пры-

ват нас ці, ад спа да ры ні Лю бо ві 

Чыг ры на вай з Мін ска:

Ад шу ка ла на ша Клаў ка

Траў ку — по бач кі з за праў кай:

Без хва шчу, без ба дзя коў —

Ка ню шын ка бе лая...

На па се сва іх ка роў

Гас па дынь ка сме лая!

Сме лая та му, што ў не на леж-

ным мес цы з ка ро ва мі пе ра хо дзіць 

да ро гу? Ці та му, што збі ра ец ца па-

свіць іх, мяк ка ка жу чы, абы дзе?

Пра гэ та аў та рка, на жаль, не 

пі ша. Але ж ад ка зы на пы тан ні ў по-

шце ёсць — ад мін чан су жэн цаў 

Аст роў скіх. Ме на ві та з іх кан вер та 

— па-пер шае, слуш ная прось ба-

па пя рэ джан не:

Не вы ходзь ма на да ро гі

Без на леж най асця ро гі!

Бе ра жом ся бе й ка ро вак,

Бо гіб ло та без га ло вых:

Так га зу юць лі ха чы —

Не па спе еш уця чы!

А па-дру гое, — кан ста та цыя ві-

да воч на га:

Цёт ка ўба чы ла тра ву

І па ду ма ла: «Жы ву —

На за праў цы ўсе ўмо вы,

Каб на елі ся ка ро вы!

...Цяг не бед ных цёт ка Са ша,

Бо не мае ін шай па шы!

Каб што леп шае, а вось гэ та, на 

жаль, бы вае. І лю дзі не маў чаць:

На бя ду для цёт кі Ма шы

За ара лі ў вёс цы па шу.

Што ж ёй за раз за га даць:

Чым ка ро вак «за праў ляць»? —

пе ра жы вае ра зам з гас па ды-

няй спа да ры ня Свят ла на Мо ніч 

з Ма ла дзеч на. А Іна Алі се віч з 

Уз дзен шчы ны да дае:

Крыўд на Зо рач цы з Ма лю тай —

Доб рай па шы — у аб рэз,

Вось і хо дзяць па па ку тах:

Не «спры яе» ім пра грэс.

На яго ж на ра кае і спа дар Мі-

ко ла Кі сель з Мін ска. Ён у шас ці 

рад ках цэ лую кар ці ну ма люе — 
але ем, мож на ска заць.

Дзень на ўзлес ку ка ля ро ва
Ядзя па сві ла ка ро вак.

Ёй не ў дум ках быў пра грэс...

Ве чар ком да моў пры гна ла,

А хля ва — як... не бы ва ла:

Там ас фальт і АЗС.

Зга дзі це ся, рэд кая не спа дзя ван-
ка ды і тэм пы та кія ж: як ба чыш, усё 
змя ні ла ся! А вось да леп ша га ці да 
гор ша га? Як свед чыць рэ дак цый-
ная пош та, і да то га, і да дру го га. 
Ад спа да ра Вік та ра Са ба леў ска-
га з Уз ды кан ста та цыя фак таў:

У наш век, та кі тэх ніч ны,

Ін тэр нэ таў скі, хі міч ны,

Столь кі чу лі!.. І та ко га...

Не здзіў ляе ўжо ні ко га,

Што Лы су ха ў цёт кі Зі ны

Ран кам ню хае бен зі ну.

І Маль ві на сла басць мае —

Ду жа ко лу па ва жае.

Роз ныя, вы хо дзіць, гус ты — 
у ка роў! Што ўжо ка заць пра лю-
 дзей? А вось са мі яны — ка жуць.
І на ват пі шуць: «Мяр кую, што ка бе-
 та са здым ка — вя лі кая ама тар-
ка ко ка-ко лы, і та му з ка ро ва мі 
на праст кі шы буе да віт ры ны з гэ-

тым на по ем. А вось муж яе ін шую 

сла басць мае», — лі чыць спа дар 

Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву саў і на-

ват пад каз вае су жэн цам шлях да 

пры мі рэн ня:

Ясь здаў на ама тар пі ва,

Яня — ко ка-ко лы.

А та му яно не дзі ва,

Што ў сям'і рас ко лы...

Дам па ра ду: «До муд рыць!

Ма ла ко вам трэ ба піць:

Во дзе аса ло да!

І ў ха це зго да».

Лёг ка яе прад ба чыць — чыс та 

тэ а рэ тыч на, а вось як да сяг нуць, 

ка лі...

Чыс тую праў ду пі ша спа да ры ня 

Чыг ры на ва:

Ну й да ста ла ж нас рэ кла ма,

Бо пі шчом... І ў во чы пра ма —

У га зе тах, на эк ра нах,

Са слу поў, з дзвя рэй у кра мах:

Чып сы, дрып сы, ко ка-ко ла...

Фан та, шман та (во на зо ла!)

Ней кі спрайт і га зі роў ка...

На ха ле ру ўжо й ка роў ка?

Ла гіч нае пы тан не. Як і ад каз 

та го ж спа да ра Гаў ры ша: каб... 

пра ца ваць.

У ка го ся гон ня наф та—

У та го й да ля ры:

Свае фір мы, свае ях ты,

Ві лы на Ка на рах...

А шчы ру еш на зям лі —

Ці ўза б'еш ся на руб лі?..

Ві лы, праў да, ма еш:

Імі гной кі да еш.

Ча му так атрым лі ва ец ца? Ды 

та му (мае ра цыю спа да ры ня Чыг-

ры на ва) што

Ма ла ку ца на — ка пей кі,

А га ру ча му — руб лі.

Так пры ду маў ёлуп ней кі,

Каб са гнаць лю дзей з зям лі.

І, зго дзім ся, ён да мог ся свай го, 
то-бок са гнаў... Але ж, дзя куй бо гу, 
не ўсіх! З та го ж кан вер та:

Да ха ле ры роз ных зна каў

На чап ляў да іш нік Якаў,

Ды Ма ру ся на праст кі

Цяг не Мі лак да ра кі.

Для ка ро вак там пры сма кі,

А ўсе зна кі ёй да с...

Ну, вы зда га да лі ся... Бо жан чы-
на, як пра ві ла, ве дае, што ро біць. 
А тым больш, ка лі яна (па вод ле спа-
 да ры ні Ва лян ці ны Гу дач ко вай з 
Жыт ка ві чаў) — гас па ды ня гэ тай 
за праў кі і пра цуе на ёй, як на ле-
жыць, як дык ту юць, у пры ват нас ці, 
час і ры нак:

За ко нам для Зі ны
Жа дан не лю бое:
Ка мусь ці — бен зі ну,
Ка му — сы ра дою...
А вось на дум ку спа да ры ні Але-

ны Пят роў скай з вёс кі Ар да шы 
Смар гон ска га ра ё на, з ка роў ка мі 
на здым ку не хто ін шы, як за кла-
по ча ная ма ту ля, у якой

До ні за муж за кар це ла,
Бо Па кро вы на два рэ...
Ды жа ніх — хла пец у це ле,

Без ка ро вы не бя рэ.

Вось і спя ша ец ца ма ці на вы руч-
ку, хо ча мець зя ця, а гэ ты, па доб-
на, ча ла век не дур ны: ве дае (як і 
спа да ры ня Але на Ку лік з Ва ло-
жын шчы ны), што

Ку ды лепш за ко лу бу дзе

Ма ла ко сва іх ка роў:

Як што дзень «бя рэш на гру дзі»,

Дык не зна еш дак та роў!

Праў да, на конт «гру дзей» ёсць 
яшчэ ад но мер ка ван не (пры чым 

до сыць не ча ка нае) — ад спа да-

ры ні Ве ры Жук з Грод на. Яна, 

уваж лі ва па гля дзеў шы на зды мак, 

пі ша:

На паі ка роў ва дой, —

Атры ма еш сы ра дой.

А ка лі ім ко лы даць,

Мож на... віс кі атры маць!

Гэ та, зга дзі це ся, ужо неш та, 

пры чым но вае (пра тое, што ко-

лай мож на вы во дзіць пля мы, ад-

мы ваць уні та зы, вок ны і по суд, 

тра віць му ра шак, асвят ляць ня-

 ўда ла па фар ба ва ныя ва ла сы і 

г. д. вы, на пэў на, чу лі). А ка лі праў да 

пра віс кі?..

Яшчэ адзін прык лад уза е ма-

су вя зі: жы веш — хо чац ца вы піць, 

вы п'еш — хо чац ца жыць. Ад куль 

дыя лог: жон ка пы тае ў му жа: «Да-

ра гі, ты ма ла ка ку піў?» Ён ёй: «Ма-

ла ка ку? Не піў!»

І тут вось што ці ка ва: ка жаш, 

што не п'еш, — усе спра бу юць на-

па іць. Ка жаш, што на ды е це, — усе 

спра бу юць на кар міць. Ка жаш, што 

гро шай ня ма... Ці тое ці ха ка жаш, 

ці тое дрэн на чу юць...

Ня ма, ка ра цей, ні я кай рэ ак цыі. 

Як і ад ка зу.

 На ін шыя пы тан ні, да рэ чы, так-

са ма. Ну вось ска жы це, ка му на ле-

жаць пры род ныя ба гац ці — тыя ж 

наф та, газ? На ро ду? Так. Та ды ча-

му ён, гэ ты на род, сам са бе іх пра-

дае? За та кія ша лё ныя гро шы...

А зрэш ты, гэ та як бы не пра нас, 

бо мы

Сва ёй наф ты ма ла ма ем,

Бо лей мя са з ма ла ком:

На га ру чае мя ня ем

То ка ро вак, то быч коў, —

мяр куе спа да ры ня Воль га Ла-

ба жэ віч з Клец ка.

А ёсць, на жаль, «гас па ды ні», 

што мо гуць і так ад даць, за дар ма. 

Пра ад ну з іх пі ша спа да ры ня Ра і -

са Ва сіль е ва з Го ме ля:

Не ка сі ла, не су шы ла

«Дбай ная» Ха дос ка.

Ле та пе ла і ска ка ла,

Як тая стра коз ка.

Не да се на? Не да зер ня?

Дык пус ты й пад во рак:

На за праў ку ж нех та звер не —

За бя рэ ка ро вак.

...На вось гэ тай сум най но це 

не ха це ла ся б за вяр шаць чар го-
вы агляд, ад нак ін шых, ап ты міс-
тыч ных, гэ тым ра зам ня ма. Трэ ба 
ра зу мець та му, што ся род на шых 
чы та чоў ма ла «Хадо сак», у жніў ні-
ве рас ні ўсе пра ца ва лі: су шы лі се-
на, ма ла ці лі збож жа, ка па лі буль бу, 
збі ра лі гры бы, ва ры лі ва рэн ні... Не 
да вер шаў бы ло, не да пісь маў. За-
тое за раз...

Но вы кон курс ны зды мак, як 
заўж ды, да да ец ца. Под піс да яго, 
на гад ва ем, па ві нен быць трап ным, 
дас ціп ным, не больш за во сем рад-

коў. Коль касць ва ры ян таў не аб мя-

жоў ва ец ца.

...Што да мі ну ла га эта пу (на га-

да ем, на здым ку — гл. «Звяз да» 

ад 26 жніў ня — быў хло пец, які ў 

по шу ку пры бі раль ні за лез на дрэ-

ва), то най леп шыя рад кі пра яго, 

на дум ку вя лі ка га чы тац ка га жу ры, 

скла лі спа да ры Іван Сі ма нё нак з 

Па стаў, Мі ко ла Кі сель з Мін ска, 

Мі ка лай Ста рых з Го ме ля, Вік-

тар Са ба леў скі з Уз ды, а так са-

ма спа да ры ні Лю боў Чы ры на ва

з Мін ска, Ва лян ці на Гу дач ко ва 

з Жыт ка ві чаў, Соф'я Ку сян ко ва 

з Ра га чоў шчы ны.

Вось з гэ тым, апош нім, мер-

ка ван нем па га дзі ла ся і жу ры, 

ма лень кае, рэ дак цый нае. Та му 

пе ра мо га і ад па вед на прыз у вы-

гля дзе пад піс кі на да ра гую сэр-

цам «Звяз ду» на пер шы квар тал 

2018 го да на кі роў ва ец ца ў вёс ку 

Лу чын Ра га чоў ска га ра ё на.

Хо ча це, каб най ста рэй шая і 

адзі ная бе ла рус ка моў ная са што-

дзён ных га зет пяць ра зоў на ты-

дзень пры хо дзі ла і да вас? Та ды 

не за будзь це ся афор міць пад піс-

ку. Аль бо, ка лі лас ка, да лу чай-

це ся да ўдзе лу ў кон кур се «Хто 

ка го?». Шанц на пе ра мо гу ёсць 

у кож на га.

Ва лян ці на ДОЎ НАР,
dounar@zviazda.by

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

P. S. Шчы рыя пра ба чэн ні тым, 
чые рад кі не прай шлі гэ тым ра-
зам стро га га ад бо ру, але ў на-
ступ ны...

Пі шы це! Свет за ха ваў ся, та му 
што смя яў ся. І ду маў



«ДА ХА ЛЕ РЫ РОЗ НЫХ ЗНА КАЎ
НА ЧАП ЛЯЎ ДА ІШ НІК ЯКАЎ...»

Хто ка го?Хто ка го?  


