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Дру ку ем, як заўж ды, най леп-

шыя. Та кім чы нам:

Да ся бе фан тан за ве? —

Кроў дэ сан цкая ў жы лах!

Зна чыць, цёт ка — у ПДВ,

Хай на кух ні, ды слу жы ла!

Мяр куе так спа дар Мі ко ла 

Кісель з Мін ска.

Па доб ныя дум кі і ў спа да ры ні 

Іны Алі се віч з Уз дзен шчы ны.

Мы пра ве рым на са бе

За вя дзён кі ПДВ.

І з най леп шае пач нём:

Ля фан та на ад пач нём...

Ка лі сэр ца пра гне свя та,

Не бя да, што мел ка ва ты.

І са праў ды: га лоў нае, што ён — 

за біў: ва да — ёсць і ёй мож на ка-

рыс тац ца, бо ча сам (па вод ле на зі-

ран няў спа да ры ні Соф'і Ку сян ко-

вай з Ра га чоў шчы ны)

У вёс цы з кра на 

бруд бя жыць —

Ні па мыц ца, ні па піць,

Та му ў го рад едзе Та ня

Асвя жыц ца ў фан та не.

Да ле ка ва та? Але ж...

«Зды мак на га даў мне, як ма лым 

ха дзіў у кас цёл, — пі ша спа дар 

Іван Сі ма нё нак з Па ста ваў. — Каб 

ска ра ціць да ро гу, мы з ба бу ляй Са-

бі най іш лі на цянь кі — ле сам, ба-

ло там, пры чым ба са нож, а по тым, 

на па ды хо дзе, у во зе ры, аб мы ва лі 

но гі, абу ва лі ча ра ві кі».

Неш та па доб нае ўба чыў чы тач 

і на здым ку: ба бу ля яў на вяс ко-

вая, больш пры выч ная да ін ша га 

абут ку. А тут (ці не па ту ра ю чы га-

рад ско му ўну ку?) пры бра ла ся — 

на сваю га ла ву:

Зруч ныя гу мо віч кі,

Сель скія да ро гі...

Па ас фаль це ў но вень кім?

Ма за ля мі но гі!

Ды ва да — жы вая

(Што ня ўцям ма ло му):

Ёй заўж ды змы ва лі

Крыў ду, боль і сто му.

Што праў да, то праў да. Пі ша пра 

яе і спа да ры ня Лю боў Чыг ры на-

ва з Мін ска:

За бі ра лі з вёс кі Ду ню

І на смет нік яе чу ні,

Сле дам бо ты ды сан да лі...

Туф лі но выя пры дба лі.

Ду ня ве дае ця пер:

За ма лень кі быў па мер.

Но гі сцер ла да кры ві,

Хоць на све це не жы ві...

Та му знай це, га ра джа не:

Ду ня... ле чыц ца ў фан та не.

І, за зна чым, не толь кі це лам. 

«Мая зна ё мая рас каз ва ла, — 

пры гад вае спа дар Ва ле рый 

Гаў рыш з Ча ву саў, — як не ка-

лі, за са вец кім ча сам, тра пі ла ў 

Маск ву на Усе са юз ную вы стаў ку 

да сяг нен няў на род най гас па дар-

кі, як вы ра шы ла абы сці ўсе без 

вы клю чэн ня па віль ё ны. А іх жа 

там — без лі ку, мож на ска заць... 

Ка ра цей, у дру гой па лоў цы дня 

жан чы на ледзь но гі пе ра стаў ля-

ла. А по бач — фан та ны, ва да бру-

іць... Вось яна і не стры ма ла ся: 

туф лі скі ну ла і, як гэ та цёт ка са 

здым ка, но гі ў ва ду... Ка за ла — 

быц цам у род ную вёс ку тра пі ла — 

ка ля са жал кі ся дзіць, што 

ў кан цы га ро да...»

Зайз дрос ны быў ад па чы нак! Ці 

не так? А ўжо які па трэб ны, ка лі

Унук у цёт кі — што ўра ган:

Збі ла за ім пя ты:

За раз но гі — што ў фан тан,

Што ў ста вок ля ха ты.

А ўсё та му (зга дзі це ся з Ка ры-

най Ца ну ні най, ся мі клас ні цай СШ 
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Ва да пры ва біць у лю бым 

уз рос це,

Яна — кры ні ца на ша га жыц ця.

Пе рад ва чы ма прык лад 

са мы прос ты:

Жан чы на ля фан та на і дзі ця.

Ма ло му пыр скі па ды маць 

пры ем на,

Бо так гу ля юць дзе ці 

ўсёй зям лі,

Ба бу ля ж, каб не тра ціць час 

да рэм на,

«Раз моч вае» ў фан та не 

ма за лі.

А по тым...

Што бу дзе (ці мо жа быць...) ве-

дае спа да ры ня Іна Алі се віч:

У хлап ца ба бу ля — су пер!

Ка жа ўсім: «Какие го ды?»

За га рэў ся б на ват Ку пер

Апі саць яе пры го ды!

Вось і сён ня ў па хо дзе:

Заа парк, ат рак цы ё ны...

Хто з іх пер шы ска жа: «Го дзе!»

Па жы лая ці «зя лё ны»?

А най лепш бы — на дум ку 

спа да ры ні Чыг ры на вай — ра-

зам, бо:

Сын з ня вест кай — 

шусь на мо ра,

А ба бу лі — страх і го ра:

Зран ку бе гае ўгрунь,

Бо ўнук — што той уюн...

Але ж неш та во пры ціх?

Та му за раз для два іх

Ад па чы нак ля фан та на

Ле пей мо ра-акі я на!

Мож на пры кі нуць, чым (кан крэт-

на) ён леп шы: не трэ ба ві зы афарм-

ляць, да лё ка ля цець ці ехаць, гро-

шы пла ціць... І са праў ды — дзе ля 

ча го, ка лі і тут (па вод ле спа да ры ні 

Ва лян ці ны Гу дач ко вай з Жыт-

ка ві чаў)

Ёсць фан тан, хоць не глы бо кі?

То ўра ту ем ся ад спё кі:

Як сцям нее, у ва дзі цы

Мож на бу дзе й ага ліц ца!

Ну, са праў ды: не ад ным жа 

дэ сант ні кам? І сва ім ню лю-

дзей пры ва біць?.. Аль бо рас-

пу жаць?

А за ад но, мо жа, і гро шай сэ-

ка но міць, бо «та ры фы на ва ду 

ця пер та кія, — пі ша спа да ры ня 

На тал ля Шкут са Свет ла гор-

шчы ны, — што да фан та наў не 

толь кі но гі, але хут ка і бя ліз ну 

пой дзем мыць...» Праў да, гэ-

та — яшчэ не са мае страш нае:

Ка лі не ста не рап там га зу,

Рас па лім вог ні шча ад ра зу.

Ка лі ва ды не бу дзе ў кра не,

Па мы ем но гі ў фан та не.

Ка лі ж свят ла, крый бог, 

не бу дзе,

Па вы мі ра юць, му сіць, 

лю дзі,

Счар нее, згі не бе лы свет,

Бо не ўклю чыш... ін тэр нэт.

Без яго, і са праў ды, як без рук. 

Ці без гро шай... Адзін хлоп чык, ка-

за лі, кі нуў ма нет ку ў фан тан: пры-

кме та ёсць — каб вяр нуц ца... І ён 

вяр нуў ся, бо... не ха пі ла гро шай на 

аў то бус.

На што не ха пі ла жан чы не?

Хтось ці мо жа ска заць, што ім 

заўж ды не ха пае... У спа да ра Вік-

та ра Са ба леў ска га з Уз ды свой 

по гляд:

Га ля — не зла чын ца,

Га ля — не зла дзей ка.

Ма ці на ву чы ла

Бе раг чы ка пей ку.

Тут жа тых ка пе ек

Столь кі на кі да лі...

Хо піць па вя чэ раць —

І не раз — для Га лі!

Яна — не за муж няя, трэ ба ра-

зу мець, са ма за вя чэ ры пла ціць, 

мо жа, на ват аб' явы ча сам дае на-

кшталт: «Вый ду за муж. Ем ма ла, 

га ва ру ці ха, га ла ва не ба ліць»... 

І по тым ча кае зван коў. А трэ ба (на 

дум ку спа да ра Іва на Аст роў ска-

га з Мін ска), як вось гэ тая Га ля 

(са здым ка) дзей ні чаць:

Для жан чын неза ка ха ных

Я па ра ду даць га тоў:

Мый це но гі ў фан та нах,

Каб пры ва біць жа ні хоў.

Гэ та ста не ім пад мо гай,

Бо муж чын ці ка вяць но гі.

Хтось ці «клю не», і та ды...

Ёсць... пад піс чык у «Звяз ды»!

А ча му б і не, ка лі зна ём ства 

ад бы ло ся ме на ві та з яе «па да чы», 

ка лі ад шу ка ла ся па ла він ка (хто ка-

заў, што лю дзі, як шкар пэт кі: усе 

па доб ныя, а па ру — не знай сці?), 

ка лі ства ры ла ся ўсё ж сям'я...

Спа дар Ва ле рый Гаў рыш уба-

чыў на здым ку як раз яе — і ў поў-

ным скла дзе, мож на ска заць: на 

зад нім пла не на ла вач цы ся дзіць 

зяць, на пя рэд нім — яго сын і це-

шча, пры чым не ма ла дая ўжо:

Вез ла сум кі, як пад няць?

Су стра каў з ва го на зяць.

До ма ван ну рых та ваў

Тор цік з ча ем па да ваў...

Дзе пад зеў ся той ім пэт,

Як пры ёй пус ты па кет?

Знік, трэ ба ра зу мець, бо...

Лю біць зяць узяць — 

чым больш, тым лепш і на-

шар мач ка. Хоць бы ва юць 

і ад хі лен ні. Той жа спа дар 

Гаў рыш па між вось гэт кім 

зя цем і це шчай раз мо ву 

пад слу хаў:

— Ой ты ж, ма мач ка мая,

Мыў бы но гі та бе я,

Каб да ве даў ся, ка лі

Ты мне спра віш «жы гу лі»!

— Да ра жэ неч кі мой зяць,

Дзе ж на іх мне гро шы 

ўзяць?

Сам ста рай ся — 

за раб ляй

І хоць «лек су сы» куп ляй!

Мо жа, і пры слу ха ец ца ча ла век 

да гэ тай па ра ды, а мо жа...

У по шце два ва ры ян ты раз віц ця 

па дзей. Па вод ле спа да ры ні Лю-

бо ві Чыг ры на вай:

Біз не соў цы — кас та но вая

І пых лі ва-га на ро вая...

Каб уцер ці ін шым нос,

Па ля туць на Бар ба дос.

Не на ві на і не дзі ва

Ім Ка на ры ды Маль дзі вы...

А бяд ней шым — ля фан та на

І Ба га мы, і Сан та на...

А тым больш што...

Лі рыч нае ад ступ лен не — 

ад спа да ра Аст роў ска га:

Бе ла русь — цу доў ны край,

Тут пра цуй, ад па чы вай...

Шмат азё раў, шмат фан та наў,

Ле су, кра сак на лу гу...

Ды на род як апан та ны:

Хто ў Крым, хто на Бал ка ны...

Я ж — ні ку ды не ма гу,

Бо да со так пры вя за ны,

Як Бар бос на лан цу гу.

І не ма ру жыць іна чай,

Бо мі лей за ўсё мне... да ча!

Ка лі ёсць яна... Бо мо жа ж 

і не быць, мяр куе спа дар Са ба-

леўскі:

У ва дзе жан чы на

Не штач ка шу кае:

«Дзе ж ты мая,

дзе ты,

Рыб ка за ла тая?!

Для ся бе па ла цы

Я пра сіць не бу ду.

Муж не мае пра цы,

Дай яму хоць ву ду...»

І яшчэ ад на прось ба-ма ра — 

ад спа да ры ні Гу дач ко вай:

У фан тан сля зу ра няю —

Ус па мі наю мі ла га:

Пя ты дзень не пра сы хае,

Аж жыц цё ня мі лае!

...Та кім чы нам і з да па мо гай 

спа да ры ні Ні ны Бур ко з Бя рэ-

зін шчы ны «пад бі ва ем баб кі»:

Не зайз дрос ціць аніх то

Сён няш няй жан чы не:

Толь кі і ве дай, што ра бі,

Як тая ра бы ня...

Пра ме над ды ма ні кюр

Мно гім толь кі сніц ца.

Ім да ступ на перш за ўсё

Чыс тая ва дзі ца.

Ме на ві та ў ёй і ёсць па ра ту нак: 

ка лі што якое — збры дзее без гра-

шоўе, цяж кая пра ца, дзет кі-ўну кі, 

пі ту шчы муж ды інш. — мож на бу-

дзе (з па да чы спа да ры ні Гу дач ко-

вай) «за біць» на ўсё, ска заць:

Ну й да стаў мя не абу так!

Но гі ста лі — ні бы скру так...

Аку ну іх у ва ду,

Да лей бо сая пай ду!

І дай бог да лё ка!..

За вяр шыць жа сён няш ні агляд 

хо чац ца кра наль ны мі рад ка мі, якія 

на пі саў да здым ка спа дар Мі ка лай 

Ста рых з Го ме ля:

Ма ру ся ма лую ра дзі му 

ўзга да ла,

Дзе ба са нож па му раў цы 

гу ля ла,

Ус пом ні ла по ле, лу гі і дуб ро вы,

Яб лы каў спе лень кіх ко лер 

бар во вы.

І так за ха це ла ся на бе ра жоч ку

Ў ці хай ра чул цы па мыць 

свае нож кі...

Да род на га до ма шлях доў гі 

ля жыць.

А но гі ў фан та не мож на 

аб мыць.

Аніх то ў Маск ве не пры ча піў ся 

з-за гэ та га да на шай зям ляч кі, не 

пры чэ піц ца, дасць бог, і до ма, бо 

не дур ны нех та пры знаў, што, каб 

заў сё ды быць ма ла дым, трэ ба як 

ма га час цей гля дзець на зя лё ную 

тра ву, на бя гу чую ва ду і пры го жых 

жан чын, па жа да на — у на ту ры, за 

ме жа мі га ра доў.

Та му ж, хто не мае гэт кай маг-

чы мас ці, да рэ чы бу дуць фан та ны і 

пар кі ці на ват... ста рон кі «Звяз ды», 

дзе з па да чы на шых фо та ка рэс-

пан дэн таў б'юць кры ні цы, цві туць 

квет кі, пра цу юць, га ду юць дзе так 

мяс цо выя ха ра шу хі.

Пра іх — і до сыць час та — на шы 

чы та чы скла да юць вер шы.

Вось і мі ну лы раз (гл. ар ты кул 

«Муж чы ны ў нас — на пе ра лік, вось 

і ша ну ем іх без ме ры...» «Звяз да» 

ад 5 ве рас ня г. г.) ча го толь кі не 

пры ду ма лі! Цяж ка вы браць най-

леп шае! Але...

Вя лі кае чы тац кае жу ры пры-

зна ла та кім рад кі спа да роў Ва ле-

рыя Гаў ры ша з Ча ву саў, Вік та-

ра Са ба леў ска га з Уз ды, Мі ко лы 

Кі ся ля з Мін ска, спа да рынь Іны 

Алі се віч з Уз дзен шчы ны, Ва-

лян ці ны Гу дач ко вай з Жыт ка-

ві чаў, Соф'і Ку сян ко вай з Ра га-

чоў шчы ны і Лю бо ві Чыг ры на вай 

з Мін ска.

З гэ тым вось апош нім мер ка-

ван нем па га дзі ла ся і ма лень кае рэ-

дак цый нае жу ры. А зна чыць, прыз 

у вы гля дзе пад піс кі на да ра гую 

сэр цам га зе ту «Звяз да» на пер-

шы квар тал 2019 го да за ста ец ца 

ў ста лі цы.

Вы так са ма ха це лі б, каб 

пяць ра зоў на ты дзень да вас 

пры хо дзі ла най ста рэй шая, 

адзі ная са што дзён ных бе ла-

рус ка моў ная і род ная на род-

най мо ве?.. Та ды ўваж лі ва гля-

дзі це на ніж ні зды мак, пры дум-

вай це под піс, мож на не каль кі, 

але дас ціп ных, пры го жых, ка-

рот кіх (не больш за 8 рад коў), 

і да сы лай це ў рэ дак цыю. Шанц 

на вый грыш ёсць у кож на га! 

Пос пе хаў!

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Ад іх жа шчы рыя пра ба чэн ні 

ўсім, чые рад кі не прай шлі стро-

га га кон курс на га ад бо ру — на 

гэ ты раз, а ўжо на ступ ным...

Пі шы це: свет за ха ваў ся та-

му, што смя яў ся. І ду маў.

Што праў да, то праў да: са мае вя лі кае да сяг нен не «Звяз-

ды» — гэ та яе чы та чы. Ну, мяр куй це са мі: не як на прад-

вес ні ў га зе це ка рот кая на тат ка вый шла — пад за га лоў-

кам «Хут ка за б'юць фан та ны». І што вы ду ма е це — тут 

жа ў по шце пы тан ні: а чым, улас на, за б'юць? Ва дой?.. 

Ней кі мі драў ля ны мі за тыч ка мі? Ці на огул га рад скія ўла-

ды возь муць і, так бы мо віць, «за б'юць» на тыя фан та-

ны — зой муц ца, на прык лад, да ро га мі ці пар коў ка мі...

І гэ та — звяр ні це ўва гу — быў толь кі за га ло ва чак, тры 

слоў цы... Што ўжо ка заць пра зды мак, дзе столь кі ўся-

го?..

Под піс трэ ба пры ду маць? Ды хоць сто штук!

«ВЕЗ ЛА СУМ КІ, ЯК ПАД НЯЦЬ, —«ВЕЗ ЛА СУМ КІ, ЯК ПАД НЯЦЬ, —
СУ СТРА КАЎ З ВА ГО НА ЗЯЦЬ...»СУ СТРА КАЎ З ВА ГО НА ЗЯЦЬ...»


