
Ска жам ад ра зу, што гэ тую вы сно-
ву зра бі лі не мы, — чы та чы «Звяз-
ды»: так-так, гэ та яны ўваж лі ва па-
гля дзе лі на верх ні зды мак і, як заў сё-
ды, узя лі ся жар та ваць, пры дум ляць 
свае под пі сы, каб по тым — ужо на 
ста рон ках газеты — па гля дзець, што 
ж атры ма ла ся, а ўрэш це — вы зна-
чыць, хто ка го бо лей на смя шыў, хто 
ка го пе ра сяг нуў у трап нас ці.

Зрэш ты, вы ні кі мы бу дзем пад-
во дзіць паз ней, а па куль — вер шы. 
Пра хлоп ца, які ну, зга дзі це ся са 
спа да ры няй Ра і сай Ва сіль е вай з 
Го ме ля,

Ні ко му шан цаў не па кі нуў,
Сха піў ка ха ную дзяў чы ну, —
Ім чыць да моў, каб хоць па спець
На па ру Но вы год су стрэць!
Ра зум нае жа дан не, бо яно ж 

праў ду ка жуць: як су стрэ неш Но вы 
год, так і пра жы веш. Хлоп цу хо чац ца 
пра жыць з ка ха най.

Не як дзіў на, ка жа це, ён «ім-
чыць»?

А вось гэ та ўжо — як мо жа. На 
дум ку спа да ры ні Соф'і Ку сян ко-
вай з вёс кі Лу чын, што на Ра га-
чоў шчы не:

Ясь не мае «Ма зэ ра ці»
(Як, да рэ чы, й «Ла ды»), —
Дзе вак во зіць на цы ра це,
А яны і ра ды.
Пра тое ж пры клад на і рад кі спа-

да ры ні Лю бо ві Чыг ры на вай з Мін-
ска:

Як не ма еш «Воль ва»
Ці ха ця б «Ні сан»,
Каб пад вез ці Воль гу,
За пра гай ся сам.
Ду ма е це, ма ла та кіх — дур ных ці 

хоць бы ах вот ных?.. І па мы ля е це ся, 
бо вось гэ ты, са здым ка (па вод ле той 
жа спа да ры ні Чыг ры на вай), сваю 
Воль гу не моўч кі вя зе, а, мож на ска-
заць, з пес няю:

Я ў Ма ні на ар ка не,
А яна — у цэ ла фа не.
Праз лю боў ны той дур ман
Ста не мі лым і ар кан.
Вы ча мусь ці не ве ры це? Та ды — 

ма лень кая праў дзі вая гіс то рыя ад 
спа да ры ні Але ны Ку лік з Ва ло-
жын шчы ны:

Пас ля пра цы сіл — ні гра ма:
Не дай ду ся гон ня з кра мы.
І ў ка ха на га муж чы ны —

Каб ка был ка, каб ма шы на...
Але ж я ска за ла:
— Мі лы,
Ты за мчы мя не на... кры лах!
Не спу жаў яго ма роз:
Ён за прог ся і па вёз!
Ёсць, ёсць му жы кі ў на шых сё-

лах! Хоць...
Не без та го: мае, ві даць, ра цыю 

і спа да ры ня Чыг ры на ва, якая лі-
чыць, што

Гэ та, люд цы, вы езд... проб ны:
Кось-кось-кось — та ды ў аглоб лі.
Ня яс на, праў да, хто ка го — за вя-

дзе ды по тым за пра жэ. Ад на ма ла-
дзі ца, пры нам сі, скар дзі ла ся му жу: 
«Я ў ця бе, даль бог, за Па пя луш ку: 
то га тую, то мыю, то шыю, то пры-
бі раю...». 

Ве да е це, што па чу ла ў ад каз? «А 
я па пя рэдж ваў, што за муж вый дзеш 
і ні бы ў каз ку па тра піш».

Па доб на, што як раз яна, гэ та 
«каз ка», і пра дык та ва ла рад кі му жу 
і жон цы Аст роў скім з Мін ска:

Плёт кі раз вя лі су се дзі,
Што на жон цы Ян ка едзе...
Па ка заў ім Ясь та ды,
Хто тут едзе са праў ды.
Каб упэў ніц ца, што не Ян ка, мо-

жа це яшчэ раз гля нуць на зды мак 
і та ды, маг чы ма, ра зам са спа да-
ры няй Га лі най Пят роў скай з вёс кі 
Ар да шы Смар гон ска га ра ё на за ду-
ма е це ся: «А ку ды (кан крэт на) вось з 
гэт кім ім пэ там мож на цяг нуць ма ла-
дзі цу? Чым (зноў жа кан крэт на) гэ-
тая па езд ка мо жа скон чыц ца?» Для 
яе, у пры ват нас ці? І ці не трэ ба тут 
на га даць кры ла тае:

Ве цер вее ў за вею —
Ві шань ка ка лы шац ца...
Ой, не вер, дзяў чы на, хлоп цу,
По куль не рас пі шац ца!
Бо — мо жа ж стац ца — па абя цае 

цэ лы свет па да рыць, а па до рыць хі-
ба што гло бус, па абя цае ма шы ну, а 
па са дзіць на цы ра ту, аль бо за муж 
узяць, жыц цё пра жыць, а сам...

Што га лоў нае та ды? Па вод ле 
спа да ры ні Пят роў скай, не губ ляць 
ап ты міз му, шу каць вый сце і на гад-
ваць пра ся бе (ка лі, крый Бог, да вя-
дзец ца) не як ад мыс ло ва, пры го жа, 
пры клад на так:

— Ой, муж, ка лі дуж,
Па ма гай ма ёй бя дзе:

З'е ла пеў ні ка жы во га,
Ва рух нуў ся ў жы ва це.
І кім жа трэ ба быць, каб та ды не 

ад гук нуц ца: не па слу хаць — як ва ру-
шыц ца, як ды хае, як нож ка мі стукае, 
як пе сень кі пяе... 

Не пеў нік, ка неш не...
А зрэш ты і са праў ды:
Эх, ка хан не ты ка хан не...
Лёг кі смех з яго бя рэ:
Ка го лю біш, той не гля не,
Ка го не — да моў вя зе.
Ёсць пы тан ні: і ча му тады вя зе?.. 

І ча му на мяш ку? Па вод ле спа да ра 
Мі ко лы Кі ся ля з Мін ска, апош няе 
зра зу ме ла:

Нель га тра ціц ца на сан кі:
Эка но міць гро шы Ян ка.
— Ма ня, — ка жа ён, — не па ня:
Доб ра ёй і ў цэ ла фа не.
Ней кі час (па куль Янак на збі рае 

гро шай на ма шы ну) — маг чы ма...
А зрэш ты, тут яшчэ ад но вый сце 

ёсць. Рас каз ва лі, уну чак ма лы пры-
бег з коў зан кі і бразь кань кі па ся род 
па коя. «Дзі цят ка, яны ж за мі наць тут 
бу дуць», — ро біць за ўва гу дзед. — 
«А ты іх ад кінь». Ну што ты бу дзеш 
ра біць: па слу хаў ста ры ма ло га — ад-
кі нуў... Не ку ды пад ша фу. Унук тут 
жа ў крык: «Ур-ра! У нас ма шы на 
бу дзе!» — «З ча го ты ўзяў?» — пы-
та ец ца дзед. — «Дык учо ра ж та-
та мам цы ка заў, што ку піць яе, ка лі 
дзед кань кі ад кі не».

Свят-свят-свят, ня хай жы вуць і 
ста ры, і ма лы, ня хай усе ра ду юц ца 
жыц цю, спя ва юць... Аль бо хоць ус-
па мі на юць ста рыя пес ні (як спа дар 
Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву саў) і ства-
ра юць з іх но выя. Та кім чы нам, па пу-
ры — дыя лог па між ІМ і ЁЮ:

— За вя зу ця бе я ў тунд ру,
За вя зу на край зям лі...
— Мо жа, ле пей на Га ваі,
У кру із на ка раб лі?
— З не ба зо рач ку да ста ну,
Для ця бе я ўсё зма гу...
— І ў» ка рэ це» з цэ ла фа ну
Мы па е дзем па да ху?!.
Гэ та (пад ка жам) фут ра та кое — 

цёп лае-цёп лае. (Анек дот у тэ му: 
жон ка з ра ні цы се ла на скрып цы іг-
раць. Му жык тро хі па слу хаў, а по тым 
ка жа: «Ну, мо жа, до сыць? Куп лю та-
бе но вую су кен ку».)

На фут ра, вя до ма ж, трэ ба даў-
жэй іг раць. (Яшчэ адзін анек дот. 
«Нам на пра цы бу дуць да плач ваць, 
15 пра цэн таў, за шкод насць», — хва-
ліц ца жон ка. «Там ты так са ма ўжо 
ўсіх да ста ла?» — пы та ец ца муж.)

І на ват больш за тое: ён (на дум ку 
спа да ра Вік та ра Са ба леў ска га з 
Уз ды) па чы нае дзей ні чаць:

Га ля ло жак не за сла ла:
Пры та мі ла ся, за спа ла.
Га ля по суд не па мы ла —
Да паў дня гля дзе ла «мы ла»...
Муж та кую гас па ды ню
Без ува гі не па кі не:
Ра зам з тран та мі ў ка на ву
Скі не леж ня — і ўся спра ва!
А што: хай ве дае, як «да ста-

ваць»...
Дру гі з ва ры ян таў ад спа да ра 

Вік та ра больш ап ты міс тыч ны:
Ва ся з Ма няй лю бяць гос ці.
Як ідуць — Ва сіль пяе,
Не за меж нае там штось ці —
А «... як ехаў да яе».
Пас ля трэ цяй аглаб лё вай
Зу сім ін шы «экс клю зіў»:
Ужо Ма ня цяг не сло вы:
«Ты вя зі, мя не, вя зі...»
І — што ты бу дзеш ра біць?! — вя-

зе бя дак, трэ ба ра зу мець, не зу сім 
цвя ро зую жон ку. І доб ра, ка лі гэ та 
зрэд ку, а ка лі...

«Муж чын скі ал ка га лізм су стра ка-
ец ца ку ды час цей, чым жа но чы, але 
апош ні на шмат страш ней шы», — 
на гад вае спа дар Мі ка лай Ста рых 
з Го ме ля і да дае, што на здым ку 
ўба чыў адзін са спо са баў ба раць бы 
з ім:

На пі вац ца ста ла жон ка...
Муж сха піў яе спра сон ку,
На ста рыз ну па са дзіў
І на звал ку па ру ліў....
Страх адо леў ма ла дзі цу.
Па ча ла яна пра сіц ца:
— Ча ла ве кам заўт ра бу ду:
На заўж ды ві но за бу ду!
Во каб чу тае ды па ба чыць! Муж, 

ві даць, до ра га за пла ціў бы?!
Што да па рад, то яны, як вя до ма, 

бяс плат ныя. У тым лі ку і вось гэ тая, 
ад спа да ры ні Ні ны Бур ко з вёс кі 
Кап лан цы Бя рэ зін ска га ра ё на:

Знае хло пец, што ра біць,
Ка лі дзеў ка ся дзе піць:
Па ка тае ў цэ ла фа не,
Яна ўміг цвя ро зай ста не.
А зрэш ты, трэ ба пры гле дзец ца: 

мо жа, на здым ку і не дзеў ка зу сім, і 
не ма ла дзі ца? Мо жа, гэ та...

Сло ва су жэн цам Аст роў скім:
Га ва рыць тут мож на сме ла:
Це шча зя цю плеш пра ела
Зно сіць звя гі — не вы хо дзіць...
Ён та піць яе ад во зіць.
Ку ды мож на яшчэ? Вось мер ка-

ван не спа да ры ні Ва лян ці ны Гу дач-
ко вай з Жыт ка ві чаў:

Зі ма... Рас коў за ны да рож кі...
Га нуль ка пад вяр ну ла нож ку.
Ва сіль — спа гад лі вы муж чы на —
Вя зе ў ФАП та кім вось чы нам.
Ма лай чы на, праў да? Зды ма ем 

ка пя люш, як той ка заў! Пры чым не 
толь кі за тое, што па шка да ваў тую 
Га нуль ку (ці больш яе нож ку?): ён, на 
дум ку су жэн цаў Аст роў скіх, тра ды-
цыі прод каў ша нуе:

У на шых вёс ках, сэр цу мі лых,
Так ра дзі ны ад зна ча лі:
Му жы кі (зу сім не з хі лых)
Баб ку ў са на чках ка та лі.
Тут — му жык адзін за стаў ся
І ні са нак, ні ка лёс...
Дык яму мя шок пры даў ся:
Баб цю ўкі нуў ды па вёз!

І, як ба чы це, едзе: з бо ку «баб ці» 
ні я кіх прэ тэн зій ня ма і на ват быць не 
мо жа — на дум ку спа да ра Ана то ля 
Га ра чо ва з вёс кі Даў на ры Іў еў ска-
га ра ё на, бо

Зда ра ла ся та кое не што дня,
Даў но...

А лю дзі не за бы лі:
У сан ях, дзе мядз ведзь за мест 

ка ня,
Маг на ты па ку ра жыц ца лю бі лі...
І ў на шы дні, ка лі прый шла зі ма,
Ты, да лі бог, ся бе ад чу еш па нам!
Ня ма мядз ве дзя? І ка ня ня ма?
Дык дзеў ка ж ёсць! І плён ка з 
цэ ла фа ну...
Вось на гэ тай жыц це сцвяр джаль-

най но це і за вяр шыць бы чар го вы 
агляд, ды па пра сі лі ся ў яго — не зу-
сім да здым ка — але ж пры го жыя і 
па трэб ныя рад кі спа да ры ні Лю бо ві 
Чыг ры на вай:

Цяг нем, цяг нем у дом
Без па трэ бы і мэ ты
Цэ ла фан, па ра лон,
Пэт бу тэль кі, па ке ты...
А пас ля ўсё — у смец це...
І ня сі, буй ны ве цер,
Па лу гах і па лях,
Па шля хах ды ўзлес сях...
Ка лі на ды дзе вяс на (а гэ та аба-

вяз ко ва зда рыц ца!) і рас та не бя лют-
кае снеж нае по кры ва, гэ тыя за ле жы 
бру ду мы, вя до ма ж, уба чым, але 
ж, да яго ства рэн ня са мі не пры-
чы нім ся?

Зрэш ты, гэ та ін шая тэ ма і ад-
па вед на — ін шая раз мо ва. У гэ тай 
жа — час пад вес ці вы ні кі.

Та кім чы нам на па пя рэд нім здым-
ку (гл. «Звяз да» ад 7 снеж ня 2016 го-
да) быў ста так гу сей, якіх на бе ра зе 
ва да ёма спы ніў гроз ны над піс: «Ку-
пац ца за ба ро не на». Па вод ле мер-
ка ван няў вя лі ка га чы тац ка га жу ры, 
най леп шыя рад кі да гэ та га сю жэ та 
пры ду ма лі спа да ры Мі ка лай Ста-
рых з Го ме ля, Ва сіль Мі рон чык з 
Баб руй ска, Ва ле рый Гаў рыш з Ча-
ву саў, Мі ко ла Кі сель і муж і жон-
ка Аст роў скія з Мін ска, а так са ма 
спа да ры ні Соф`я Ку сян ко ва з Ра-
га чоў шчы ны, Ва лян ці на Гу дач ко-
ва з Жыт ка ві чаў, Ні на Бур ко з Бя-
рэ зін шчы ны, Лю боў Чыг ры на ва з 
Мін ска і Раіса Васільева з Гомеля, 
з чым, у пры ват нас ці, па га дзі ла ся і 
жу ры ма лень кае рэ дак цый нае. Та му 
прыз у вы гля дзе пад піс кі на да ра гую 
сэр цам га зе ту «Звяз да» (на дру гі 
квар тал гэтага го да) накіроўваецца 
ў Гомель.

Хо ча це, каб га зе та пры хо дзі ла і 
да вас? Та ды вы піс вай це: на га да-
ем, што да 27 сту дзе ня мож на пад пі-
сац ца на лю ты (са ка вік аль бо на ват 
да кан ца паў год дзя). Другі варыянт: 
уваж лі ва гля дзі це на но вы зды мак, 
пры дум вай це под піс — ка рот кі (не 
больш за во сем рад коў), дас ціп ны, 
на бе ла рус кай мо ве і да сы лай це ў 
рэ дак цыю. Шан цы на вый грыш мае 
кож ны.

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

Ад яе ж шчы рыя пра ба чэн ні 
ўсім, чые рад кі гэ тым ра зам не 
прай шлі стро гі кон курс ны ад бор
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Хто ка го?Хто ка го?  ��

«Плёт кі раз вя лі су се дзі,«Плёт кі раз вя лі су се дзі,
Што на жон цы Ян ка едзе...»Што на жон цы Ян ка едзе...»

Што бы ло, — бы ло. Не так важ на, за куф лем пі ва ці кі ліш кам ча го 
мац ней ша га раз га ва ры лі ся му жы кі пра са мае-са мае.
— Пры знай ся, — па пра сіў адзін, — у ця бе з тва ёй Лю сяй да вя сел ля 
неш та бы ло? Ну? Бы ло?...
— Ча му ж не, — здзі віў ся дру гі, — мы ж з ёй не ма лень кія. У мя не, 
пом ню, тэ ле ві зар быў, у Лю сі — ша фа адзе жы...
Што яшчэ? Ды тут, ві даць, да баб кі не ха дзі: ка хан не!


