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Зрэш ты, тое мі ні-бі кі ні — за 

кад рам чар го ва га кон курс на га 

здым ка (мож на яшчэ раз гля нуць 

на верх ні). Што — кан крэт на — у 

кад ры?.. Тут і са праў ды — коль кі 

лю дзей, столь кі мер ка ван няў, і ў 

кож ным з іх неш та ёсць. Ну вось 

як вам (ад спа да ры ні Ва лян ці ны 

Гу дач ко вай з Жыт ка віч):

На луж ку у ван не Ціт

Ле чыць свой ра ды ку літ.

Што ў бі нокль раз гля дае?

Там ма лод ка за га рае.

Ні пад лег чы... Ні аб няць.

Толь кі й мо жа — па зі раць.

Крыўд на, зга дзі це ся! Бла гая 

ў ча ла ве ка хва ро ба. Але ж ёсць 

і гор шыя. Пы тан не ар мян ска му 

ра дыё: «Ча го не ку піш (ні за якія 

гро шы) і не пра да сі?» Ад каз: «Ма-

ла досці і ста расці». І тое, што хут ка 

пра хо дзіць, на ват пра ля тае пер-

шая, — зга дзі це ся, толь кі па ло ва 

бя ды. Бя да, што пры хо дзіць дру-

гая. Ад куль

За раб ляў ня дрэн на Жо ра

Ў свае 20...

Стрып ты зё рам.

Па ста рэў —

за роб кі ўніз:

Сам пад гляд вае стрып тыз.

Ча му праз бі нокль — зра зу-

ме ла, а вось ча му з ван ны, спа-

да ры ня Лю боў Чыг ры на ва з 

Мін ска, на жаль, не пі ша (мо жа, 

не ве дае?). За тое ў ін шым кан-

вер це — са Свет ла гор шчы ны ад 

спа да ры ні На тал лі Шкут — пра 

вось гэ та га Жо ру поў ны «рас-

клад»:

Па за ўчо ра —

ях та,

хва лі акі я на,

пры га жу ня Свет ка...

А ся гон ня —

да ча,

у га ро дзе ван на

і праз плот су сед ка.

Та кія вось кар ды наль ныя пе-

ра ме ны ў жыц ці. На шчас це ці на 

жаль, але яны зда ра юц ца.

З-за ча го? Чы та чы «Звяз ды», 

вя до ма ж, ве да юць. А хто-ні хто — 

на ват пі ша:

Меў па са ду і па ша ну,

Не лі чыў сваё да бро...

Ўзяў на ла пу —

мае... ван ну

І дзі ра вае вяд ро.

Гэ та вось — толь кі ад на з пры-

чын, і пі ша пра яе спа да ры ня 

Чыг ры на ва. Ту ды ж — су жэн цы 

Аст роў скія з Мін ска:

Быў ха бар ні кам,

прай до хам,

На жы ваў да бро —

без го ра...

Пры бяд ніў ся,

ба чыш, тро хі

У ча кан ні... пра ку ро ра.

А мо жа, спра ва не ў ім? Мо і са-

праў ды (па вод ле спа да ра Вік та ра 

Са ба леў ска га з Уз ды):

«Мер се дэс» пра даў, ка тэдж,

І пра еў да ля ры...

Доб ра — ван на ёсць яшчэ.

Мож на і па ма рыць.

Ну ча му б і не? Рап там спраў дзіц-

ца? (Двух ад на клас ні каў не як лёс 

звёў — па ся дзе лі (і не за ча ем)... 

«А ска жы, — про сіць адзін пас ля пя-

тай, — ці збы ла ся хоць ад на з тва іх 

дзі ця чых мар?» — «А як жа, — хва-

ліц ца сяб рук, — збы ла ся: ма ло га, 

мя не ўвесь час за ва ла сы ця га лі, і 

ма рыў я стаць лы сым».) У Ра ма на 

Аб ра мо ві ча, ка жуць, так са ма з дзя-

цін ства ма ра бы ла: ён ха цеў быць 

на стаў ні кам, як ма ма... А знаё  мая 

ба бу ля за ма ла да яшчэ ма ры ла ўба-

чыць трох жы вё лін: Сі да ра ву ка зу, 

ёш кі на га ка та і бля ху-му ху. З ча сам 

да іх яшчэ і... жан чы на пры ба ві ла-

ся — шчас лі вая за му жам за гуль-

та ём-ал ка го лі кам. Але ж вось та-

кую, па сён няш нім ча се, му сіць, не 

зной дзеш, бо лю бо му цяр пен ню, на 

дум ку спа да ра Мі ко лы Кі ся ля з 

Мін ска, пры хо дзіць ка нец:

«Ал ка наў та», гуль та і ну

Жон ка вы гна ла з ха ці ны.

Яго рэ чы — у вя дзер цы

І ад на бя да на сэр цы:

У бі нокль па зі рае —

Люб ку но вую шу кае.

І, на пэў на ж, зной дзе?

А зрэш ты, вось та кіх «па да рун-

ка вых» су жэн цаў без ліч — не толь кі 

ся род муж чын: з жан чын так са ма 

лі ха га рыць. А зна чыць (па вод ле 

спа да ры ні Гу дач ко вай), цал кам 

маг чы ма, што дзядзь ка са здым-

ка

Ад су дзіў пас ля раз во ду...

Ван ну з ві дам на пры ро ду.

Хоць па га на на ду шы,

Ён-та кі ў ка пе лю шы!

Гэ та зна чыць, хоць са ло му есць, 

ды фа со ну не губ ляе? Ці па вод ле 

муд ра га: «...Якім ні бу дзеш ма лай-

цом — ста рай ся не за быц ца, што 

ле пей пла каць з муд ра цом, чым з 

дур нем ве ся ліц ца».

І жыць з ім так са ма бо жа ба ра ні! 

(Як той ка заў, ка лі ты па мёр, ты 

пра гэ та не ве да еш, хі ба ін шым 

цяж ка. Тое ж, — ка лі ты ду рань... 

Аль бо дур ні ца.) А та му, ві даць, 

ёсць ра цыя ў сло вах спа да ра Вік-

та ра Са ба леў ска га:

Да чу Жо ра

нейк аго раў...

А што се яць —

ду бам дуб!

Ні гур коў, ні па мі до раў,

На ват кро пу ні за зуб.

Ёсць адзін хі ба за ня так:

Па зі рае це раз плот,

Дзе ў бі кі ні цёт ка На та

Зран ку по ле ага род.

Блі жэй да абе ду, як трэ ба ра зу-

мець, змо рыц ца аль бо скон чыць 

ра бо ту... Ра за гнец ца. Згле дзіць 

муж чы ну, што так піль на за ёю 

са чыў. Аль бо ван ну з ва дой... Гля-

дзіш — нех та да не ка га па ды дзе 

і... Як там у каз цы: жы лі яны доў га, 

шчас лі ва і па мер лі...

Не, не ў адзін дзень, на дум-

ку спа да ра Са ба леў ска га: муж 

удаў цом за стаў ся, адзін ней кі час 

па жыў, а ка лі са ста рэў,

Дзе да ў го рад за пра ша лі.

Ён жа ў ля мант: «Не па еду!

Ле пей тут згар бу за ва лі б

Га рад скія ўмо вы дзе ду!»

З та го ча су

(і ўжо з маю...

Ма лай цы да чуш ка-зяць!)

Што дзень ван ны

дзед пры мае —

Го рад мо жа па ча каць!

Па мно гіх пры чы нах... І ка ра-

на ві рус тут не апош няя. На дум ку 

спа да ра Мі ка лая Ста рых з Го ме-

ля, ме на ві та яго вы гля дае на га ры-

зон це ге рой кон курс на га здым ка:

Лі ха дзей між нас лу нае —

У баль ні цы за га няе...

То не змей, не цмок ці ві сус.

Гэ та го рай —

кля ты ві рус!

...Ды не дрэй фіць наш Фа ма:

Як не ба чу — то і ня ма.

Гэ та — ад на край насць. Спа да-

ры ня Але на Мель нік з Ві цеб ска 

згад вае дру гую:

Яшчэ ўчо ра без пры ну кі

Мы лі но гі, мы лі ру кі,

А як ві рус по бач дзесь —

Ясь ку па ец ца увесь.

Ну ча му б і не, ка лі ёсць та кая 

маг чы масць? (З дыя ло гаў: «Дзе да, 

а на вош та ка ма ры кроў п'юць?» — 

«На ана ліз бя руць — ня суць зя зю-

лі». — «А ёй для ча го?» — «Каб 

ска за ла, коль кі ча ла ве ку жыць 

за ста ло ся...)

Ін шы мі сло ва мі, ча го толь кі 

ча ла век не зро біць, каб не за хва-

рэць! А ка лі за хва рэў — каб хут-

чэй па пра віц ца. Як пі ша спа дар 

Са ба леў скі:

Ясь ля чыў ся апан та на:

Гроз ны ві рус пра га няў.

Ён з ва дой і сон цам ван ны

Сем ра зоў на дзень пры маў!

І, зга дзі це ся (у пры ват нас ці, са 

спа да ром Мі ка ла ем Кас ма чэў-

скім з На ва по лац ка), ці да га ла вы 

та ды, што на во кал:

Не раў ня на, не ара на...

Не рэ аль ная кар ці на!

Гэ так жыць пра па на ва на

Ва умо вах ка ран ці ну?

Хоць ка му-ні ка му ён і па да-

ба ец ца. Ну ча му б і не (як пі ша 

спа да ры ня Лю боў Чыг ры на ва): 

ста міў ся до ма ся дзець — па ля-

жы... Мож на ў ван не: аніх то ж не 

ўба чыць, апроч звяз доў ска га фо-

та ка ра Кле шчу ка... І ў вы ні ку —

А ня дрэн на Ва лян цін

Пра жы вае ка ран цін...

Каб у ван ну яшчэ й Ган ну,

Дык на чор та і Ба га мы?!

І са праў ды... Мы на мес цы мо-

жам рай ства рыць. Як? «Ста рыя 

лю дзі ка за лі: не бы ло зі мы, не 

бу дзе і ле та, май ха лод ны — год 

га лод ны, — пі ша спа да ры ня Ва-

лян ці на Гу дач ко ва. — Але ж мы 

(у ад роз нен не ад ге роя здым ка) не 

ся дзім без спра вы: неш та са джа-

ем, се ем, да гля да ем:

Па ну трэ ба за га раць,

Нам — ка пус ту па лі ваць...

З таго ж кан вер та і до сыць не-

ча ка ныя рад кі:

За ці ка віў ку ма Ге ну

Прык лад дзядзь кі Дыя ге на:

Ў то га — боч ка,

Ў ку ма — ван на.

Жыў бы і жыў!

Бо гэ та тан на.

І на ват па га тоў, ка лі...

Ка пі тан сы шоў на бе раг:

Не сам — ка мі сія спі са ла.

Ха цеў дай сці

да дзвюх Аме рык,

На жаль, зда роўе збра ка ва ла.

Ад нак знай шоў ён

вый сце ско ра:

У ван ну пу за па гру жае...

Зда ец ца,

зноў ідзе па мо ры

І піль на ўда леч па зі рае.

А мо жа, на ват кры чыць: «Тэр мі-

но ва! Шу каю род ных у Іта ліі, Тур-

цыі, Грэ цыі! За су ма ваў — прос та 

сіл ня ма! Пры еду!..» Хоць, на дум-

ку спа да ры ні Гу дач ко вай,

Як паў сюд на ка ран цін —

То й да мо раў не ля цім.

Ясь ва ка цыі пры зна чыў

На за двор ках сва ёй да чы.

Што па ла цы, пі ра мі ды?

Тут — та кія края ві ды!..

І, зда ра ец ца, на ват больш за 

тое — усё ўклю ча на, ка лі баць кі ці 

ба бу ля з дзе дам жы выя.

А зрэш ты, гэ та ўжо ін шая зу сім 

гіс то рыя. Каб па ста віць кроп ку ў 

гэ тай, трэ ба пад вес ці вы ні кі. Та кім 

чы нам, на мі ну лым здым ку быў 

дзед Ма роз, які ў ке дах і ба дзё ра 

так кро чыў па лу жы нах. Дык вось 

най леп шыя рад кі пра яго (на дум-

ку вя лі ка га чы тац ка га жу ры) пра-

па на ва лі спа да ры ні Ва лян ці на 

Гу дач ко ва з Жыт ка віч, Соф'я 

Ку сян ко ва з Ра га чоў шчы ны, 

Лю боў Чыг ры на ва з Мін ска, 

спа да ры Вік тар Са ба леў скі з 

Уз ды, Мі ка лай Кас ма чэў скі з 

На ва по лац ка, Іван Сі ма нё нак з 

Па стаў, Мі ка лай Ста рых з Го ме-

ля і Аляк сандр Ма тош ка з Ра-

сон шчы ны.

З гэ тым вось, апош нім, мер ка-

ван нем (як заўж ды, па пя рэд не па-

спра чаў шы ся), зга дзі ла ся і жу ры 

ма лень кае рэ дак цый нае, яко му 

так са ма спа да ба лі ся і на пі са ны 

спа да ром Аляк санд рам ус па мін 

пра Ка ля ды, якія бы лі даў ней, і яго-

ны ж... пра гноз:

Вось дзі во сы дык дзі во сы:

Дзед Ма роз...

Амаль што бо сы —

Ў ней кіх тэп цях — па ва дзе?

Ці не ў май да нас ідзе?

І ён жа та кі прый шоў! На жаль... 

Та му прыз у вы гля дзе пад піс кі на 

да ра гую сэр цам «Звяз ду» на чац-

вёр ты квар тал гэ ты раз на кі роў ва-

ец ца на Ра сон шчы ну.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

«А НЯ ДРЭН НА ВА ЛЯН ЦІН
ПРА ЖЫ ВАЕ КА РАН ЦІН...»

Што бы ло — бы ло: су сед кі па да чы на «пла нёр ку» ра ні цой 

сыш лі ся — ста лі аб мяр коў ваць, хто што сён ня бу дзе па-

лоць... «А ты не маг ла б той сме лы чыр во нень кі ку паль нік 

на дзець?» — пы та ец ца ста рэй шая су сед ка ў ма ла дой і пры-

го жай. — «Без праб лем... Але вам гэ та на вош та?» — «Ды плот 

па між на шы мі ўчаст ка мі зу сім па хі ліў ся. Му жу ка жу-ка жу, каб 

па пра віў, — ён і ву хам не вя дзе. А так — мо жа, сам зда га да ец-

ца?»

Ну ча му б і не, ка лі кас цюм Евы ні ко лі яшчэ не вы хо дзіў з мо-

ды і ка лі чыр во нень кі ку паль нік яго толь кі аздаб ляў! (Да рэ чы, 

ра ней яго ніж няй част кай мож на бы ло ма шы ну па мыць, а за-

раз — на ват аку ля ры не пра цер ці.)

Вам ха це ла ся б, каб га зе та пяць ра зоў на ты дзень пры хо дзі ла 

да вас? Та ды ва ры ян таў два. Пер шы — не спаз ніц ца — афор міць 

пад піс ку, дру гі — уваж лі ва па гля дзець на но вы кон курс ны зды мак, 

пры ду маць да яго под піс (мож на не каль кі, але трап ных, дас ціп ных, 

ка рот кіх — у кож ным не больш за во сем рад коў) і да слаць у рэ дак-

цыю. Леп шыя ва ры ян ты, як заўж ды, бу дуць на дру ка ва ныя, а вось 

аў тар най леп ша га...

Ну, вы зда га да лі ся. А мы — ча ка ем. Пі шы це. І, вя до ма ж, вы піс вай-

це, най ста рэй шую... Род ную... Га зе ту, якую вы бі ра лі для ся бе ва шы 

баць кі, дзя ды ці на ват пра пра дзе ды.
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