
27 лютага 2019 г. ХТО КА ГО? 15

...Ка жа це, што апош ні кон курс-

ны зды мак як быц цам не пра тое? 

А гэ та — як па гля дзець. Спа дар 

Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву саў вы-

ра шыў, на прык лад, што дзеў ка з 

верхняй фот кі за муж вы хо дзіць, 

жыць пла нуе асоб на ад баць коў, 

по суд пад бі рае.

Ча му вось гэ так ме рае? Ды на 

ўся кі вы па дак:

Мно гія ўсмі ха юц ца,

Ка лі ў загс збі ра юц ца...

Што ня вес там ра іць дзед?

Муж — ён пад кі на абед.

Ка лі жон ка не ту пая,

Ежа бу дзе — яшчэ тая...

Ка лі ж зві лін толь кі дзве —

Быць гарш ку на га ла ве.

Што тут ка заць, су стра ка юц-

ца (а ся род ма ла дых — па га тоў) 

го ра-гас па ды ні і та кія ж гас па да-

ры. Але ін шых, зга дзі це ся, бо лей. 

«Да ра гая, — адзін з та кіх жон цы 

ка заў, — ка лі я па мру, ты не ду жа 

бя дуй, доб ра? За муж вы ходзь —

будзь шчас лі вая... У мя не ад на 

толь кі прось ба — хай ён дзя цей 

не крыў дзіць!»... Жон ка ў ад каз: 

«Як ты мя не да стаў!.. Нар маль ны 

суп! Не хо чаш — не еш!»

А ка лі ясі, то і на гад ваць ці вар-

та (услед за спа да ры няй Ва лян ці-

най Гу дач ко вай з Жыт ка ві чаў):

Му сіць, кож ны змал ку чуе

У ха це пры каз ку та кую:

Не да сол — ён на ста ле,

Пе ра сол на га ла ве...

За кар це ла ўба чыць Ка ці,

Як што мае вы гля да ці.

Дзіў на, але ж факт: гэ тай ма ла-

дзі цы па суе — на ват «пе ра сол»! 

Ка лі ён быў... Ці бу дзе. Бо хут чэй 

за ўсё, па вод ле спа да ры ні Гу дач-

ко вай, тут ін шае:

Ёсць ідэя ў дзеў кі Ве ры,

Як пры ва біць ка ва ле раў:

Вы гляд мае — усім на дзі ва —

І кра су ня, й гас па ды ня!

Што праў да, тое праў да! Ну па-

лю буй це ся!

Вам ці ка ва, дзе яна жы ве-гас-

па да рыць?

На дум ку спа да ра Вік та ра Са-

ба леў ска га з Уз ды:

Ма ня ў го рад, у ста лі цу

Пе ра бра ла ся зі мой.

Ды ўсё сніц ца ма ла дзі цы

Вёс ка, воль ні ца, спа кой...

На ват ежу у каст ру лях

Ёй ня смач на га та ваць,

Вось бы ў пе чы, як ба бу ля...

Ёсць гарш кі? 

Дык бу дзем браць!

Што з імі по тым ра біць, як ка-

рыс тац ца, Ма ні рас каз ваць не трэ-
ба, а вось ін шым...

«На пра гляд роз ных там пры мі-
тыў ных тэ ле шоу на кшталт «Аб ме ну 
жон ка мі» ў мя не ні ча су, ні ах во ты 
ня ма, — пі ша спа дар Мі ка лай Ста-
рых з Го ме ля, — але ж, уба чыў шы ў 

га зе це чар го вы кон курс ны зды мак, 

я вы ра шыў тро хі па гля дзець...»

Што з гэ та га атры ма ла ся? Чы-

тай це:

За ці ка віў дзе вак но вы

Не вя до мы быт вяс ко вы.

А та му мін чан ка Жан ка

Не па нен ка ўжо — ся лян ка.

У кух ні ба чыць чы гу ны:

Мо жа, слу жаць як зва ны —

Каб склі каць лю дзей на збор?

Мо жа — га лаў ны убор?

Яшчэ ад но «мо жа» ад спа да ра 

Мі ка лая Кас ма чэў ска га з На ва-

по лац ка:

У вя лі кіх га ра дах

Ёсць для му зы кі раз мах,

Там па ла цы, «парт амен ты»

І, вя до ма ж, ін стру мен ты.

Лю дзі вёс кі лю бяць джаз,

Ды пры лад ня ма у нас.

Пе ра бра лі, што маг лі,

Да гарш коў і труб дай шлі...

Бо (на дум ку су жэн цаў Аст-

роў скіх з Мін ска):

У на шай вёс цы на Ка ля ды

Ў ход ідуць усе пры ла ды:

Сту пы, са ні, ві лы, дро вы,

Дзве ры вам за мкнуць га то вы,

А вось тут, гля дзі це са мі,

Як ці ка ва з ка цял ка мі:

Мож на шыш кі на бі ваць,

Мож на — по леч ку сыг раць!

Ну ча му б і не:

Як ёсць та лент, на ся ле

Мож на граць на ча пя ле,

На ла па тах, та па рах,

Аж да зво ну у ву шах!

Ён, праў да, ма ла ка му спа да ба-

ец ца — яго трэ ба ля чыць. «Ка лі лас-

ка, пад ка жы це мне, як прай сці да 

баль ні цы?» — спы таў адзін хво ры ў 

ка рэн на га адэ сі та. «О-о, гэ та цяж ка 

рас тлу ма чыць, — па чу хаў па ты лі цу 

той. — Пра сцей бу дзе стук нуць вас 

па га ла ве і вы клі каць «хут кую».

Дык, мо жа, вось тут і гар шчок 

не гар шчок, а свай го ро ду шлем ці 

ска фандр? А то і на огул — дэ ман-

стра цыя ма дэ ляў?

«Столь кі вы дум кі ў на ро дзе...

Чы гун кі — гля дзі це — ў мо дзе!

Хто іх вы кі нуў учо ра,

Аж чар нее сён ня з го ра!

Я вось зды мак раз гля даю, —

Толь кі лок ці не ку саю:

Каб на пе рад мо ду зна ла

Я б так са ма шы ка ва ла!» —

зайз дрос ціць ма ла дзі цы спа да-
ры ня Ні на Кан дра шо нак з Пет ры-
ка ва. І ці толь кі яна?! Мы ўсе, ві даць 
(на дум ку спа да ра Са ба леў ска га):

Ад да ём да ні ну мо дзе:

Ледзь вяс на — 

без ша пак хо дзім.

А ка лі ма роз зня нац ку?

Ці мя це лі ца, сня гі?

Трэ ба, зна чыць, уцяп ляц ца,

А то вы мерз нуць маз гі.

Зга дзі це ся, шко да бу дзе, бо 
апош нім ча сам ім і без та го да ста-
ец ца, пры чым — з усіх ба коў. Ад на 
ма ла дзіч ка пра ся бе на пі са ла, што 
ся дзіць на ды е це, што скі ну ла ўжо 
два кі ла гра мы і ця пер ні чо га не ця-
міць. Зна чыць, гэ та быў... мозг?!

Як вя до ма, ліш няя ва га да ча ла-
ве ка час цей вяр та ец ца, чым не вяр-
та ец ца, а вось шэ рае рэ чы ва, яно...

Мае ра цыю спа да ры ня Іна Алі-
се віч з Уз дзен шчы ны:

Што ты, дзе вань ка, ні ме рай —

За ста неш ся мыш кай шэ рай.

«Ка ця лок» ва рыць не бу дзе,

Ад та го, што ў ім — на лю дзі...

Лепш на ву кі ўпар та грыз ці:

Та ды зной дзец ца і вый сце.

На жаль, пра цэс «гры зен ня» 
хут кім не на за веш. Ды і зу боў шка-
да. Ве да е це, што іх ра туе ле пей 
за ўсё? Па пры знан ні аў цю коў — 
свое ча со ва за кры ты рот. 

Што ра туе ган даль? Ці вам ка-
заць?

У ка го «ка цёл» не ва рыць,

То му но вень кі па да раць...
За та ва ры ла ся кра ма, —
Роз най мо жа быць рэ кла ма.

Гэ та ўба чы ла на здым ку спа-
да ры ня Ва лян ці на Гу дач ко ва. 
Яна ж, што на зы ва ец ца, ад да ла 
на леж нае ды рэк та ру кра мы, яко га, 
зга дзі це ся, не па пра кнеш у ад сут-
нас ці крэ а тыў на га мыс лен ня. А ка-
лі ў гэ тым «ро лі ку» да «ві дэа ра да» 
яшчэ і сло вы да даць...

Ну па чуй це (з вус наў пры га жу ні):
«Па ды ходзь це, па гля дзі це —
Ня ма леп шае па су ды!
(За ўсмеш ку не пла ці це —

Бо яе на шу я ўсю ды...)

А гарш кі — вы шэй шай про бы,

І ня до ра га пра дам:

Імі вы да лі за ро бак,

На паў го да ганд лю нам».

Апош нія два рад кі ад спа да ра 

Вік та ра Са ба леў ска га мож на па-

мя няць на ін шыя аль бо не агуч-

ваць, а вось пер шыя: «ня ма леп-

шае па су ды»...

Стра вы ў ёй, зга дзі це ся, і праў-

да смач ныя: з імі да еда коў ні я ка га 

пры му су! «Зая, а ты праў да хат няя 

гас па ды ня?» — «Ну». — «А ска-

жы мне што-не будзь па-свой му, 

па-хат не гас па дынь ску». — «Рот 

за крый і еш, што да юць».

Зрэш ты, у гарш ках (на дум ку 

спа да ры ні Лю бо ві Чыг ры на вай 

з Мін ска) мож на не толь кі ва рыць 

ці ту шыць:

На рас про да жы Пят роў

Ку піў сот ню чы гун коў,

Бо яны без рус кай пе чы

Не па трэб най ста лі рэч чу.

Ды Пят роў жа не дур ны:

Чы гу ны ў яго — зва ны.

А яшчэ на сэл фі мо да,

Для яго і тут вы го да.

Пры чым — да лё ка не адзі ная. 

Чар го вую прад пры маль ні ку Пят-

ро ву пад каз вае спа да ры ня Гу-

дач ко ва:

На свя точ ны ве ча рок

Ро бім стрыж ку «пад гар шчок».

Бы ла мо да у дзя доў

Ды вяр та ец ца із ноў!

Ад куль тры фра зы, якія пра маў-

ляць не бяс печ на: «Ты па мы ля еш-

ся» (на ад рас жон кі), «Я не ха чу ес-

ці» (на ад рас ба бу лі) і «Зра бі це на 

свой густ» (на ад рас цы руль ні ка). 

Праў да, ва ла сы не ву шы, — яны 

ад рас туць. І не пры ем нас ці, дасць 

бог, скон чац ца. Што пач нец ца? 

Сло ва спа да ры ні На тал лі Шкут 

са Свет ла гор шчы ны:

За кар це ла не як Све це

Зор кай стаць у ін тэр нэ це,

Йдэя фікс — 

ні даць ні ўзяць —

Бо лей лай каў атры маць.

Ёй, каб спраў дзіць гэ ту ма ру,

Чы гу нок і той да тва ру!

А ча му б і не ка лі...

Эх, бы ла ні бы ла:

Прэч ня го ды — на па сці!

Да гарш ка да жы ла

І смя ю ся ад шчас ця!

На та кой вось ап ты міс тыч най 

но це — ад ся мі клас ні цы СШ № 3 

з Ві лей кі Ка ры ны Ца ну ні най — 

мож на бы ло б па ста віць кроп ку, 

за вяр шыць гэ ты агляд, ад нак трэ-

ба вяр нуц ца да па пя рэд ня га. Та кім 

чы нам най леп шыя рад кі да кон курс-

на га здым ка, зме шча на га ў ну ма ры 

«Звяз ды» за 15 сту дзе ня, па вод ле 

мер ка ван няў вя лі ка га чы тац ка га 

жу ры, да сла лі спа да ры ні Лю боў 

Чыг ры на ва з Мін ска, Ні на Бур ко з 

Бя рэ зін шчы ны, Ка ры на Ца ну ні на 

з Ві лей кі, спа да ры Іван Сі ма нё нак 

з Па ста ваў, Іван Аст роў скі з Мін-

ска і Мі ка лай Ста рых з Го ме ля.

Кры ху па спра чаў шы ся, 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 кім чы нам прыз у вы гля дзе пад-

піс кі на да ра гую сэр цам «Звяз ду» 

на дру гі квар тал 2019 го да на кі роў-

ва ец ца ў слаў ны Го мель...

Вы так са ма ха це лі б атрым лі-

ваць род ную га зе ту на род най мо-

ве? Та ды ва ры ян таў два: пер шы — 

афор міць пад піс ку (а зра біць гэ та 

мож на заў сё ды), дру гі — уваж лі-

ва па гля дзець на но вы кон курс ны 

зды мак, пры ду маць под піс (мож на 

не каль кі, але не больш за во сем 

рад коў) і да слаць у рэ дак цыю. Са-

мыя ўда лыя ва ры ян ты бу дуць зме-

шча ны, а вось пе ра мож ца, аў тар 

са ма га-са ма га — яшчэ і ад зна ча-

ны. Той са май пад піс кай.

Да рэ чы, «жмень ка» ліч баў: 

«Сын Сяр гея Ясе ні на Кан стан-

цін, — за ўва жае спа дар Мі ка лай 

Ста рых, — быў вя лі кім ама та рам 

спар тыў най ста тыс ты кі. Ён ве даў 

на ват тое, у якія ва ро ты — ус ход нія 

ці за ход нія — за бі ва лі больш га лоў 

на фі на лах Куб ка СССР. Мне да 

яго лаў раў як да не ба, але... Ле тась 

у «Звядзе» бы ло шэсць здым каў, 

да якіх мы, чы та чы, скла да лі под-

пі сы. Най леп шы мі пры зна ва лі ся 

рад кі Іва на Сі ма нён ка з Па ста ваў, 

Аляк санд ра Ма тош кі з Ра сон шчы-

ны, Вік та ра Са ба леў ска га з Уз ды, 

су жэн цаў Ні ны ды Іва на Аст роў скіх 

і Лю бо ві Чыг ры на вай з Мін ска, На-

тал лі Шкут са Свет ла гор шчы ны... 

Што да ты чыцца коль кас ці пе ра мог 

за ўсе га ды іс на ван ня звяз доў ска-

га кон кур су, то спа да ры ня Чыг ры-

на ва да гна ла ле тась Ана то ля Га ра-

 чо ва (ён, на жаль, ча мусь ці вый шаў 

з гуль ні). У іх па дзе сяць пе ра мог. 

Во сем — у су жэн цаў Аст роў скіх, 

сем — у спа да ра Гаў ры ша».

Як той ка заў, ёсць да ча го імк-

нуц ца. Пі шы це!

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

«ЁСЦЬ ІДЭЯ 
Ў ДЗЕЎ КІ ВЕ РЫ,

Што бы ло — бы ло. Ад на ка бе та ў баль ні цу з'яз джа ла. А пе рад 

тым — ад кры ла ха ла дзіль нік, па ка за ла му жу, што мож на з'ес ці 

сён ня, што заўт ра... Ён аж па крыў дзі ся: што я — ма лень кі, сам 

не сцям лю? Ця міў і са праў ды — дні са тры. На чац вёр ты 

(сам рас каз ваў) — стаў ка шу ва рыць. У каст ру лю на сы паў 

грэч кі, на ліў ва ды, па ста віў на агонь, пай шоў гля дзець 

тэ ле ві зар. Там жа, се дзя чы ў крэс ле, па ду маў, што жан чы ны 

са мі па са бе — ства рэн ні ці ка выя, але ж до сыць бес тал ко выя. 

Вось што яны га дзі на мі ро бяць на кух ні? На вош та ста яць 

ля плі ты, ка лі яна са ма...

Па куль так ду маў, з кух ні па цяг ну ла дым ком. Грэч ка зні зу 

пад га рэ ла, звер ху бы ла сы рая. Прый шло ся вы кі нуць... 

За ма чыць гэ ту каст ру лю, узяць ін шую, зноў на сы паць круп, 

на ліць ва ды, уклю чыць газ і сес ці гля дзець тэ ле ві зар.

...Ка лі ка ра цей, то не еў шы лёг ча ла век і не спаў шы ўстаў, 

бо, га лод ны, да ран ку мыў по суд.

ЯК ПРЫ ВА БІЦЬ КА ВА ЛЕ РАЎ...»ЯК ПРЫ ВА БІЦЬ КА ВА ЛЕ РАЎ...»


