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Зды мак, пра па на ва ны чы та чам 
для та го, каб яны пры ду ма лі под-
піс, як быц цам так са ма не маў чыць 
(па гля дзі це на верх ні): ён кож на му 
неш та на гад вае, неш та пад каз вае, 
на ват, маг чы ма, дык туе... 

І як жа шка да, што пад тую «дык-
тоў ку» не ўсе бя руц ца пі саць — да-
сы лаць ліс ты ў рэ дак цыю.

Але ж эн ту зі яс ты, дзя ка ваць бо-
гу, бы лі. І ёсць.

«Мае са мы лю бі мыя хат нія жы вё-
лы — ко ні, ка ро вы і са ба кі, — пі ша 
спа дар Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву-
саў. — Не ка лі чы таў, як на да ро зе 
ка ля Таль я ці за гі ну ла сям'я. Не пом-
ню, коль кі ча ла век там бы ло, але 
вы жыў толь кі са ба ка... І пас ля гэ та га 
аж но сем га доў (!) ён не сы хо дзіў з 
мес ца тра ге дыі — ча каў гас па да-
роў... Пас ля яго смер ці мяс цо выя 
жы ха ры, якія бы лі свед ка мі гэ тай 
не звы чай най ад да на сці, са бра лі 
гро шы на пом нік. Ён, мо жа, і ця пер 
там ста іць, як сім вал вер нас ці».

Што ра дуе, яна, гэ тая вер насць, 
як мяр куе спа дар Ва ле рый, до сыць 
час та бы вае ўза ем най:

На пры ся гу да Анд рэй кі,
Бач, пры еха ла ся мей ка:
На ват Жуль ку пры ха пі лі,
Што ма ло му па да ры лі.
І на пляц яна — стра лой...
Толь кі дзе ж яе ге рой?
Яго і са праў ды тут цяж ка ад шу-

каць.
Спа да ры ня Ва лян ці на Па бя гай-

ла з Ля ха ві чаў ве дае, ча му:
Гас па дар сы шоў...
І сум ны

Па два ры ха дзіў Ва лет.
Ды са ба ка ён ра зум ны —
Хут ка ўзяў па трэб ны след!
А пры бег — і ў за ду мен ні:
Ну ку ды іс ці-паўз ці?
Усе ў ад ноль ка вым адзен ні...
Сяб ру ка тут як знай сці?
Шанс ёсць, бо ад шу каў жа гэ ты 

ра зум нік во ін скую часць? Зна чыць, 
ад шу кае і гас па да ра. Што да лей бу-
дзе? На дум ку спа да ры ні Ра і сы Ва-
сіль е вай з Го ме ля, збу дуц ца ма ры, 
бо са бач ка гэ ты, што на зы ва ец ца, 
спаў і ба чыў:

Вось бы да ар мей цаў
Як пры лад ка вац ца, —
Бу дзе дзе па грэц ца,
Чым па час та вац ца...
Ды і хлоп цам-ма лой цам, па вод ле 

спа да ры ні Ні ны Бур ко з вёс кі Кап-
лан цы Бя рэ зін ска га ра ё на:

Грэх бы ло б без дай пры чы ны
Апа сац ца дзе даў шчы ны
Ды ад служ бы як «ка сіць»...
Ян ка во сен ню пры зваў ся.
Сле дам — Бо бік увя заў ся,
Каб слу жыць і не ту жыць.
Бо яно ж і са праў ды ве ся лей ра-

зам — і до ма, і ў вой ску. Больш за 
тое, як лі чаць жы ха ры ста лі цы, су-
жэн цы Ні на і Іван Аст роў скія,

Каб у ар міі слу жыць,
Ве даў трэ ба мно га.
І са ба ка мо жа быць
Доб рай да па мо гай.
За ка на мер нае пы тан не: у чым — 

кан крэт на?
Ад каз — у чар го вым ліс це. Чле-

ны клу ба па ін та рэ сах «Про ба 
пя ра» ся рэд няй шко лы №3 г. Ві-

лей кі ад імя «цэнт раль най фі гу ры» 
пі шуць:

Гас па дар дае пры ся гу:
Бу дзе край аба ра няць.
Ну а я — па куль пры ля гу,
Зран ку бу дзем вар та ваць.
І ці толь кі ме жы? «Не як раз, — 

пі ша спа дар Мі ко ла Кі сель з Мін-
ска, — гас ціў я ў сва ёй сяст ры, і 
па пра сі ла яна, каб на ву гал до ма 
аб вест ку пры біў: маў ляў, асця рож-
на, злы са ба ка. Я, вя до ма, ад ра зу 
ж зга дзіў ся, бо гэ тае па пя рэ джан не 
бы ло вель мі да рэ чы: са ба ка ў сяст-
ры і са праў ды ней кі зве ра ва ты. Ва 
ўся кім ра зе, па куль я ту паў па два-
ры, ён ледзь лан цуг не па рваў — 
бра хаў, як ша лё ны, усе пя чон кі мне 
вы еў. Вось я і не вы тры ваў: па ды шоў 
да буд кі і ска заў гэ та му бра ху ну, што 
ён — не са ба ка, ён — ду рань, ка зёл, 
асёл, ба ран...

А праз ней кі час, — пра цяг вае 
спа дар Мі ко ла, — са браў ся я ад'-
яз джаць, сыш лі ся лю дзі, каб мя не 
пра во дзіць — цэ лы на тоўп. І ў ім, як 
по тым вы свет лі ла ся, быў той са мы 
са ба ка. Ней кім чы нам ён са рваў ся з 
лан цу га. Але, што ці ка ва, не за ча піў, 
не аб бра хаў ні ко га. А вось да мя не 
пад бег, гры зя нуў за на гу і... пай шоў 
да сябе ў буд ку».

Трэ ба ра зу мець, су па ко іў ся — 
зра біў сваю спра ву: па кві таў ся за 
«каз ла». А здоль ны — апроч гэ та га 
(па вод ле спа да ра Міколы Кі ся ля) 
ад помс ціць і за мно гае ін шае, бо вось 
за раз (глянь це яшчэ раз на верх ні 
зды мак) усім сва ім вы гля дам ка жа:

Вы за пом ні це, «дзя ду лі»,
Што за вуць мя не — Пал кан,
Што га то вы я пад ку лі,
Ка лі зню хаю пад ман.
Са ма дур ства не да рую
І «па рву» за здзек,
Бо хоць нех та й на ва бра нец,
Але ж — ча ла век!
Для аб са лют най боль шас ці ў гэ-

тым, зда ва ла ся б, су мнен няў ня ма і 
на ват быць не мо жа! Але ж асоб ныя 
(у тым лі ку і вай скоў цы), на дум ку 
спа да ры ні Але ны Ба жок з Баб-
руй ска, лі чаць іна чай. Ад куль:

Вый шаў Жу лік на «па мост»
І... уміг пад ціс нуў хвост!
Што — спу жаў ся аў та ма таў?
Не, — яф рэй тар крые ма там.
Без яго, ця пер ка жуць, ро та не 

па стро іц ца, трак тар не за вя дзец ца, 
снег не па чыс ціц ца, ка ро вы не вы-
да яц ца... Да сло ва, спа да ры ня Соф'я 
Ку сян ко ва з Ра га чоў шчы ны не як пі-
са ла, што ў іх на фер ме ад на да яр ка 
бы ла. Як мно гія не ка лі, па двац цаць 
ка роў ру ка мі вы дой ва ла. Дык вось: 
мос ціц ца цёт ка Ро за з вяд ром пад 
чар го вую, а тая на гу ня доб ра па ста-
ві ла. Да яр ка та ды па-ха ро ша му ёй, 
лас ка вень ка: «Нож ку, Лыска, нож-
ку!..». Яна, што на зы ва ец ца, і ву хам 
не вя дзе! Цёт ка та ды кры кам: «Нож-
ку... маць-пе ра маць!..» Ка ро ва тут 
жа пачу ла...

Анек дот, зноў жа, да сло ва. Ма ла-
дая ма туль ка тэ ле фа нуе му жу, хва-
ліц ца: «Ра дасць якая: наш ма лень кі 
пер шае сло ва ска заў...» — «А якое 
ж «ма ма» ці «та та»? — пы та ец ца 
муж. — «І не тое, і не дру гое... Ён, ра-
зу ме еш, з та бу рэт кі зва ліў ся, уда рыў-
ся тро хі... Ка ра цей, ты не ўга даў».

Але ж зда га даў ся, бо ве дае: дзі-
цят ка ву чыц ца та му, што чуе ў ся бе 
ў «да му».

І гэ та цал кам ла гіч на...
Як і тое, што ўба чыў на здым ку 

спа дар Ана толь Га ра чоў з Іў еў-
шчы ны:

Па ес ці ка шы з ка цял ка
Для шча ню ка, 

вя до ма ж, шчас це...
Ды і за вуць яго — Пал кан,
Як... ка ман дзі ра на шай час ці.
Гэ та ж пад ста ва для го на ру, ці не 

так? А яшчэ — для най шчы рэй шай 
прось бы, якую «па чу ла» ад са ба кі 
спа да ры ня Ва лян ці на Гу дач ко ва 
з Жыткавіч:

Я за ар мію — га рой...
Дык вазь мі це ж мя не ў строй!
Па слу жу без аў та ма та —
Не гля дзі це, што кал ма ты...
І не толь кі, як пі ша спа дар Ва-

ле рый Гаў рыш. Най перш — спа-
чу ва ю чы:

Што, сяб рук, не ўдаў ся рос там,
Каб гра ні цу ба ра ніць?
Да аў чар кі не да рос ты —
Па ру шаль ні каў ла віць?
Але ж ма еш нюх са ба чы...
Дуй у мыт ню — на ўда чу.
Спа дар жа Аль фрэд Тыч ко з 

вёс кі Ідол та Мёр ска га ра ё на, па-
гля дзеў шы на зды мак, вы ра шыў, 
што ўсё... як раз на ад ва рот:

Не ўзя лі Жуч ку ў мыт ню,
Хоць і зу ха ва тая,
Хоць і лі чыць ся бе спрыт най...
Ка жуць — ста ра ва тая.
Ну са праў ды, як па сён няш нім 

ча се, дык не да га дзіць тым «кад-
ра ві кам»! У ад ным мес цы га во раць 
ад но, у дру гім — ка лі ве рыць спа-
да ру Анатолю Га ра чо ву — зу сім 
су праць лег лае:

Хлоп цы ў вой ска ўсе прый шлі
З поз вай...
Праз ва ен ка мат.
А са ба ку — не ўзя лі
18 ня ма.
Не да рос ён, па доб на?
Як па доб на і на тое (глянь це яшчэ 

раз на зды мак), што ён,
Са ба ка рад бы даць... узад,
Па куль яго не згле дзе лі...

Ды тут пал коў ні ка за гад:
Раў нен не на ся рэ дзі ну! —
Зрэш ты, хто там ка ман дуе, — та-

ям ні ца, якая за ста ла ся за кад рам 
і мож на (па вод ле спа да ра Ста сі-
ле ві ча з Мін ска) хі ба зда гад вац ца, 
што са ба ка

Ад здзіў лен ня сеў на ла пы,
На ват «гаў» ска заць не змог,
Бо вось тут звы чай ны «пра пар»
Па чу ва ец ца, як Бог.
Нех та мо жа ска заць: ну і ня хай 

са бе... Нех та ж — як той са мы са ба-
ка на дум ку спа да ра Га ра чо ва:

Па зі рае ці ха зза ду —
Штось яму ня ду жыц ца...
Бо слу жыць — заў сё ды ра ды,
Але ж не пры служ вац ца!
Што праў да, тое праў да. Ва ўсе ча-

сы і не толь кі ў вой ску. Але ж за вяр-
шыць гэ ты агляд хо чац ца не вя ліч кім 
эк скур сам у гіс то рыю — ад спа да ра 
Мі ка лая Ста рых з Го ме ля:

На па ра дзе пар ты за ны
Пра вя лі з са бой каз ла, 
Жаль: слу жы ва му Пал ка ну
Ро та мес ца не знай шла. 
Хоць са ба ка ча ла ве ку 
Са мым пер шым сяб рам стаў,
Служ бу нёс ён век ад ве ку — 
Ва я ваў і вар та ваў...
Ад но сло ва — ся бар, ці на ват 

брат — мен шы... (Два му жы кі не як 
за спра ча лі ся, у ка го са ба ка ра зум-
ней шы. «Мой, уяў ля еш, да дзвя рэй 
па ды дзе і кноп ку зван ка на ціс не. А 
твой?» — пы та ец ца пер шы. — «Мой 
не на ціс кае, — ад каз вае сяб рук. — У 
яго ключ ад ква тэ ры ёсць»).

А ў ква тэ ры — ад па вед на — ад-
рас, на які мож на вы пі саць га зе ту 
«Звяз да». А мож на па спра ба ваць 
тую ж пад піс ку вый граць — у кон-
кур се на леп шы под піс да здым ка.

...На ім, па пя рэд нім, быў, на га да-
ем, ма ла ды ба цеч ка, які, за ка лы хаў-
шы ў ваз ку дзі ця, со лад ка за снуў на 
лаў цы сам.

Як мяр ку юць чы та чы, най леп шыя 
под пі сы пра гэ тую са лод кую па рач ку 
скла лі спа да ры ня Ні на Бур ко з Бя-
рэ зін шчы ны і Ва лян ці на Гу дач ко-
ва з Жыт ка ві ч. А так са ма спа да ры 
Мі ка лай Ста рых з Го ме ля, Ва ле-
рый Гаў рыш з Ча ву саў і Ана толь 
Га ра чоў з Іў еў 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. А зна чыць, 
прыз у вы гля дзе бяс плат най пад піс кі 
на «Звяз ду» на дру гі квар тал 2016 
го да на кі роў ва ец ца ў вёс ку Даў на ры 
Іў еў ска га ра ё на.

Хо ча це, каб да вас? Не пы тан не, як 
той ка заў: зды мак да да ец ца — уваж-
лі ва гля дзі це, ду май це, пі шы це (ко-
рат ка — не больш за во сем рад коў, 
дас ціп на, па-бе ла рус ку) і ве дай це, хто 
пра цуе, та му і шан цуе. Ці не так?

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

Ад яе ж шчы рыя пра ба чэн ні тым, 
чые ва ры ян ты под пі саў не вы тры-
ма лі гэ тым ра зам стро га га кон курс-
на га ад бо ру. Але ў на ступ ны...

Пі шы це!

Хто ка го?Хто ка го?  ��

«ВЫЙ ШАЎ ЖУ ЛІК НА «ПА МОСТ»
І ЎМІГ ПАД ЦІС НУЎ ХВОСТ...»

Што бы ло — бы ло, кла сі ка не пе ра пі шаш: глу ха ня мы Ге ра сім 
ута піў Му му...

Ці ўсё ж та кі не?..

Ка жуць, непа вод даль ней кі дзядзь ка ры бу ла віў, змес ці ва 
сет кі ў лод ку «вы сы паў» і, што на зы ва ец ца, аслу пя неў: са-
ба ка... Зда ец ца, жы вы?!

Той — каб у рыбака су мнен няў не за ста ва ла ся — тут жа пра вае 
воч ка рас плю шчыў — на свет па гля дзеў, по тым — на ла пы 
ўстаў, тро хі аб трос ся і ка жа:

— Во лі ха, ледзь не па та нуў!

— Бог мой! Са ба ка... га во рыць?! — ву шам не па ве рыў ры-
бак.

І ў Му му (у «та пель ца») аж во чы з ар біт! Ён ні ко лі не чуў: му-
жык — і рап там... га во рыць.
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