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І сапраўды, дзеў кі, жан кі ця пер 
ка ва ле раў гэ так за вуць, хоць слоў-
ца і не на ша — гру васт кае: лю дзям 
у га дах яго цяж ка за пом ніць. (З той 
жа «опе ры» — анек дот. Ба бу ля да 
ўнуч кі: «Дзі цят ка, на га дай мне, як за-
вуць та го нем ца, з-за яко га я ро зум
тра чу?» — «Аль цгей мер, ба бу ля, Аль ц-
гель мер!»...)

І гэ та, маг чы ма, смеш на бы ло б, 
ка лі б не бы ло так сум на.

А зрэш ты, усё змя ша ла ся, як той 
ка заў — і ў гэ тым анек до це, і ў на-
шай кон курс най по шце, бо, гля нуў шы 
на верх ні зды мак, яно ж, зга дзі це ся, 
цяж ка не ўсклік нуць:

Эх, жыц цё бы ло даў но:
Што ні ве чар — то кі но!
А ця пер — ля жы на пе чы...
Ці ся дзі — гля дзі ў акно.
Мож на па спра чац ца са спа да ры-

няй Але най Ку лік з вёс кі Не лю бы 
Ва ло жын ска га ра ё на, ска заць, што 
ёсць яшчэ, дзя ка ваць Бо гу, кні гі, ін-
тэр нэт і эк ра ны тэ ле ві за раў, ёсць 
ся мей ні кі, якіх трэ ба гля дзець, ёсць 
гас па дар кі-га ро ды, за хап лен ні... Але 
ра цыя ў сло вах Але ны — так са ма, бо 
не з не ба ж зва ліў ся кон курс ны зды-
мак — у мно гіх мяс ці нах і са праў ды 
(па вод ле спа да ры ні Ва лян ці ны Гу-
дач ко вай з Жыт ка віч):

Дзе бы ла кі на рэ кла ма,
За ста ла ся толь кі «ра ма»...
Хто ж па е дзе і ад куль
Фільм кру ціць для дзвюх ба буль?
А тым больш што іх, гэ тых са мых 

ба буль, дзя ду ляў (як, да рэ чы, і лю-
дзей на шмат ма ла дзей шых), трэ ба 
яшчэ доб ра па ста рац ца, каб... з той 
«пе чы зняць». Спа дар Мі ка лай Ста-
рых з Го ме ля, му сіць, па спра ба ваў? 
Бо іна чай, гле дзя чы на зды мак, на ў-
рад ці «па чуў» бы ад ад ной з ка бет 
цал кам ла гіч нае тут:

Я ў клу бе ўжо не госць,
Бо кі но — і до ма ёсць: .
З па ўсця ны тэ ле эк ран,
У «Звяз дзе» — ва гон пра грам:
Там ка ме дыя, там — дра ма,
Там ха кей і «Па на ра ма»,
А ўжо філь маў пра ка хан не...
Кру цяць з ве ча ра да ран ня!
Што важ на — «з да стаў кай» да-

ха ты, ні ку ды іс ці не трэ ба. Да та го ж 
Ге надзь Ха за наў не як ры та рыч нае 
пы тан не за даў: «Ці мож на ў Вя лі-
кім тэ ат ры па рыць но гі?» І сам жа 
на яго ад ка заў: «...А пе рад тэ ле ві-
за рам — мож на». Зна чыць, ся дзі 
са бе і гля дзі. Пры чым — дзень пры 
дні, га да мі, бо ў той жа пра гра ме 
не злі чо на, мож на ска заць, не прос-
та філь маў, а се ры я лаў кштал ту 
«Сан ты-Бар ба ры»: усе за бы лі ся, 
ка лі яна (ней кая чар го вая...) па ча-
ла ся і ні хто не ве дае, ка лі скон чыц-
ца... (Два анек до ты ў тэ му. «Док тар, 
ну як я?» — пы та ец ца хво ры пас ля 
апе ра цыі. Пер шы ва ры янт ад ка зу: 
«Мо жа це браць крэ дыт» — «А як 
ад да ваць?» — «Ад да ваць не прый-
дзец ца»... Дру гі — «Но выя се ры я лы 
гля дзець не па чы най це»...)

Але ж, бы вае, за чэ піш ся во кам за 
эк ран і «ўліп неш», бо, як пі ша спа да-
ры ня Гу дач ко ва:

Што кі но...
Ка бе там ста лым
Да спа до бы се ры я лы:
Што ад на не так уба чыць,
То дру гая — рас тлу ма чыць.
А зна чыць, су стрэў шы ся, ім ёсць 

аб чым па га ма ніць. Да та го ж абедз-
ве ўвесь час пры спра ве...

Ін шая раз мо ва — на коль кі яна, тая 

спра ва, ка рыс ная, бо...
Не як хві лін праз дзе сяць пас ля 

па чат ку філь ма гля дач з кі на тэ ат ра 
вы ска чыў, да афі шы па кі ра ваў, пра-
чы таў там: «Дзе ці да 16-ці не да пус-
ка юц ца» і пры знаў: «Шчас лі выя...»

Як, маг чы ма, і гэ тыя дзве ка бет кі, 
бо (па вод ле спа да ры ні Ва лян ці ны) 
яны,

Ба ба Ма ня з ба бай Та няй
Не су му юць па эк ра не.
Ці ка вей усё ад но
Жыць!..
Не пя ліц ца ў кі но!..
Трэ ба ра зу мець, з ран ку да ве ча-

ра?
А вось неш та люд скае — да та-

го ж на вя лі кім эк ра не, зрэд час — 
па гля дзець мож на. Ды што там — 
дзе ля гэ та га на ват кам па нію доб ра 
са браць! Як не ка лі... Ці як ма ла дыя 
ця пер — тэ ле фа ну юць адзін ад на му, 
да маў ля юц ца аб су стрэ чы, ідуць у 
кі на тэ атр... (Бы ло, ка жуць: там, пад-
час пра гля ду філь ма, гук пра паў. 
Нех та ад ра зу ў крык: «Эй, у ка го 
там пульт?!»)

Трэ ба ду маць, што пры ла ду гэ ту 
хут ка знай шлі. А вось на кам па нію не 
ўсім шан цуе. Ад на з ге ра інь здым ка 
(спа да ры ня Але на Ку лік не ўдак лад-
няе, ка то рая — тая, што спра ва ці 
зле ва?) па спра ба ва ла яе са браць, а 
дру гая – па гля дзі це на зды мак — як-
раз пы та ец ца:

— Што, Пят роў на, тут ста ім?
Ка жаш: у кі но сха дзі ла б?
Толь кі з Фе дзем са сва ім?
Ці Іва на за пра сі ла?
На Ва ло жын шчы не, вы хо дзіць, 

ёсць муж чы ны!.. Ёсць на ват вы бар!
Аб ін шых на се ле ных пунк тах гэ та-

га не ска жаш. «Уваж лі ва па гля дзеў-
шы на зды мак, — пі ша, пры нам сі, 
спа дар Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву-
саў, — я вы ра шыў, што гэ тыя жан чы-
ны сва рац ца, пры чым вель мі даў но і 
не на жарт».

З-за ча го? З-за ка го? Ну вя до ма 
ж: шу кай це... муж чы ну!

Ка лі клуб наш за кры ва лі —

Штось пра да лі, што спі са лі:
Быў за гад на чаль ні ка...
А жан чы нам як тут быць?
Як на ўсіх ім па дзя ліць
Кін шчы ка-ме ха ні ка?!
І са праў ды: ка лі ён, той кін шчык, 

муж чы на і доб ры гас па дар, то ў ка бет 
— праб ле ма. Пры чым — не жар тоў-
ная. Як яе вы ра шыць, ве дае хі ба спа-
да ры ня Га лі на Пят роў ская з вёс кі 
Ар да шы Смар гон ска га ра ё на, якая 
ад імя ад ной жан чы ны ка жа дру гой 
(і мно гім ін шым):

Ой су сед ка да ра гая,
Ка ва лер у нас адзін.
Ты раў ну еш, я раў ную...
Да вай ле пей пра да дзім!
Су час ны па ды ход, зга дзі це ся — 

рын ка вы. Да та го ж жан чы ны ска за лі 
— жан чы ны зро бяць. А гро шы, трэ-
ба ра зу мець, па дзе ляць? Спа да ры ня 
Лю боў Чыг ры на ва ве дае, на што іх 
мож на па тра ціць:

Па аб' явах ба ба Ве ра
Ўсё шу кае ка ва ле ра
Каб — з за мож ных,

Вель мі мод ных,
Каб не меў ён

Звы чак шкод ных...
Ды та кія ка ва ле ры
Не яе штур му юць дзве ры.
Сум нае кі но. А што да ка ва ле раў, 

то ёсць у акру зе ін шыя, але ж іх — 
па вод ле спа да ра Мі ко лы Кі ся ля з 
Мін ска — ба ба Ве ра «не раз гля дае», 
у раз лік не бя рэ, бо:

Ну і ля ні вец гэ ты Мі ша! —
Сма ляч коў не мае:
Кож ны дзень са бе... афі шы
На пад пал здзі рае!
А з імі, з афі ша мі, трэ ба ра зу-

мець, і шлюб ныя аб вест кі... У вы ні ку 
на «грэй пфру та» ба бе Ве ры спа дзя-
вац ца цяж ка — шан цаў амаль ня ма. 
Ці ўсё ж та кі ёсць? І па кі да юць іх су-
жэн цы Аст роў скія з Мін ска:

За мас тац тва ўжо даў но
У нас важ ней шае кі но...
Ды жы вуць па блі зу цёт кі
Ну і мас тач кі ж плес ці... плёт кі!
Ім — ня хай па дол га рыць —
Але ж дай па га ва рыць,
По тым — чут ку-па га лос ку
Як... кі но — пус ціць на вёс ку.
А ўжо там усе чыс та яго «ўба-

чаць», усе чыс та па чу юць, бо (на 
дум ку спа да ра Ана то ля Га ра чо ва 
з Іў еў шчы ны):

За са бой па кі нуць след
Мож на і на ху та ры.
Як ад клю чаць ін тэр нэт,
Дык і так па гу та рым.
Трэ ба ра зу мець, не ўсе яшчэ раз-

ву чы лі ся — уме юць раз маў ляць. 
І слу хаць так са ма звыч ка за ста ла ся, 
асаб лі ва — у ста лых вяс коў цаў.

Ад куль гэ тыя каш тоў ныя ўмен ні 
бра лі ся, раз ва жае спа дар Гаў рыш. 
«Не ка лі пра чы на еш ся, — пі ша ён, — 
і з са ма га ран ку чу еш га ла сы. Гэ та 
ра дыё ў ха це га мо ніць: неш та рас-
па вя дае та бе, на ві ны пе рад ае, пес ні 
спя вае. Быц цам, жы выя лю дзі па блі-
зу...»

Праў да, бы лі, — як за зна чае чы-
тач, — бо ця пер тое пра вад ное ра-
дыё вя шчан не пакінулі гэты свет... 
Як не дзе (і па ўваж лі вых пры чы нах) 
шко лы, кра мы, клу бы... Што ёсць, тое 
ёсць. Але ж на ват у гэ тых вы пад ках і 
на се ле ных пунк тах, на дум ку спа да-
ра Ва ле рыя, стра ча на не ўсё, бо:

Шмат хто едзе ў го рад жыць, —
Клі ча даль ту ман ная...
Але і вёс цы на шай — быць,
По куль ра дыё гу чыць...
Хай і са ра фан нае!
Ад ну з яго «пе ра дач», гле дзя чы на 

зды мак, «агу чы ла», так бы мо віць, 
спа да ры ня Соф'я Ку сян ко ва з вёс-
кі Лу чын Ра га чоў ска га ра ё на:

— Чуй, ку ма, гу то раць лю дзі,
Што «кі на ўдзень не бу дзе»:
Кін шчык з жон кай па сва рыў ся,
І праз тое — у дым на піў ся.
Рач кі поў зае па сен цах —
Чыс тае кі но і нем цы!
Вось пай ду — яго па лаю:
Дзе «Вяр тан не Бу ду лая»?!
І са праў ды: жан кі мо гуць да ра ваць 

мно гае, але ж не гэ та!
І зра біць мо гуць бог ве дае што. 

Спа дар Гаў рыш пі ша: «Нам, муж-

чы нам адзен не — на ват на жан чы-
нах — як пра ві ла, да лям пач кі. А 
вось жан чы нам — не. Ва ўся кім ра зе 
жон ка мая, уба чыў шы зды мак, тут жа 
згле дзе ла, што ад на з ка бет — пры-
браў шы ся, а дру гая — у бу дзён ным... 
Ад сюль мае рад кі:

Сто за ду маў, як від но,
У ка бет ня хво рых:
Ган ну цяг не ў кі но,
Кла ву — шыць убо ры.
І гэ та, за зна чым, за шчас це. Бо, 

як лі чыць спа да ры ня Ло се ва з На-
ва груд чы ны, мо жа па цяг нуць яшчэ 
і не ту ды:

Дзве жан чы ны з вёс кі Ве рас
Ад' яз джа юць у... Лас Ве гас:
Не вя зуць, маў ляў, кі но, —
Па ля цім у... ка зі но.
Ка жа це, што не бы ло ў Лас-Ве га-

се та кіх гуль цоў? Зна чыць, бу дуць! 
А ўжо з гра шы ма ад туль вер нуц ца 
ці без... Не як, рас каз ва лі, стар шы ня 
кал га са сеў у кар ты гу ляць са сва-
ім кі роў цам — і раз, і два, і тры... 
Стар шы ня той кар туе і кар туе, бо 
ўвесь час «у дур нях» ся дзіць. Кі-
роў ца яму:

«Ну што ж вы так, Пят ро віч... 
Скан цэнт руй це ся, уклю чы це маз гі. 
Гэ та ж вам не кал га сам кі ра ваць... 
Тут ду маць трэ ба».

У ка зі но, за зна чым, так са ма... Як, 
да рэ чы, і ў на шым кон кур се на леп-
шы под піс да здым ка.

...Дык «хто ж ка го?» — пе ра муд-
рыў, пе ра сяг нуў на па пя рэд нім эта-
пе?

Вя лі кае чы тац кае жу ры най вы-
шэй аца ні ла пры дум кі спа да роў 
Ана то ля Га ра чо ва з Іў еў шчы ны, 
Ва ле рыя Гаў ры ша з Ча ву саў, су-
жэн цаў Аст роў скіх з Мін ска, гурт-
 коў цаў «Спро ба пя ра» СШ №3 
г. Ві лей кі, спа да рынь Ва лян ці ны Гу -
дач ко вай з Жыт ка віч, Ра і сы Ва-
сіль е вай з Го ме ля і Лю бо ві Чыг-
ры на вай...

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 
пад піс кі на да ра гую сэр цу га зе ту 
«Звяз да» за ста ец ца ў Мін ску.

Хо ча це, каб яна — ста рэй шая, 
адзі ная (ся род што дзён ных) бе ла рус-
ка моў ная, – пяць ра зоў на ты дзень 
пры хо дзі ла да вас? Та ды ва ры ян таў 
два: пер шы — афор міць пад піс ку, 
дру гі — уваж лі ва па гля дзець на но-
вы кон курс ны зды мак, па ду маць, што 
гэ та зна чы ла б, і на пі саць. Ва ры ян таў 
под пі су мо жа быць шмат, але кож-
ны з іх — не больш за во сем рад коў, 
пры чым — трап ных, дас ціп ных, пры-
го жых... Пос пе хаў!

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

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

АД ІХ ЖА шчы рыя пра ба чэн ні 
ўсім, чые ва ры ян ты не прай шлі 
стро га га кон курс на га ад бо ру — гэ-
тым ра зам. А ўжо на ступ ным...

Пі шы це і, як ву чы ла зна ё мая 
жаб ка, не зда вай це ся: вам па шан-
цуе!

Хто ка го?Хто ка го?  ��

«...ІМ — НЯ ХАЙ ПА ДОЛ ГА РЫЦЬ, 
АЛЕ Ж ДАЙ ПА ГА ВА РЫЦЬ»

Што бы ло — бы ло. Ад на па жы лая (бо па жы ла ж...) вяс коў ка ў 
го рад на зі му пе ра еха ла — да сва ёй дач кі. А дач ка ж не ня вест-
ка. Доб ра ба бу лі: смач на есць, доў га спіць, зрэд час для «раз-
мін кі» на зя ця па сва рыц ца, у два ры на ла вач цы па ся дзіць...
Дык вось. Не як раз вяр та ец ца ад туль і ад ра зу ж да тэ ле фо на: 
да вай у вёс ку зва ніць, да вай хва ліц ца, што ў яе тут, зда ец ца, 
грэй пфрут з'я віў ся!
— Хто-хто? — не ра зу мее сяб роў ка.
Дач ка з-за спі ны:
— Ма ма, не грэй пфрут, а бой фрэнд!


