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І гэ та, зга дзі це ся, мо, 
і смеш на бы ло б, ка лі б не 
бы ло так сум на.

Ад нак не дур ны хтось за ў-
ва жыў, што на ра джа ем ся 
мы з кры кам, па мі ра ем са 
стог нам, зна чыць, па жыц ці 
нам за ста ец ца хі ба смя яц-
ца. Маг чы ма, як раз та му са 
ста ро нак «Звяз ды» і не схо-
дзяць кон кур сы «...На род на 
про ва дзе!» ды «Хто ка го?»

На га да ем: пра ві лы ў 
апош ня га больш чым прос-
тыя. Га зе та дру куе пры коль-
ны зды мак, чы та чы — хто за 
ноч, хто за ме сяц — пры дум-
ва юць под пі сы, най леп шыя 
з якіх вы но сяц ца на ста рон кі 
вы дан ня, пас ля ча го за ста-
ец ца хі ба вы браць са мыя 
ўда лыя ды на зваць іх аў та-
ра.

Та кім чы нам — но вы, 
чар го вы агляд. І па чаць яго 
вар та рад ка мі, якія (трэ ба 
ра зу мець, з «па да чы» су се-
дак?) да слаў спа дар Мі ко ла 

Кі сель з Мін ска:

Тры ба буль кі пад акном

«Кос ці мы лі» ве чар ком:

Ці ка ва лі за дзяў чы най

Ды ка за лі до сыць чын на:

— Не інакш —

ра дзі ла ноч кай?..

Не да чуш ку, не сы ноч ка,

Мо са бач ку, ці кат ка?

Не па знаць та го звяр ка!

І са праў ды, у по шце — 
зда гад кі, што гэ та, мо жа, 
ма лень кае каз ля ня. Аль бо 
яг ня. Ка ра цей, ка му-ні ка-
му (асаб лі ва ста лым муж-
чы нам) цяж ка бы ло ра за-
брац ца.

Ча му імен на ім? Ды ві да-
воч на ж:

Як та кую дзеў ку 

ўба чыш,

Дык на ты дзень 

ро зум стра ціш!

Сем дзя сят каў 

за пля чы ма...

А зда ец ца б, 

з'еў ва чы ма!

Пры зна ец ца ў гэ тым спа-

дар А, пры чым, не ха ва ю чы 
ні проз ві шча свай го, ні ад-
ра са... Гэ та мы, у рэ дак цыі, 
звест кі за сак рэ ці лі, так, на 

ўся кі вы па дак, бо ча ла век 
жа, ві даць, ся мей ны, га зе-
ту чы тае з жон кай... Рап там 
яна за раў нуе ды па крыў дзіц-
ца, рап там возь мец ца штось 
да во дзіць? Хоць, на дум ку 
спа да ры ні Зоі На ва ен кі з 

г.п. Пад свіл ле,

Ну аб чым тут 

раз маў ляць?

Пры га жосць —

Не апі саць!..

На лю бо шчы, шу ры-му ры

Пад бі вае бог амур ны.

Бо (за ўва га ад спа да ра 

Мі ка лая Кас ма чэў ска га з 

На ва по лац ка)
Шмат су ке нак 

дзеў ка мае,

Ды ў ле та — свой дэ віз:

Ага ляц ца вы му шае —

За пра шае на стрып тыз.

То-бок — згод на з тлу ма-
чаль ным слоў ні кам бе ла рус-
кай мо вы — тан ца валь нае 
вы ступ лен не, звя за нае з па-
сту по вым рас пра на ннем... 
Што ці ка ва, там жа, у слоў ні-
ку, на пі са на, што ад бы ва юц-
ца яны, гэ тыя рас пра на нні, 
у ка пі та ліс тыч ных кра і нах. 
Трэ ба ра зу мець, у нас га доў 
со рак та му (час скла дан ня 
слоў ні ка), стрып ты зу не 
бы ло. Як і мно га га ін ша га. 
А вось ка хан не...

І бы ло, і, дзя ка ваць бо гу, 
ёсць! Шмат хто ад яго — са-
праўд на га — губ ляў га ла ву, 
а то і страч ваў ро зум — то 
ча со ва, то на ўсё жыц цё. 
Муж чы ны (рас каз ва лі) на-
ват у су пол ку аб' яд на лі ся — 
на ня бё сы ган цоў па сла лі, 
каб тыя рас пы та лі, для ча го 
і на вош та бог ства рыў жан-
чын та кі мі пры ваб ны мі ды 
пя шчот ны мі? «Для та го, каб 
вы ка ха лі іх, — усміх нуў ся 
ўся выш ні». — «А на вош та 
та ды не да лё кі мі?» — па ці-
ка віў ся нех та адзін. — «Для 
та го, каб яны па ка ха лі вас... 
Та кі мі, як ёсць...»

І, вя до ма ж, каб по тым бе-
раг лі-бе раг лі! Гэ та зна чыць, 
ка лі ўве ча ры ней кі тра піў ся, 
дык ра ні цай — ка лі ён за хо-
ча — узя лі ды ад пус ці лі. Хай 
са бе да лей кро чыць — ту ды, 

на прык лад, дзе (на дум ку 
спа да ры ні Га лі ны Пят роў-

скай са Смар гон шчы ны)
Ва бяць,

клі чуць дрэ вы ў пар ку,

Што ля ру чая,

Дзеў чы на —

шы коў ная! —

Шко да —

ні чыя...

А да лей — бо лей і на ват 
го рай, як на пі саў спа дар 

Вік тар Са ба леў скі з Уз ды, 
пры чым ад імя той дзеў кі. Ну 
па спа чу вай це:

Хоць бы хто 

звяр нуў ува гу

На пры го жы гнут кі стан!

Я і ся ду, я і ля гу,

І прай ду ся да кус та...

Хі ба што ўзяць са бач ку?

Ці кат ка на па вад ку?

Мо хоць хто 

та ды уба чыць,

Ды пра цяг не мне ру ку?

Трэ ба ра зу мець, на сяб-
роў ства? А по тым, гля дзіш 
(ра зам са спа да ры няй Лю-

боўю Чыг ры на вай з Мін-

ска)
Для кра су ні Лі ліі

Хтось ства рыў іды лію:

Мо жа,

спон сар ёсць ха ро шы?

Мо жа,

баць ка мае гро шы...

І, трэ ба ска заць, не ма-
лыя, бо (як лі чыць спа да ры-

ня Ва лян ці на Гу дач ко ва з 

Жыт ка ві чаў):
Іс нуе ся гон ня мо да

На са ба чыя па ро ды.

І ка лі за ёй па гнац ца,

Мож на...

го лень кай за стац ца.

Яшчэ і та му, што па-
куп кай га да ван ца на ўрад 
ці аб мя жу еш ся. «Мы тут 
з жон кай, — пі ша спа дар 

Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву-

саў, — но ва га ся мей ніч ка 
зай ме лі — кат ка. І, зда ец ца, 
пес ці лі, да гля да лі як след, 
а пры ро да ўзя ла сваё: вяс-
ной га да ва нец збег. Не каль-
кі су так до ма не з'яў ляў ся, 
мы ду ма лі, мо жа, дзе ла пы 
свае зла жыў... Ака за ла ся, 
не, дзя куй бо гу! Вяр нуў ся... 
Вось толь кі на яго страх гля-
дзець бы ло: ад ны ску ра ды 
кос ці, поўсць збі ла ся, ву-
ха аба дра нае... Каб та ко га 
больш не зда ра ла ся, жон ка 
(я су праць быў) вы ра шы ла 
яго каст ры ра ваць. Бу ду чы 
ў Ма гі лё ве, за зір ну лі мы ў 
ней кі ад мыс ло вы са лон (усе 
сце ны там у здым ках ка тоў 
ды са бак...) і па чу лі, што... 
па мы лі лі ся — не ту ды па-
тра пі лі, што нам па трэ бен 
ве тэ ры нар, а там...»

Гэ та, як вы зра зу ме лі, 
пры каз ка, за раз — «каз ка», 
то-бок ва ры янт под пі су да 
здым ка:

У са ло не для са бак

З жон кай за пы ні лі ся.

Ска жам: пес цяць іх

ды так,

Што жан кам

не сні ла ся!

Там ку па юць, 

там стры гуць,

Кіп ці кі зра за юц ца...

І пра фе сія ў май строў

Гру мер на зы ва ец ца».

Трэ ба ду маць, гэ та ён на 
здым ку? Пад час ра бо ты...

У тэ му, як ка жуць, за ўва-
га ад спа да ры ні Чыг ры на-

вай:
Пе ра ку ле ны ўсё ж век:

Цюць ку слу жыць ча ла век.

З то га ж кан вер та:
Доб рай ра ніч ка бы ла

У чы хуа у хуа* —

Па тап таў са ла ту, бруч ку

І... да «ма мач кі» на руч кі.

Пра цяг тэ мы ў спа да ры ні 

Ва лян ці ны Гу дач ко вай:

У дзень на ро дзін 

на ша Ала

Па да ру нак атры ма ла.

Пес ціць цюць ку так 

і гэ так...

Каб яшчэ б 

і па ру дзе так!..

А мож на, па вод ле спа да-

ра Мі ка лая Ста рых з Го ме-

ля, і больш, бо ў нас
Хто га дуе шмат дзя цей,

Мае шэ раг пры ві лей:

За ня лёг кую ра бо ту

На жыл лё 

крэ дыт іль гот ны,

Каб пад му рак 

быў на дзей ны,

Ка пі тал да юць ся мей ны...

«Га да валь ні цам» са бак

Не спры я юць ані як.

Хоць, мо жа, і вар та бы ло б, 
бо, ка лі ўду мац ца, ча ла век 
па ві нен ад чу ваць, што яго 
лю бяць, а не чуць.

...Зрэш ты, мы ад хі лі лі ся: 
час вяр нуц ца да та го, з ча-
го па ча лі, то-бок зга дзіц ца, 
што ад пан дэ міі больш за 
ўсё па цяр пе лі шоу-біз нес, 
ту ра генц твы, рэ ста ра ны і 
фіт нес-цэнт ры... Вы хо дзіць, 
для асоб ных ні чо га і не змя ні-
ла ся, хі ба што, мяр ку ю чы па 
на шай рэ дак цый най по шце,  
пла ны на вод пуск. Але ж 
і яны ці да гор ша га?

«Не раз і не два я гля дзеў 
на кон курс ны зды мак, — 
пры зна ец ца ў ліс це спа дар 

Гаў рыш, — і ўба чыў, мож на 
ска заць, Ял ту, Чор нае мо ра, 
ус пом ніў лю бі мае чэ хаў скае 
апа вя дан не, пас ля ча го і на-
пі са ла ся:

Хто ў кад ры?

Ві да воч на:

Да ма і са бач ка.

Жаль, без мо ра-акі я на...

Але ж з ва да кач кай!

Ка лі ў пар ку 

дзе пад со рак...

Там і Ял та,

на ват мо ра.

У Бе ла ру сі яно сё ле та 
бы ло. І там най перш, дзе 
сам бог за га даў:

Хоць па ло ха юць да слёз

Ві рус

ды цэр ка ры ёз...

Дзеў ка На рач па ва жае,

Час та тут ад па чы вае.

І заўж ды пры мае душ,

Каб пра гнаць 

мік роб-бя ду:

Мые гру дзі, нож кі, руч кі,

Ды най перш —

ра туе Жуч ку.

Бо яна, тая дзеў ка, як 
усе бе ла рус кі, доб рая, кла-
пат лі вая. Ды і са ба ка ў яе 
(вы пом ні це?) да ра гі-да ра-
гі. (З дыя ло гаў: «Ало! Гэ та 
ў вас са ба ка пра паў і гэ та 
вы абя ца лі ад дзя чыць та-
му, хто зной дзе?» — «Я... 
А вы што — знай шлі яго?!» — 
«Па куль не... Ад нак аванс 
атры маць ха цеў бы»...

Каб по тым, вя до ма ж, па-
тра ціць?

Вам ці ка ва на што? Па-
вод ле спа да ры ні Чыг ры на-

вай, на тое, каб
З-за ка ві да

у арэн ду

Не дзе ўзяць 

са бе фа зэн ду.

І...

На ноў уба чыць край!

Рос ны луг, су ніч ны гай,

Час грыб ны,

Як з кні жак-ма раў...

Дык на вош та і Ка на ры?

Хі ба (як лі чыць спа дар 

Вік тар Са ба леў скі) для так 
зва ных пан тоў — каб са ма-
люб ства па це шыць:

«Што за го ра-не за да ча

З ві ру сам на ста ла:

Не на Кіп ры, а на да чы

Вод пуск пра ля жа ла!» —

Крыў да ва ла ма ла дзі ца,

Бо ха пае мух у но се:

Не мар ці ні, а ва дзі цу

Піць з-пад кра на 

да вя ло ся.

І доб ра ка лі, пра бач це, 
доб рую, вар тую ўзнёс лых 
слоў, якія да сла ла, у пры-
ват нас ці, спа да ры ня На ва-

ен ка:

Гімн

спя ва ем мы ва дзе:

Без якой ні як...

Ні дзе!..

Гэ та вось дзяў чо 

пад сон цам

Лап кі мые улю бён цу,

Каб ён век бя ды не меў,

На ка від не за хва рэў.

Аль бо прос та (на дум ку 
спа да ры ні Гу дач ко вай) 
тро хі асвя жыў ся, бо

Ча сам зран ку

спё ка,

А ра ка —

да лё ка...

Та ды Жуль ку

Та неч ка

Спа лас не 

пад кра ніч кам.

То-бок
З ла пак улю бён ца

Бруд дзяў чы на змые:

У нас — ва да і сон ца,

Не дзе — пан дэ мія!

Гэ тыя б сло вы (ад спа-

да ры ні На ва ен кі) ды бо гу ў 
ву шы! Як і за ключ ныя — ад 
спа да ра Ва ле рыя Гаў ры-

ша: «Ці не ў кож на га бе ла-
ру са ёсць (ці мо быў) лю бі мы 
га да ва нец, ёсць ка ха ныя ці 
прос та лю бі мыя жан чы ны, 
ёсць Баць каў шчы на, якая 

заў сё ды клі ча. А та му, ня-
хай, мо жа, і за гуч на, але

Бе ла рус кі род ны кут —

Жу лік, парк, па го да...

Хай жа за па ну юць тут

Праўда, мір і зго да!

Хто за, на ват пы тац ца не 
хо чац ца, бо яно ж ві да воч-
на... А зна чыць, за раз уся го і 
за ста ло ся, што вяр нуц ца да 
па пя рэд ня га здым ка.

На ім (гл. ну мар «Звяз-
ды», 27 чэр ве ня сёлета) быў 
дзядзь ка, які, у чыс тым по-
лі, мож на ска заць, се дзя чы 
ў... ван не, вы гля даў ка гось-
ці ў бі нокль). Аб тым, што 
ба чыў, пі са лі мно гія, але 
най леп шыя рад кі, па вод ле 
вы сноў вя лі ка га чы тац ка га 
жу ры, атры ма лі ся ў спа да-

роў Вік та ра Са ба леў ска га 

з Уз ды і Мі ка лая Ста рых 

з Го ме ля, у спа да рынь 

Ва лян ці ны Гу дач ко вай з 

Жыт ка ві чаў («На луж ку ў 

ван не Ціт/ Ле чыць свой ра-

ды ку літ...», «Як паў сюд на 

ка ран цін/ То і да мо ра не 

ля цім...»), у На тал лі Шкут 

са Свет ла гор шчы ны («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), а так са ма ў Лю бо-

ві Чыг ры на вай... Яе рад кі 
«А ня дрэн на Ва лян цін/ 

Пра жы вае ка ран цін.../ Каб 

у ван ну яшчэ і Ган ну,/ Дык 

на чор та і Ба га мы!?») на бра-
лі мак сі маль ную коль касць 
га ла соў. І гэ та зна чыць, што 
прыз у вы гля дзе пад піс кі на 
да ра гую сэр цам «Звяз ду» 
на пер шы квар тал 2021 го-
да за ста ец ца ў Мін ску.

Хо ча це, каб род ная га зе-
та на род най мо ве пяць ра-
зоў на ты дзень пры хо дзі ла і 
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, пры ду маць под піс 
(мож на не каль кі, але трап-
ных, ка рот кіх (не больш за 
во сем рад коў)) і да слаць у 
рэ дак цыю.

Шанц на вый грыш мае 
кож ны.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

«ЯК ТА КУЮ ДЗЕЎ КУ ЎБА ЧЫШ,
ДЫК НА ТЫ ДЗЕНЬ РО ЗУМ СТРА ЦІШ!..»

Гу ма рыс ты — не вам ка заць — лю дзі на зі раль ныя. 

Пад час пер шай хва лі пан дэ міі (барані Бо жа ад на-

ступ ных!) пры зна лі, на прык лад, што, лаз ні (і, вя до ма 

ж, не толь кі ў нас), на кры лі ся мед ным та зам, мэб-

ле вы біз нес даў ду ба, ста ма то ла гі па кла лі зу бы на 

па лі цу, авія пе ра воз чы кі — у пра лё це, май стры ма ні-

кю ру гры зуць па зног ці, ту ра ген ты ча ка юць ля мо ра 

па го ды, цы руль ні ві сяць на ва лас ку, атэлье тра шчаць 

па швах, фіт нес-клу бы пра цяг ва юць но гі, у кан ды та-

раў так са ма жыц цё не цу кар... Хі ба ў ап тэ ках усё на 

ма зі, вы твор цы ма сак за шы ва юц ца, ды ў тых, хто 

вы пус кае апа ра ты штуч най вен ты ля цыі лёг кіх, дру-

гое ды хан не ад кры ла ся...

Ад іх жа: шчы рыя 

пра ба чэн ні ўсім за до-

сыць доў гае маў чан не 

(цяж ка апош нім ча сам 

са брац ца з дум ка мі: то 

мы за ня тыя, то яны...), 

а так са ма аў та рам рад-

коў, якія гэ тым ра зам не 

прай шлі до сыць стро га-

га кон курс на га ад бо ру. 

За тое ў на ступ ны... Пі-

шы це!

* Пры клад на так на зы-
ва ец ца па ро да са бак.
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