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Без на гля ду дзед Мі хед

Кі нуў свой ве ла сі пед.

Зра зу меў, што ра зя ва ты,

Як за спеў 

у кот кі свя та, —

пі ша так спа да ры ня Іна 

Алі се віч з Уз дзен шчы ны. 

Неш та па доб нае ўба чыў на 

здым ку і спа дар Ва ле рый 

Гаў рыш з Ча ву саў:

З крам кі не як ехаў дзед,

Вёз на ро ва ры па кет...

Да яго па мкнуў ся ко ця?

Зна чыць,

 там ля жыць сма коц це?

...Не ся дзі, ста ры, 

у су сед кі,

Бо на рвеш ся на аб' ед кі!

Ад куль яны возь муц ца, 

мож на бы ло б не пі саць, ад-

нак ра доч кі пра гэ та ў по шце 

ёсць — ад спа да ры ні Ва лян-

ці ны Гу дач ко вай з Жыт ка-

віч:

Не здзіў ляй це ся кат ку,

Што «мыш куе» ў... 

ха туль ку.

Так лю бы на яго мес цы:

Ўсё жы вое хо ча ес ці.

І, за ўваж це (ра зам з су-

жэн ца мі Аст роў скі мі з Мін-

ска), не абы-што:

Ко цік, шэль ма, 

ду жа ла сы

На яр шоў і на каў ба сы:

Ён,

ка лі ні хто не ба чыць,

Мо жа фай на 

«па ры ба чыць»!

І пры гэ тым — ну ча го 

толь кі не вы ла віць!

На ку пі ла ба ба Та ся

І вянд лян кі, і каў ба сак...

Не дзе за тры ма ла ся?

Ўсё ка ту да ста ла ся, —

шка дуе спа да ры ня 

Гу дач ко ва.

Ёсць пы тан не, ка го шка-

дуе?.. Але спа чат ку анек дот. 

«Слу хай, та бе ўжо 50, — ка-

за лі жан чы ны ста ро му ха лас-

ця ку, — а ні жон кі, ні дзя цей... 

Ка ту пад хвост — най леп шыя 

га ды!» — «А вы за мя не не 

хва люй це ся», — спра ба ваў 

ад біц ца муж чы на. — «Дык 

мы ж не за ця бе: нам ко цю 

шка да...»

Яшчэ, ві даць, і та му, што 

ён (а крый бог, зга ла да лы) — 

мо жа, як пі ша спа да ры ня 

Чыг ры на ва, ес ці ўсё што 

заўгод на. Ну мяр куй це са мі:

За зір ну ла не як Зо ся

На мі ну тач ку да Фро сі.

Што за хвіль ку 

ад бы ло ся?

У су мцы — 

мы ла за ста ло ся.

Каб яшчэ па га ма ні ла,

Кот ка і тое 

«ўга ва ры ла» б!..

Што ўжо ка заць пра ін шыя 

ка ці ныя пры сма кі?! Хі ба «з 

па да чы» спа да ра Мі ка лая 

Кас ма чэў ска га з На ва по-

лац ка:

Це шчы трэ ба 

ва ляр' ян ка...

У ап тэ ку згой саў Ян ка.

«Ад пач ні», — 

спы ніў бра тан,

Ды за быў ся пра ка та,

А ў та го на ва ляр' ян ку,

Што вя до ма і не дзі ва,

Нюх —

не гор шы, чым у Ян кі

На га рэл ку ды на пі ва!

У апош ні час (на дум ку 

спа да ры ні Гу дач ко вай) у 

ка та і но выя «ла сун кі» з'я ві-

лі ся:

Воб шук ро біць 

гэ ты ко цік:

Мі гам зню хае... 

нар ко тык,

За вярс ту па чуе ён,

Хто раз во зіць са ма гон...

Ка ра цей, не кот у кад ры 

аб' ек ты ву, а га то вы (пра бач це 

за паў тор) кадр, то-бок су пра-

цоў нік для на шых па меж ні каў 

ці мі лі цыі. Пры чым вы гад ны: у 

ад роз нен не ад са бак, буд кі не 

па тра буе, есць ма ла...

Зрэш ты, з гэ тым вось па-

го дзяц ца не ўсе. Хто-ні хто 

ка жа, што ра зам з кіс кай 

(на ват ма лень кай) цэ лы заа-

парк у ха це з'яў ля ец ца, бо 

гэ та но вая жы вё лін ка есць, 

як са ба ка, спіць, як су рок, 

га дзіць, як конь, ту пае, ні бы 

слон... Да та го ж бе ге мо там 

кла дзец ца на га ла ву аль бо 

на ін шае хво рае мес ца. «Мая 

кот ка, — пі са ла на сва ёй 

ста рон цы ў «Фэй сбу ку» ад-

на жан чы на, — раз ляг ла ся 

прос та на ка шаль ку... І так 

не па мы лі ла ся!»

Зрэш ты, мы ад хі лі лі ся — у 

пры ват нас ці, ад тэ мы ця пер 

мод най «раз воз кі» та ва раў, 

якую ўзды мае ў сва іх рад ках 

спа дар Вік тар Са ба леў скі 

з Уз ды:

Што за еў ра-, 

за да стаў ка —

Хоць у пу ню, 

хоць на печ?

Пра яе ўвесь двор 

пра мяў каў:

«Ду жа ж вы гад ная рэч»!

Мур ка з Вась кам 

па спы та лі,

Каб ад ін шых не ад стаць.

І на рэш це пры ча ка лі...

Ця пер кло пат: 

як да стаць?

Сця міць гэ та ка ток, та ды 

ма лай чы на. А ка лі не, — па-

цвер дзяц ца сло вы спа да-

ры ні Ні ны Бур ко з Бя рэ зін-

шчы ны:

Ёсць у вёс цы ры ба ло вы:

Слаб ко,

Бель скі і Ляш коў.

Як ус пом няць 

пра ўло вы, —

На паў дня ў іх раз моў!..

А тым ча сам кот Атос

У па кет усу не нос:

Чуе, бед ны —

там ка рась!

Ды ха ля ва не ўда лась.

Як трап на за ўва жае спа-

да ры ня Зоя На ва ен ка з 

Глы боч чы ны:

Быц цам блі зень ка 

ля жыць

А ні як не ўку сіць!

Бы вае... Пры чым — не 

толь кі ў ка та, які, да рэ чы (на 

дум ку спа да ры ні Чыг ры на-

вай) мог зню хаць у па ке це 

яшчэ і не тое:

Ні кам сы, ні мяс ка

Не ўню хаў Вась ка,

А на чып сы з пі вам

Па зі рае кры ва.

До свед мае гор кі

(Ён у нас гур ман),

На ват праз аб горт ку

Уню хае пад ман!

Што, зга дзі це ся, вель мі 

важ на, бо ён ця пер (па на-

зі ран нях спа да ры ні Гу дач-

ко вай) — амаль на кож ным 

кро ку:

Ежы — поў ныя пры лаў кі!

І ўсю ды — хім да баў кі.

Бед ны ко цік! Гэ та ежа

Без на жа ця бе за рэ жа!

Лепш бы ты ла віў 

мы шэй,

Жыў бы мо кры ху даў жэй?

Адзі нае, па пра ца ваць 

прый шло ся б, па ўпі рац ца, 

а не ўсім та го сён ня хо чац-

ца (як ка заў-абу раў ся адзін 

з гуль та ёў: «Сем міль яр даў 

лю дзей на зям лі, і ні хто не 

мо жа сха дзіць за мя не на 

ра бо ту!»)

Пра тое ж, але ін шы мі сло-

ва мі спа дар Ва ле рый Гаў-

рыш:

Для ча го тры маць ка тоў?

Каб ла ві лі па цу коў.

Ка лі ж змал ку ім у міс кі

На сы паць ня звод ны 

«Віс кас»,

То «па жнеш», бра ток, 

на па сці:

Ка ця ня ты

пой дуць крас ці.

...Так, да сло ва, 

і ў лю дзей,

Дзе за пес ці лі дзя цей.

Вы сно вы — за ва мі, як той 

ка заў. На зі ран ні, да рэ чы, так-

са ма:

У мяс тэч ку — 

ёсць на дзея —

Ну зу сім ня ма зла дзе яў!

Кінь што хо чаш, на два рэ

Ці па стаў дзе ля пла тоў,

Тут ні хто не пад бя рэ,

Акра мя са бак-ка тоў! —

сцвяр джае спа дар Мі ка-

лай Кас ма чэў скі і та кім чы-

нам пэў ным служ бам на вод ку 

дае. Рэч у тым, што япон цы 

вы най шлі ро ба та, які за пяць 

хві лін сто зло дзе яў ло віць! Не 

дзі ва, што яго ў ін шыя кра-

і ны ку пі лі. Праў да, і ліч бы ў 

іх атры ма лі ся ін шыя. У Аме-

ры цы, на прык лад, ро бат за 

пяць хві лін толь кі дваццаць 

зладзе яў зла віў, а ў су сед цы-

Ра сіі за гэт кі ж час скра лі... 

са мо га ро ба та. Ён, як вы ні-

кае з рад коў спа да ра Кас ма-

чэў ска га, цяпер у ад ным з на-

шых мяс тэ чак пра цуе, мо жа 

нават стац ца, што бу дзе ла-

віць не толь кі зла дзе яў, — на 

ка руп цыю за мах нец ца, пра 

якую слуш на «сіг на лі зу юць» 

спа да ры Мі ка лай Ста рых з 

Го ме ля і Вік тар Са ба леў скі 

з Уз ды:

У су сед кі цёт кі Дзі ны —

Вель мі 

«доб рай гас па ды ні» —

Па сту хом пра цуе воўк

(З яго, зна ем, які толк)...

Шчэ і каз ла ў га род 

пус ці ла,

Чым «ні ко га» не здзі ві ла,

Ну а сён ня ля ва рот

Кот піль нуе ант рэ кот.

Гэ та — па вод ле га мяль-

ча ні на. А вось на дум ку 

уз дзен ца...

Па свіў воўк аве чак

(зноў ку!),

Да гля даў ка зёл ка пус ту,

А за гад чы кам ста лоў кі

Быў па цук ста ры 

ды шуст ры...

І ка ток за пра цу ўзяў ся —

«Каш та валь ні кам» 

пры сма каў.

Жаль, ня доў га 

пра тры маў ся,

Нех та даў на гой...

Вы зда га да лі ся, ку ды? 

І на ват са мі да лі б вось та кім 

«па сту хам-да гляд чы кам-за-

гад чы кам»? Пра віль на! Даў-

но па ра!

Ёсць пы тан не, ці толь кі ім?

«Не як на ву лі цы мне су-

стрэў ся адзін ма цак, не ал ка-

го лік, але ж цвя ро зым яго ма-

ла хто ба чыў. А тут, ба чу — як 

шкель ца... Кво ліц ца, бед ны, 

ка жа, што з ап тэ кі ідзе — сар-

дэч ных ле каў са бе на браў... 

Зна чыць, «збан» та кі да па-

ры атру ту пры мае?» — пі ша 

про зай спа дар Іван Сі ма нё-

нак з Па стаў.

Ёсць пра тое ж і вер шы:

Пры хва рэў 

наш «чэм пі ён»

Па «куль бі тах» 

шклян кі —

Пе рай шоў на ра цы ён

З па хам ва ляр' ян кі.

Знік лі тут жа ўсе»сяб ры»,

Здра дзі лі ма лод кі.

Па яго ным па два ры

Хо дзяць толь кі... кот кі.

Зга дзі це ся, сум ны фі нал, 

і ён, вось та кі, не ў тра ды цы-

ях на шай руб ры кі. А та му — 

яшчэ адзін анек дот — з жыц-

ця блан дзі нак. «Уяў ля еш, ты-

дзень та му пра па ла мая кіс ка 

Ліс ка, — дзе ліц ца го рам пер-

шая. — Праз ча ты ры дні я яе 

знай шла, пры нес ла да моў... 

А сён ня — мая кот ка вяр ну-

ла ся!» — «Бед ная, — шка дуе 

Ліс ку дру гая блан дзін ка. — 

Та кое ўзру шэн не пе ра жыць: 

пры хо дзіць да моў, а яна 

ўжо... до ма».

З кот ка мі ды ка та мі гэ та, 

вя до ма ж, зда ра ец ца — асаб-

лі ва ў са ка ві ку, ка лі хо дзяць 

на ле ва. Та ды (яшчэ Пуш кін 

пі саў) яны заў сё ды каз кі рас-

каз ва юць. Мо на ват вер ша-

ва ныя, як спа дар Гаў рыш і 

спа да ры ня Алі се віч:

Па да ро зе з ма га зі на

Янак збо чыў да Яні ны —

Трош кі вы піць, за ку сіць,

Пра жыц цё па га ма ніць...

Па ра доў га то чыць ля сы,

Кот — ці куе на кіл ба сы.

Аль бо:

За пра сі ла нейк сяб роў ка

Аца ніць свае аб ноў кі...

Але й кот ка 

не дра ма ла —

Аца ні ла ў тор бе са ла.

І на рэш це:

У тую кра му на хві лі ну

За зір ну ла цёт ка Ні на,

Каб ку піць са бе кал гот кі.

Мя са ў тор бе ўчу ла 

кот ка...

На ра бі ла б по тым спраў,

Каб Кля шчук

 не ўпіль на ваў.

Ён, фо та ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» (як за ўва жы лі су-

жэн цы Аст роў скія з Мін ска 

ды ін шыя чы та чы), лю біць ка-

тоў. На ад ным яго ным здым-

ку трой ка ры жых бы ла, на 

дру гім — адзін ма лень кі на 

пні, на трэ цім — на ка по це 

ма шы ны, бе лы на спі не ў чор-

на га ка ня, на дра бі не, на пад-

акон ні, па рач кай на бу фе це 

пад парт рэ там су жэн цаў-гас-

па да роў, з дзя ся так «ні чый-

ных» зі мой у вёс цы Ма ра зы... 

Да та го ж і до ма ў спа да ра 

Ана то ля ёсць кот ка-пры га жу-

ня. Та му і вось гэ тую — на 

ро ва ры — ён, ві даць, не толь-

кі зняў, але і па кар міў — так 

бы мо віць, «на тур шчы цы» 

ад дзя чыў на ту рай, як ін шым 

ге ро ям — здым ка мі. А ка лі і 

не толь кі...

У мі ну лы раз (гл. ну мар 

«Звяз ды» за 4.12.2019 г.) чы-

та чы пры дум ва лі под пі сы да 

фо та, на якім за ра бо тай быў 

ка мі нар (чыс ціль шчык ко мі-

наў). Дык вось най леп шыя 

рад кі пра яго, па вод ле мер ка-

ван няў вя лі ка га чы тац ка га жу-

ры, скла лі спа да ры ні Соф'я 

Ку сян ко ва з Ра га чоў шчы ны, 

Ва лян ці на Гу дач ко ва з Жыт-

ка ві чаў, Лю боў Чыг ры на ва з 

Мін ска, Ка ры на Ца ну ні на з 

Ві лей кі, спа да ры Іван Сі ма-

нё нак з Па стаў, Вік тар Са-

ба леў скі з Уз ды, су жэн цы 

Аст роў скія з Мін ска...

З чым, у пры ват нас ці, па-

га дзі ла ся і ма лень кае рэ дак-

цый нае жу ры. Та кім чы нам 

прыз у вы гля дзе пад піс кі на 

да ра гую сэр цу га зе ту «Звяз-

да» на дру гі квар тал 2020 го-

да за ста ец ца ў Мін ску.

Хо ча це, каб пры хо дзіў да 

вас? Та ды ўваж лі ва гля дзі-

це на чар го вы кон курс ны 

зды мак, пры дум вай це под-

піс (мож на не каль кі, але ка-

рот кіх — не больш за во сем 

рад коў — трап ных, пры го-

жых...) і да сы лай це ў рэ дак-

цыю. Шанц на пе ра мо гу мае 

кож ны.

Ва лян ці на ДОЎ НАР, 

Ана толь КЛЯ ШЧУК.

АД ІХ ЖА шчы рыя пра-

ба чэн ні ўсім (асаб лі ва дэ-

бю тан там!), чые тво ры 

гэ тым ра зам не прай шлі 

стро га га кон курс на га ад-

бо ру... За тое на ступ ным...

Пі шы це!

«Воб шук ро біць гэ ты ко цік:
Мі гам зню хае нар ко тык...»

На род ная ка ці ная муд расць: «Хто ра на ўстае, той ес ці 

дае». А ка лі не хо ча ўста ваць — дык яго ж і пад няць 

та ды мож на...

Рас каз ва лі, ад на вось та кая кот ка-на ха ба звыч ку 

зай ме ла — ра ні цай ус ко чыць на ло жак, на гас па да ра 

(ён ха лас цяк, але ж дзе вак пры во дзіў) і сва ёй пыс-

кай — у вус ны яму, у твар...

Той, бы ва ла, уз ра ду ец ца: аб ды ме яе, па гла дзіць... 

А на до ечы — за зла ваў ся (мо ка рот кая ноч бы ла?) — 

узяў і ад піх нуў, гарк нуў:

— Псік, ха ле ра! Як ты мя не да ста ла!..

Ця пер са сва ёй ка ха най па мі рыц ца не мо жа. Кло пат, 

на ват бя да ў ча ла ве ка...

І каб толь кі ў гэ та га, а то ж не, як лю дзі пі шуць, гле-

дзя чы, у пры ват нас ці, на чар го вы кон курс ны зды мак 

ды пры дум ва ю чы да яго свае под пі сы. Чы та ем, што 

атры ма ла ся? Вы зна ча ем, у ка го най ле пей?


