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Што бы ло — бы ло: у Аў-
цю ках, ля кра мы, ад на му 
муж чын ку дрэн на зра бі ла-
ся — са млеў, бед ны. Лю дзі, 
вя до ма ж, да яго — аб сту пі-
лі з усіх ба коў, кры чаць на-
пе ра бой: «Ва ды... Хут чэй!», 
«Таб лет ку пад язык...», 
«Не... Вы клі кай це «хут кую». 
У баль ні цу вез ці трэ ба»...

— Дай це яму ві на, — ска-
за ла баб ка Ма ня.

Не пры том ны, па чуў шы 
гэ та, ва рух нуў бры вом, рас-
плю шчыў пра вае воч ка, 
ледзь чут на пра шап таў: «Эй 
вы... Усе... За ткні це ся... Слу-
хай це, што ка жа ба бу ля».

І са праў ды: як не слу-
хаць? Бо ча раў ні ца ж: з 
та го све ту, мож на ска заць, 
муж чы ну вяр ну ла. Пры чым 
— без ні я кіх ле каў! Толь кі 
слоў цам ад ным!

Во якім яно моц ным бы-
вае!

Ці ёсць па доб ныя ў кон-
курс най по шце? Як заўж ды, 
мяр куй це са мі. Але перш 
— кінь це воч кам на верх ні 
зды мак і, маг чы ма, ра зам 
са спа да ры няй Ва лян ці най 
Гу дач ко вай з Жыт ка ві чаў 
ус пом ні це:
Ста рых зна ё мых па знаю!
Су стрэ чы з імі вель мі ра да:
Ясь ле тась но гі мыў ка ню,
Ця пер — спя вае се рэ на ды...
Яно за шчас це, вы па вер це,
Быць слу ха чом — 

на тым кан цэр це!
Ну яшчэ б, ка лі...

Льец ца му зы ка — 
фан та нам!..

Ясь іг рае апан та на!
Ды, на жаль, тут, хоць за плач,
Уся го адзін слу хач.

За зна чае гэ та спа дар Мі-
ха іл Ду бо вік з вёс кі Арэш-
ка ві чы Бя рэ зін са га ра ё на. 
Шка дуе, трэ ба ра зу мець, што 
адзін? Але ці вар та шка да-
ваць — на дум ку спа да ры ні 
Ра і сы Ва сіль е вай з Го ме ля 
— ёсць пы тан не:
Хло пец ста ра ўся, оду скла даў
Для пры га жу ні-дзяў чы ны,
Але «ад луп» ад яе атры маў
Без ві да воч най пры чы ны.
Вось і да во дзіц ца пес ню сваю
Слу хаць у са дзе са мо му.
Бо па да ба ец ца го лас... ка ню.
Бо лей, вы хо дзіць, ні ко му?

Ёсць у по шце (у ліс це 
спа да ра Ана то ля Га ра чо ва 
з вёс кі Даў на ры Іў еў ска га 
ра ё на) і ад каз на пы тан не 
ча му:
Хоць на стыр ны Ясь і ўпёр ты,
Спа вя даль нік мод на га,
Конь бя рэ аж тры акор ды,
Ну а ён — ні вод на га.

З людзь мі, на жаль, гэ та 
час та бы вае:
На сту піў мядз ведзь на ву ха —
Ду жа ж кеп ска грае!
Аніх то не хо ча слу хаць...
Ко нік ледзь тры вае!

Бед ная жы вё лі на, як лі-
чыць Ва лян ці на Гу дач ко ва. 
Ды і гі та рыст бед ны... Пры-
чым — у поў ным сэн се гэ та га 
сло ва:
Каб пла ці лі Ясю ў еў ра,
Дык ства раў бы ён шэ дэў ры.
Ка лі ж толь кі за па дзя ку —
Цяг не нуд ную ба дзя гу.

Лі чыць так спа да ры ня 
Лю боў Чыг ры на ва з Ві лей-
шчы ны, спа да ры Сця пан 
Не фі до віч з Лу ні неч чы ны 
і Мі ха іл Ду бо вік з Бя рэ зін-
шчы ны. Чы тай це:
Спрад ве ку му зы кант 

у вёс цы
Жыў бед ня ком, 

быў го лы-бо сы.
Не лепш і за раз... 

Бач, фі нан сы
Спя ва юць сум ныя ра ман сы.

А ўсё ча му?
Бар ды — 

хоць і шмат шчы ру юць —
Ды ка тэ джаў не бу ду юць...
Каб без пор так не за стац ца,
Мо жа, у ко ню хі пад ацца?

А вось гэ та ўжо (ну зга дзі-
це ся!) край нас ці. І перш чым 
кі дац ца ў іх, вар та па гля дзець 
ва кол: рап там ней кае ін шае 
вый сце ёсць?

Якое? Ну мож на, на прык-
лад, аг ра ту рыз мам за няц ца. 
А што? Но вы від дзей нас ці 
— мод ны ця пер, за па тра ба-
ва ны. Да та го ж у гэ та га ча-
ла ве ка (са здым ка) ужо шмат 
што ёсць: конь, гі та ра... Наз ва 
фір мы, рэ кла ма...

Ад куль апош няе? Усё з 
той жа рэ дак цый най пош ты 
— ад спа да ра Ва ле рыя Гаў-
ры ша з Ча ву саў — за дар ма 
ад дае:
На ся дзі бу «Белы мак»
Шчы ра за пра ша ем!
Гас па дар для вас — спя вак,
Ко нік — па ка тае.

Вам да гэ та га да лё ка — 
па куль? Ра монт у до ме трэ ба 
зра біць, а гро шай бра куе? Та-
ды (і з та го ж кан вер та) яшчэ 
ад на пад каз ка:
Не звы чай ную па слу гу
Ясь-ма эст ра вы дае:
Зран ку ў дач ніц ён за плу гам,
А пад ве чар ім пяе.

І тым са мым, трэ ба ра зу-
мець, за раб ляе — на дум ку 
спа да ра Ула дзі мі ра Яц ке-
ві ча з вёс кі Сло нім цы Пру-
жан ска га ра ё на, на ват ня-
кеп ска. У пры ват нас ці:
Шмат ся гон ня шчы ра ва лі —
Час прый шоў і па ля жаць.
Буль бу люд цам па га ня лі...
Гро шы ёсць — 

ча му ж не йграць?

(Пе ра пеў тут да мес ца — 
ад спа да ра Мі ко лы Кі ся ля 
з Мін ска):
Як з ка нём не пець? ...
Як жа не брын чэць?
Ка лі уся вёс ка
На па клон ідзець?..

А ўжо ён, гас па дар та го 
адзі на га ў акру зе кань ка, мо-
жа даць яго — у тым лі ку за 
гро шы, а мо жа сам, што на-
зы ва ец ца, лас ку зра біць. З 
усі мі ад сюль на ступ ства мі:
Жон ка ля мант ус чы ні ла,
Ледзь гі та ру не па бі ла:
— Пра ца ваў з ка нём у Люд кі?
Дык на чуй ця пер ля буд кі!
...Ле там — лю ба на ча ваць,
Се рэ на ды рас пя ваць.
І слу хач ёсць — сяб ра ко нік,
Ён са грэе... Дый пра кор міць.

Вось та кое ра шэн не (на 
дум ку спа да ры ні Ма рыі Гры-
шчан ка з Дзяр жын ска) пры-
няў гэ ты «верш нік». А мог бы, 
да рэ чы, і ін шае — ві да воч нае 
для спа да ры ні Свят ла ны Іва-
нец з вёс кі Ка ла чы, што на 
Ла гой шчы не:
Ка лі жон ка

даў но ўжо ў пя чон ках,
Не адо лець
          му жу са мо ту:
На ка ні,
    з ся мі струн най сяб роў кай
Ён шу кае цяп ло і пя шчо ту.

Ці лёг ка знай сці? На дум ку 
той жа Свят ла ны — не:
Ра зу мее на ват конь:
Жарсць у пес нях, што агонь...
Але го ра «ба ра дзе»:
Хто ж з бо са га ідзе?

І са праў ды — ма ла ах вот-
ных... Іс ці. А вось па раз ва-
жаць, ча му ён та кі (у сэн се 
бо сы), ах вот ных шмат. Спа-
дар Ва ле рый Гаў рыш, на-
прык лад, лі чыць:
Ма быць, хло пец
 схіль ны пець —
Не ка сіць пра ко сы.
Бо мне цяж ка зра зу мець:
Як ся гон ня ко сю мець —
І за стац ца бо сым?

«Ды што раз плю нуць!» 
— як зга ва рыў шы ся сцвяр-
джа юць спа да ры Мі ко ла Кі-
сель, Сця пан Не фі до віч... І 
пры вод зяць кан крэт ныя пры-
кла ды:
Пе цю Та ма ра
Вы гна ла з ха ты:
Жон кай — гі та ра.
Ко нік — за бра та...
З адзе жы — ка шу ля,
(Бот — раз ва ліў ся)...
З ма ё мас ці — трас ца...
Дай граў ся, да піў ся.

Фі нал, ка ра цей... Аль бо 
вось яшчэ ад на дра ма:

Піў без ме ры —
 з чар кі, з ры ла,
Вось і «воль ная»
 ў Гаў ры лы.
Кро іць сэр ца
 не па ра дак
(Атры маў жа
 пад аза дак) —
А па скар дзіц ца ка му?
Толь кі вер на му ка ню.

Што, ві даць, за ка на мер-
на:
Між жы вё лін са ма бо лей
Па слу жы лі лю дзям ко ні.
На іх з даў няе па ры
У бой ім ча лі ва я ры...
Як жа іх не ша на ваць?
Як ім... пе сень не спя ваць?

Пы тае, пры нам сі, спа дар 
Мі ка лай Ста рых з Го ме ля. 
І мае ж ра цыю! Бо пра ка ня 
тво раў ба га та, а вось для...

Хоць на дум ку спа да ра Га-
ра чо ва, гэ та і пра віль на, бо
Тру бя чы аб тым што дня,
Вар та б і за пом ніць:
Што ка ня, як са лаўя,
Пес ня мі не кор мяць.

Та ды чым — кор мяць? 
Спа дар Ста рых ве дае:
Быў у ко сі Гас па дар
І ка нёк жыў — ні бы цар!
Не ўпра гаў ся ў цяж кі воз,
Еў ён буль бу і авёс...
Ды... ку піў яго Мі хай ла
(Ёсць паў сюль та кі ня дбай ла):
Пе сень мае, што ва ды...
А ка нёк — ху ды-ху ды.

Мо жа, ён та кім, крый Бог, 
ста не? Бо па куль, мяр ку ю чы па 
здым ку... Ней кі сум ны толь кі...

Зрэш ты, тут трэ ба пры гле-
дзец ца — нам... І, вя до ма ж, 
ге рою спа да ры ні Чыг ры на-
вай:
Ажар гаў Та рас Пе га са
І пра стуе да Пар на са.
— Эй, ачо май ся, Та рас,
Мо жа гэ та не Пе гас?

А прос та...
Да лей — ужо вер ша мі, ад 

спа да ра Аль фрэ да Тыч ко 
з вёс кі Ідол та, што на Мёр-
шчы не:
Вяс на —
 у кве це ні са доў...
Бяс кон цы
 са лаў ёў ру ла ды,
Бо пра гне сэр ца
 зноў і зноў
Спя ваць ка ха най
 се рэ на ды...
А каб здзі віць
 сваю Джуль е ту,
Пры ду маў Ян ка
 сцэ ну гэ ту.

«Ну мар «Звяз ды» з чар-
го вым кон курс ным здым кам 
вый шаў 4 мая, як раз у са мы 
раз гар са лаў і ных спе ваў, — пі-
ша спа дар Гаў рыш. — Та му 
па ве ча рах прос та грэх бы-
ло не вы хо дзіць на ву лі цу, не 
слу хаць гэ ты ча роў ны по шчак. 
Да рэ чы, ар ні то ла гі ка жуць, 
што спя вае толь кі са лоў ка і 
толь кі ў той пе ры яд, ка лі са ма-
чка вы седж вае пту ша нят...»

Ад куль, ві даць, і рад кі:
Са ла вей пе рад са лоў кай
Пес няй за лі ва ец ца.
Па куль тая пту ша ня так
Вы се дзець ста ра ец ца.
Гэ ты ж хло пец — ля ра дзіль ні
Жон цы арыю за вёў.
Ці па мо жа? Не вя до ма...
Больш бы гэт кіх са лаў ёў!

І са праў ды — не за шко-
дзі ла б! А то (па вод ле спа да-
ры ні Чыг ры на вай) асоб ныя з 
му жоў зу сім ад рук ад бі лі ся:
Ясь шу кае стыль вы со кі —
Спі най ло віць бія то кі...
Яго жон ка ў ба раз не
Да змяр кан ня спі ну гне.

Ту тэй шая яна, трэ ба ра зу-
мець, пра цаў ніч ка — вар тая 
са мых уз нёс лых вер шаў! На-
прык лад — ад спа да ра Не-
фі до ві ча:

У жон кі ку ры, свін ні, град кі...
Усё да гле дзіць па па рад ку!
Ну, а муж — «да па ма гае»,
Па свіць ко сю ў лу зе-гаі.
Бо жы ве на пен сіі
На ка ні і з пес нямі!

От каб так — ды кож на му!
Зрэш ты, гэ та — ад ступ лен-

не. А што да здым ка, то на ім 
(як пі ша спа да ры ня Іва нец) 
— з'я ва. І зу сім ня рэд кая:
Са ўка ле там грэе пле чы
На ка бы ле... за мест пе чы.

Зна чыць хво ры ён? Ці гуль-
тай? А мо жа, мае ра цыю спа-
да ры ня Тац ця на Бар коў ская 
з вёс кі Жа жэл ка Сма ля віц-
ка га ра ё на, ка лі пі ша:
З ба ра дою, па гля дзі це,
А ля жыць, не дзьме у вус:
Вам па трэб на? Вы й ра бі це,
А я — но вы бе ла рус!
Ад агі ды ко нік пла ча —
Зве даў роз ных се да коў,
А та кіх яшчэ не ба чыў —
Пра ха дзім цаў-лай да коў.

Дзіў на, бо іх жа час... Як 
лі чыць, пры нам сі, спа дар Не-
фі до віч:
Ця пер не трэ ба быць
 спарт сме нам,
Пісь мен ні кам
 ці біз нес ме нам.
А ладзь кан цэр ты
 пад «фа не ру»
І мець меш гро шай
 да ха ле ры.

За іх — асаб лі ва ця пер (ці 
вам ка заць?) і ро біц ца, і куп ля-
ец ца мно гае... Але ж не ўсё! Вы 
толь кі ўя ві це (услед за спа да-
ры няй Чыг ры на вай):
Да це шчы вяс ною
Пры ехаў зя цёк,
Гі та ру з са бою
У ся ло пры ва лок.
І ту пае зран ку
Ля «гос ці ка» це шча,
А зяць то зай грае,
То ў лад кі за пле шча.

Больш за тое (як да дае 
спа дар Га ра чоў):
Гра ма дзя не, стаў це свеч кі!
І зва ні це у зва ны —
Хоць «пар тэч кі па кас тэч кі»,
Ян ка ме ціць у па ны.
На ка ні, да не ба тва рам —
Больш ці ўба чы це муж чын?
А пры чым та ды гі та ра?
Ды гі та ра — ні пры чым.

Бо (як лі чыць спа дар 
Юрый Ві на гра даў з Баб-
руй ска):
Не да тва ру ка за ку
Днём ля жаць у га ма ку.
Вось на спі не у ка ня...
Ясь ля жыць...
Ля жыць што дня.

Што здзі ві ла спа да ра Ду-
бо ві ка — адзін... Ля жыць:
Да гі та ры пры хі ліў ся...
У ня зруч най по зе...
Лепш бы з дзеў каю лю біў ся,
Се дзя чы на во зе!

Ін шы мі сло ва мі, вы ад чу-
лі, коль кі шпі лек ад пу шча на 
ў ад рас ге роя, коль кі кры ты кі 
вы лі та на яго га ла ву? Пры-
чым — спра вяд лі вай, бо, ка-
го ні па слу хай (ну як ля та-

го аў цю ка не пры том на га!)... 
усе ма юць ра цыю.

Як, вя до ма ж, і су жэн цы 
Аст роў скія з Мін ска:
Хай дзя цюк раз дзе нец ца,
Хай ка лі й раз уец ца...
Як вя сё лы ча ла век —
Яму ўсё да ру ец ца!

Вось на гэ тай ап ты міс тыч-
най но це і за вер шым чар го вы 
агляд. Што да вынікаў?

Нагадаем: на мі ну лым кон-
курс ным здым ку са бач ка быў 
— у тэп ці ках, у жу па не. Дык 
вось. Па мер ка ван ні вя лі ка га 
чы тац ка га жу ры най леп шыя 
рад кі пра яго на пі са лі спа-
да ры Аляк сандр Ма тош ка 
з Ра со наў, Ва сіль Пя шэ віч 
з Жыт ка віч чы ны, Мі ка лай 
Ста рых з Го ме ля, Аль фрэд 
Тыч ко з Мёр шчы ны, су жэн-
цы Аст роў скія з Мін ска, Ана-
толь Га ра чоў з Іў еў шчы ны; 
Ні на Бур ко з Бя рэ зін шчы ны, 
дзве Ва лян ці ны — Гу дач ко ва 
з Жыт ка ві чаў і Па бя гай ла з 
Ля ха ві чаў, Ма рыя Гры шчан-
ка з Дзяр жын ска і Ра і са Ва-
сіль е ва. Яе рад кі
(Не па трэб ны мно гім дзе ці —
З імі кло пат бу дзеш ме ці...
А са бач ку як пры дба еш,
Толь кі і ве дай, што гу ля еш.
...Як та кое па вя дзец ца,
То і люд пе ра вя дзец ца.
З кім та ды са ба кам жыць?
Хто ім бу дзе порт кі шыць?)

па лі чы ла мац ней шы мі і жу-
ры ма лень кае, рэ дак цый нае. 
Та му прыз у вы гля дзе пад піс кі 
на да ра гую сэр цам «Звяз ду» 
на чац вёр ты квар тал гэ та га 
го да (на трэ ці, бу дзем спа дзя-
вац ца, усе пад пі са лі ся?) на кі-
роў ва ец ца ў Го мель.

Вы зна чы ла пе ра мож цу 
і рэ дак цыя «Во жы ка». Ёй 
ста ла спа да ры ня Соф'я Ку-
сян ко ва: гэ та зна чыць, што 
ме на ві та да яе, у вёс ку Лу-
чын, што на Ра га чоў шчы не, 
прый дзе лі пень скі ну мар ча-
со пі са.

Хо ча це, каб да вас так-
са ма? Пад піс вай це ся! І тым 
са мым пад трым лі вай це (ну 
хоць не чым...) — род ную мо-
ву ў род ным на ро дзе...

Не вы па дае? Хо ча це зэка-
но міць? Та ды ўваж лі ва па гля-
дзі це на чар го вы кон курс ны 
зды мак, на пі шы це (па-бе ла-
рус ку, дас ціп на і ко рат ка), 
што б гэ та зна чы ла, і пры-
шлі це ў рэ дак цыю. Шан цы 
вый граць ёсць! У кож на га... А 
яшчэ ёсць маг чы масць і зай-
мець но вых сяб роў), ад крыць 
свае та лен ты. Дык ня хай іх 
бу дзе больш — у кож на га з 
удзель ні каў на ша га кон кур су, 
у кож на га з чы та чоў «Звяз-
ды», у кож на га, хто ро біць 
неш та люд скае на ка рысць 
сва ёй Баць каў шчы ны.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
Ад яе ж шчы рыя пра ба-

чэн ні ўсім, чые рад кі на гэ-
ты раз не вы тры ма лі стро-
га га кон курс на га ад бо ру.

Хто ка го?Хто ка го?  �� ДАЙ БОГ ЖЫЦЬ НА ПЕН СІІ
НА КА НІ... І З ПЕС НЯ МІ!
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