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БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

“ЛУКАШЭНКА ЛЯЦЕЎ
НА АДНЫМ КРЫЛЕ”
ЦІ ДАПАМОЖА АПАЗІЦЫЯ ВЫПРАВІЦЬ СТАРЫ КУРС?

«Правільнай дарогай ідзеце, таварышы!”. Старшыня КПРФ, лідэр фракцыі камуністаў у рас-
ійскай Думе Генадзь Зюганаў на прэс-канферэнцыі па сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. Падчас
яе кіраўнік дзяржавы заявіў, што Беларусь застаецца “фарпостам Расіі на Захадзе”. Мінск, 30
студзеня 2007 году.

Апошнімі днямі шэраг дзе
ячоў на Захадзе раптам па
чалі прапаноўваць Аляксанд
ру  Лукашэнку  ўсталяваць
партнерскія адносіны. Пача
лося ўсё з нямецкага паліто
лага  Аляксандра  Рара,  які
браў  у  кіраўніка  Беларусі
інтэрв’ю для газеты Die Welt.

Перад тым было надрука
ванае  інтэрв’ю самога Рара
“Комсомольской правде”, дзе
палітолаг дзяліўся ўражан
нямі  пра  сустрэчу.  Пэўныя
высновы можна было рабіць
ужо з паэтычнага загалоўка:
“Лукашэнка  сказаў,  што
ляцеў на адным крыле”. З гэ
тага нібыта вынікае, што ця
пер  “птушка”  выправіцца  і
будзе трымаць раўнавагу, а
не  хіліцца  ўвесь  час  на
ўсходні бок.

Рар заявіў, што інтэрв’ю з
кіраўніком РБ “мабыць, будзе
маленечкім  каменьчыкам
для пабудовы нейкага новага
маста”.

Пасля  такога  анонсу  ад
інтэрв’ю  Лукашэнкі  можна
было  чакаць  прынцыпова
новых  праграмных  заяваў
пра адносіны з Еўрасаюзам.
Але ягоныя заявы былі звык
ла супярэчлівымі. Спачатку
ён сцвярджаў, што ў Беларусі
аднолькавыя каштоўнасці з
Еўропай, а потым паслядоўна
гэта абвяргаў.

Лукашэнка жорстка адры
нуў прынцып свабоды СМІ,
параўнаўшы  журналістаў  з
агнястрэльнай  зброяй,
заявіў, што з правамі чалаве
ка ў Беларусі ўсё добра (хіба
за  выключэннем  “асобных
недахопаў”), і вінаваціў Захад
у тым, што ён, нібыта, адштур
хнуў нашу краіну ад сябе. У
звязку з гэтым узгадваецца

знакамітая  фраза:  “Я  сваю
краіну за цывілізаваным све
там не павяду”.

Цікава, што кіраўніку Бе
ларусі настолькі спадабалася
ягонае інтэрв’ю Рару, што ён
зноў працытаваў сябе падчас
сутрэчы з лідэрам расійскіх
камуністаў  Зюганавым  у
Мінску.  Лукашэнка  заявіў:
“Мы ў сілу розных, у тым ліку

аб’ектыўных прычынаў, да
пусцілі памылку, што ляцелі
на  адным  крыле.  Калі  ва
ўгоду  Расіі,  калі  гэта  было
выгадна Расіі, мы адназначна
станавіліся  на  бок  Расіі”.
Праўда, на думку Лукашэнкі,
палягае  на  тым,  “што  мы
агалцела  больш  не  можам

«ЗЯНОН-ХОП»
АНАНІМНАЯ ПАЭМА І ЯЕ РОЗГАЛАС
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ШТО ВЫ ДУМАЕЦЕ
ПРА АНАНІМНУЮ ПАЭМУ
“ЗЯНОН-ХОП”
АДАМ ГЛОБУС, ПАЭТ:

“ЛІЧУ ГЭТА ГРАФАМАНІЯЙ”
Я лічу, што для расійскай літаратуры – гэта проста графама
нія. Таму што ўсё напісанае на расійскай мове мае дачынен
не да расійскай літаратуры. Да беларускай літаратуры гэта
не мае ніякага дачынення. А для расійскай літаратуры гэты
тэкст – нуль. Калі б гэта быў беларускі тэкст, я б да яго больш
сур’ёзна ставіўся. Мяне здзівіла пазіцыя самога прататыпа.
Трэба было весялей да гэтага ставіцца, больш паблажліва. Не
казаць, што гэта кепска. Калі б я быў на месцы Пазьняка, я б
сказаў, што ўсё клас. Самая вялікая заганнасць гэтага тэксту
ў тым, што ён напісаны чалавекам баязлівым. “Я скажу, але я
баюся”. Калі ты баішся, дык чаго ты ў палітыку лезеш?

АЛЕСЬ МІХАЛЕВІЧ, БНФ:

“ТВОР НАПІСАНЫ МОВАЮ
МІНСКІХ УСКРАІН”
Добра, што літаратура развіваецца ў розных жанрах. У тым
ліку і такім. А што да яго папулярнасці... Людзі заўсёды чака
юць простага адказу на складаныя пытанні, і гэты тэкст нясе
такі адказ. Тым больш, што ён напісаны моваю мінскіх уск
раін.

КАСЯ КАМОЦКАЯ, СПЯВАЧКА:

“НЯМА ПРА ШТО КАЗАЦЬ”
Тут няма пра што казаць увогуле. Давайце будзем на ўвесь
“зліў” у інтэрнэце рэагаваць. Я лічу, што інтэрнэт – гэта па
мыйка, і кожны можа знайсці там усё, што заўгодна. Давайце
яшчэ парнуху абмяркуем. Людзям ужо проста няма чаго
рабіць, і яны раздзьмулі тое, дзе нічога няма. А журналістам
няма пра што пісаць. Няма сапраўднай паэзіі, вось і даводзі
цца пра ўсялякае г… пісаць. Калі напіцца добра, дык там
можна знайсці нейкі гумар.

СЯРГЕЙ ПРЫЛУЦКІ, ПАЭТ:

“АЎТАР АГУЧЫЎ ТОЕ, ПРА ШТО
МНОГІЯ ДУМАЛІ”
Я не разумею, чаму ўзнялася такая шуміха вакол гэтага тэк
сту. Для мяне гэта рыфмаваная публіцыстыка. Аўтар агучыў
тое, пра што многія думалі. Так атрымалася, што, калі ты па
чынаеш “гнаць” на апазіцыю, дык становішся ворагам бела
рушчыны. Ператварылі апазіцыянераў у святарных кароваў,
недатыкальных.

ЛЯВОН ВОЛЬСКІ, МУЗЫКА:

“У НАС УСЁ ЗАНАДТА СУР’ЁЗНА”
Мне шкада часу на чытанне гэтага тэксту. Я чытаў водгукі
розных людзей, густу якіх цалкам давяраю, і цікавасць мая да
паэмы не абудзілася. Але я бачу, што гэты твор карыстаецца

нежартоўнай папулярнасьцю сярод моладзі. Узгадайце, што
твор падобнага фармату, “Сказ пра Лысую гару”, таксама ка
рыстаўся шалёнай папулярнасцю. І гэты фармат, ананімная
паэма, у Беларусі запатрабаваны не адно стагоддзе, бо мы ад
чуваем уціск абсалютна ў розных праявах. То з боку Ўсходу,
то з боку Захаду, то з боку саміх сябе. Такі адвечны маніякаль
надэпрэсіўны стан. І небяспечна падпісвацца. Прычым для
аўтара небяспека сапраўды існуе. У Зянона Пазьняка вельмі
шмат ёсць фанатаў і фанатыкаў. Лепей з імі не жартаваць. А
наогул, у нас малавата дурной весялосці, іроніі і асабліва са
тыры. У нас усё занадта сур’ёзна. З абодвух бакоў. Усё на
столькі сур’ёзна, што ні чытаць гэта не цікава, ні знаходзіцца
ў гэтым. Творцам варта над гэтай сітуацыяй задумацца. Трэ
ба прымушаць сябе смяяцца.

МІХАЛ АНЕМПАДЫСТАЎ, ПАЭТ:

“НЕЦЭНЗУРНАЯ ЛЕКСІКА
МОЖА БЫЦЬ У АНЕКДОЦЕ”
Я вельмі не люблю, калі нецэнзурная лексіка ўводзіцца ў літа
ратуру. Нават, калі гэта сцёб. Таму я не прымаю такой твор
часці. Можа, для расійскай літаратуры гэта нармальна. Гэта
іхныя праблемы,  іхныя рашэнні,  іхны выбар. А выкарысто
ўваць гэта ў Беларусі, дзе традыцыйна на падобныя рэчы
існавала табу... У анекдоце гэта можа быць, я не такі ўжо хан
жа. А калі тэкст перанасычаны мацюкамі, дык гэта ўжо не
літаратура. Гэта з іншай галіны дзейнасці. І не беларускай.

ГАННА КІСЛІЦЫНА, КРЫТЫКЕСА:

“ТЭКСТ ВЕЛЬМІ ТАЛЕНАВІТЫ”
Я лічу гэты тэкст гістарычналітаратурным помнікам. І коль
касць ягоных чытачоў пераконвае мяне ў ягонай значнасці.
Ён цікавы не столькі сваімі мастацкімі якасцямі, колькі тым,
што перадае настроі, якія ёсць у нашым грамадстве ў апош
нія пяць гадоў. Тэма моцнай рукі ёсць нават у асяроддзі мяк
кацелых інтэлігентаў. А тэкст вельмі таленавіты, калі ўлічваць
сам жанр хіпхопу. І мат там дарэчы, і англамоўная ўстаўка. І
ясна, што культура развіваецца. І гэты твор не горшы за ас
татнія творы гэтага жанру. А ўжо тое, што ён паказвае стан
грамадскай думкі, робіць яго адным з першых твораў гэтага
жанру. Я прызнаюся, калі першы раз яго прачытала, то атры
мала задавальненне. Больш за тое. Я прапанавала яго на сай
це “Нашай Нівы” вылучыць хоць на якую прэмію. Мне б хаце
лася, каб хтонебудзь адзначыў гэты твор, які аб’яднаў на пэў
ны момант беларусаў.

СЕВЯРЫН КВЯТКОЎСКІ, ЖУРНАЛІСТ:

“ЛЮДЗЯМ НЕ ХАПАЕ ЖАРТАЎ”
Нармальны прыкол. Таленавіты жарт. Гэта КВН. А ажыятаж
узнік зза таго, што мы жывем у такім грамадстве, дзе жарта
ваць небяспечна. І адпаведна не хапае людзям такіх жартаў.
Газета “Навінкі” знікла, сцябацца няма каму.
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«Лава Клінтана” ў Курапа-
тах — месцы масавых
сталінскіх расстрэлаў – зла-
маная невядомымі вандаламі.
Гэты мемарыяльны знак з
надпісам «Ад народу Злучаных
Штатаў Амерыкі народу Бела-
русі дзеля памяці” быў усталя-
ваны прэзідэнтам ЗША Білам
Клінтанам падчас візіту ў Бе-
ларусь у 1994 годзе. Частка
гранітнай пліты вагой 30
кілаграмаў знікла без следу.
Мінск, 31 студзеня 2007 году.

31 студзеня на пасяджэнні
Камітэта міжнародных спра-
ваў Бундэстага Аляксандр
Мілінкевіч выступіў з крыты-
кай еўрапейскай палітыкі,
скіраванай на аднаўленне кан-
тактаў з дыктатурай Аляк-
сандра Лукашэнкі.

Палітык  падкрэсліў,  што
быў  і  застаецца  прыхільні
кам дыялогу Еўропы з Бела
руссю, але толькі пры ўмове
выканання рэжымам шэрагу
крокаў  на  збліжэнне,  пер

шымі  з  якіх  павінны  стаць
вызваленне ўсіх палітзняво
леных  на  чале  з  Аляксанд
рам Казуліным і свабода прэ
сы.

“Вера часткі еўрапейскіх
палітыкаў у тое, што Еўропа
можа  паразумецца  з  Лука
шэнкам і дзякуючы гэтаму да
магчыся дэмакратычных зме
наў у Беларусі ёсць наіўным
і небяспечным меркаваннем.
Палітыка  Еўропы  павінна
быць як ніколі цвёрдай – ды

ялог толькі ўзамен за выка
нанне  ўмоваў,  але  ніяк  не
наадварот”,  адзначыў Аляк
сандр Мілінкевіч.

У Берліне адбылася сустрэ
ча Мілінкевіча з дарадцамі
канцлеркі  Германіі  Ангелы
Меркель.  Былі  абмеркава
ныя, у прыватнасці, праблемы
энергетычнай бяспекі ў свят
ле нафтагазавага канфлікта
Беларусі і Расіі.

Паводле
www.milinkevich.org

МІЛІНКЕВІЧ У БУНДЭСТАГУ

«Памяць пра Халакост”.
27 студзеня –  дзень вызвален-
ня лагера смерці ў Асвенціме –
паводле рашэння ААН трэці
год запар адзначаўся як Міжна-
родны дзень памяці ахвяраў
гітлераўскага генацыду суп-
раць габрэяў. Напярэдадні гэ-
тай даты ААН адзінагалосна
(за выключэннем Ірана) паста-
навіла лічыць адмаўленне фак-
ту Халакосту злачынствам.
На здымку:    Выстава ў Габ-
рэйскім доме, прымеркаваная
да Дня Халакосту. Мінск, 28
студзеня 2007 году.

29 студзеня пастановай
ураду РБ на 20 працэнтаў па-
вышаныя тарыфы на газ і
электраэнергію. Новыя кош-
ты ўводзяцца з 1-га студзеня
2007 году.

Цана на газ для жылых па
мяшканняў з лічыльнікамі ў
ацяпляльны перыяд складзе
141 рубель за кубічны метр, у
летні перыяд – 242 рублі за
кубаметр.

У дамах без  індывідуаль
ных  лічыльнікаў  пры  наяў

насці газавай пліты і цэнтра
лізаванага гарачага водаза
беспячэння  цана  складзе
амаль  2  тысячы  рублёў  на
асобу ў месяц.

Тарыфы за цеплавую энер
гію для насельніцтва для пат
рэбаў ацяплення  і гарачага
водазабеспячэння павыша
ныя з 1 студзеня на 12 пра
цэнтаў.

Прадпрыемствам  давяд
зецца  плаціць  за  газ  удвая
больш, чым летась.  З 1 студ

зеня 2007 году цана газу для
прамысловасці складзе 120
даляраў за 1 тысячу кубамет
раў без падатку на дабаўле
ны кошт.

У бліжэйшы час чакаецца
чарговае павышэнне цэнаў
на  нафтапрадукты  (у  тым
ліку паліва для аўтамашын) –
гэтым разам яшчэ на 5 пра
цэнтаў.

Паводле  СМІ

ЦЭНЫ СКАЧУЦЬ

У Вільні пачаў працу Дом
правоў чалавека. Адкрыццё
такога Дому ў суседняй Літве
тлумачыцца тым, што ў Бела
русі праваабарончай дзей
насцю  сёння  займацца  не
магчыма. Амаль усе праваа
барончыя  арганізацыі  ўла
дамі ліквідаваныя дэюрэ. Ні
адна з недзяржаўных аргані
зацый, створаных правааба
ронцамі за апошнія гады, не
была зарэгістраваная, права
абарончыя захады спыняюц
ца  міліцыяй  і  КДБ,  а  іх  уд
зельнікаў цягаюць па судах і
пазбаўляюць волі. Вобыскі ў
офісах недзяржаўных аргані
зацыях,  на  кватэрах  гра
мадскіх актывістаў  і канфіс
кацыя дакументаў, носьбітаў
інфармацыі, сталі звычайнай
практыкай. Многія актывісты,
абазначаныя ўладамі катэго
рыяй “Д” (“досмотр”) абшук
ваюцца на мяжы “да трусоў”,
што нагадвае практыку на
цысцкіх канцлагераў. Многім
вядомым у свеце правааба
ронцам уезд у Беларусь заба
ронены. Словам, сітуацыя ў
Беларусі не дазваляе Дому
правоў чалавека працаваць
на яе тэрыторыі. Таму, дзяку
ючы ўладам суседняй Літвы і
Еўрасаюзу,  беларускі  Дом
створаны ў Вільні.

Тут  будуць  праводзіцца
семінары, канферэнцыі, шко
лы прававой адукацыі. Арга
нізацыя стане Домам для бе
ларускіх  праваабаронцаў,
матэрыялаў  і  дакументаў,
якія знаходзяцца ў рызыкоў
ным становішчы ў Беларусі.

Сённяшнія рэпрэсіі ўладаў
у  Беларусі  скіраваныя  суп
раць шырокага спектру пра
воў чалавека, сярод якіх не
толькі  апазіцыйная  дзей
насць, але і культурныя пра
вы, у тым ліку, права на род
ную  мову.  Вось  жа  нацыя
нальныя  правы  беларусаў
стануць у цэнтры ўвагі нова
га  Дому  правоў  чалавека  ў
Вільні.

30  студзеня  адкрыццё
Дому правоў чалавека прай
шло ў прысутнасці паслоў  і
лідэраў  праваабарончага
руху  еўрапейскіх  краін,  а
таксама беларускіх правааба
ронцаў.

Віленчук

БЕЛАРУСКІ
ДОМ
У ВІЛЬНІ
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КАЛІ Ў ВАС НЯМА ІНТЭРНЭТУ, А ВЫ ХОЧАЦЕ РЭГУЛЯРНА АТРЫМЛІВАЦЬ ПАПЯРОВУЮ
ВЕРСІЮ “СВАБОДЫ” ПРАЗ ПОШТУ, ДАШЛІЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, ВАШ АДРАС

SMS-ПАВЕДАМЛЕННЕМ НА НУМАР:
+370 687 42 185

(КОШТ SMS-ПАВЕДАМЛЕННЯ – 150 БЕЛАРУСКІХ РУБЛЁЎ).
ВАШ АДРАС БУДЗЕ ВЯДОМЫ ТОЛЬКІ РЭДАКЦЫІ І ТОЛЬКІ ДЛЯ ПАДПІСКІ

“ЛУКАШЭНКА ЛЯЦЕЎ
НА АДНЫМ КРЫЛЕ”
ЦІ ДАПАМОЖА АПАЗІЦЫЯ ВЫПРАВІЦЬ СТАРЫ КУРС?

бегчы ў Маскву, таму што гэ
тага не хоча Масква, гэтага
не хоча кіраўніцтва Расіі”.

На  Захадзе  ж,  з  сумам
прызнаў кіраўнік дзяржавы,
стаўленне да яго не змяніла
ся, і ён пра гэта ведае.

Агульны сэнс апошніх зая
ваў Лукашэнкі чарговы раз
звёўся да таго, што Еўропа
мусіць прызнаць  існуючы ў
Беларусі лад і пагадзіцца з ім.
І  што  кантакты  з  ім  носяць
вымушаны характар тактыч
нага плану – пакуль стаўлен
не Масквы да Лукашэнкі не
зменіцца.

Аднак з боку апазіцыйных
дзеячоў адразу з’явіўся шэ
раг, так бы мовіць, сустрэч
ных  ініцыятываў.  Спачатку
Дзмітры Бандарэнка з ініцы
ятывы “Хартыя97” прапана
ваў уладам і апазіцыі разам
адзначыць  25  сакавіка  як
дзяржаўнае  свята.  А  крыху
пазней партыя БНФ заявіла,
што гатовая дапамагчы Лука
шэнку  наладзіць  стасункі  з
Еўрасаюзам.

Паводле  Бандарэнкі,  “у
святкаванні павінны браць
удзел  кіраўніцтва  краіны  і
лідэры  апазіцыі,  старшыня
Рады  БНР  Івонка  Сурвілла,
кіраўнікі праваслаўнай і ка
таліцкай цэркваў, іншых кан
фесій, вядомыя грамадскія і
культурныя  дзеячы”.  І  ка
мандзір  спецназа  генерал
Паўлічэнка, – як дасціпна да
поўніў гэтую прапанову нех

та з журналістаў.
Крыху  больш  сціплыя

спадзяванні выказвае БНФ.
Там  разлічваюць  не  на  яд
нанне з уладай 25 сакавіка, а
хаця б на тое, што ўдзельні
каў мірнай маніфестацыі тыя
самыя байцы спецназа не бу
дуць збіваць гумавымі друч
камі. У гэтым выпадку (а так

сама пры ўмове вызвалення
палітзняволеных і ўнясення
паправак ў выбарчы кодэкс)
БНФ,  паводле  намесніка
старшыні гэтай арганізацыі
Віктара  Івашкевіча, “гатовы
падключыць усе сваі сувязі,
каб супрацоўніцтва кіраўніц
тва Беларусі з ЕС было максі
мальна эфектыўным”.

Напярэдадні міністр унут
раных спраў Уладзімір Наву
маў заявіў, што палітзняволе
ных у Беларусі няма. А зна
чыць,  і  праблемы  больш
няма.

У  выпадку  з  Рарам  усё,
прынамсі, зразумела. Паліто
лаг досыць адкрыта заявіў:
“Германія хоча ствараць не
“аранжавыя рэвалюцыі”, але
працяглы складаны дыялог,
які  б  нас  наблізіў,  а  не
развёў”.

А  вось  што  тычыцца  ас
татніх прыхільнікаў дыялогу,
то яны трапілі проста ў няём
кае становішча. Колькі ўжо
было няспраўджаных спадзя
ванняў  на  замірэнне  Лука
шэнкі з Захадам і апазіцыяй, і
кожнага разу ўсё сканчалася
новай, яшчэ больш жорсткай
атакай улады на рэшткі сва
боднага грамадства. Але, па
добна  на  тое,  не  ўсе  гэты
ўрок засвоілі.

Сумна, што будуючы вірту
альныя масты з уладай, апаз
іцыянеры не могуць знайсці
паразуменне  паміж  сабой.
Той жа БНФ амаль адначасо
ва  заявіў  пра  гатоўнасць
спрыяць дыялогу кіраўніцтва
Беларусі з Еўрасаюзам і дэ
факта – пра спыненне супра
цоўніцтва з камандай Аляк
сандра Мілінкевіча. Наўрад ці
такія  пакручастыя  шляхі
здольныя прывесці да пера
могі.  Ці  хаця  б  дапамагчы
выправіць чыйсьці  “ухіл на
Ўсход”.

Валер Філін

Заканчэнне. Пачатак на
стар. 1

belzhaba.com
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Ну что ж, погнали. Эпиграф:

Прадалі мову, прадалі сьцяг,
Зянон шчэ патанчыць на вашых касьцях!
Наша ніва *

Дзень, б...дь, добры ў хату, тут эмси **Волат Зьміцер.
Даю координаты: не Москва и не Питер,
Вэ Ка Эл*** Беларусь, Менск, центр Европы.
Двигай ж...пой под звуки Зянонхопа!

Хочешь спросить, кто такой Зянон?
Давай сюда микрофон,
И слушай, это не пустой гон.
Реально базарю всю правду как есть,
Короче, Беларусь, год две тысячи шесть.
Это жесть!
Кто еще не успел сесть,
Стоят в очереди – на нары или к стенке.
Выборы прос...ны. Лукашенко
Принимает поздравления. Срок третий.
Тех, кто недоволен этим,
Принимают в разработку эскадроны смерти.
Перспективы ноль, голимые темы,
Полная победа тоталитарной системы.
Оппозиция обос...лась жидко,
Чегевары, б..., х...вы: кто в бегах, кто в крытке.

П...дец особенно близок, ждать спасения не от кого.
Совет Европы? Комиссия по правам человека?
Трибунал в Гааге? НАТО, ООН?
Правильный ответ лишь один – ЗЯНОН.
Только он
Может дать народу надежду.
Он силён,
Он решает, его реально всЕ ждут.

Зэки с зоны, пацаны с района, –
Все говорят: “Никто, кроме Зянона!”

Пишет на партах кулёк и инъяз****:
“ЗЯНОН уже близко, он спасет всех нас!”

Перестук на Володарке, на Окрестина, в Жодино:
”ЗЯНОН
Возвращается на Родину”.

Вот он, Всадник Апокалипсиса!
Реки, поля, леса,
Граница, вспаханная полоса
Коровьи копыта задом наперед,
Подземный ход, Буг вброд…
Пограничный кордон, ОМОН, смерти эскадрон
В пистолет заряжен отравленный патрон...
 Стой, кто идет!
 ЗЯНОН!

 Руки за голову!  Как бы не так!
Врагу не сдается гордый Пазьняк.
Предъявить документы? Да е...л я вас в рот!
Цель визита? Государственный переворот.
Какое гражданство? Ох...ли совсем?
Что с собой? Так, х...ня: два АК 47.
На стволах гравировка: “Радзіма. Свабода”.
Резко валит с двух рук всю бригаду уродов,
Пять секунд, б..., и цуд некранутай прыроды,
тишина и спокойствие на границе.
Москали и гэбня, начинайте молиться.

Он вернулся, осмотрелся, на колени встал в Гродно,
Поцеловал родную землю, вздохнул свободно:
“Я вярнуўся”.
И это не пустые тёрки.
Он вернулся, почувствовал каждый четвёртый
Боль в татуировке на правом плече,
Шэпча: «Ён вярнуўся: «Пагоня» пячэ».

Первым делом Зянон созвал «элиту», «лидеров».
Многие его терпеть ненавидели,
Но зачехлили балалайки, побросали мацу,
Когда Зянон их построил рядком на плацу.
Слушают, уроды, как двоечники за партой:
Где ты, сука, был девятнадцатого марта?
Дома др..ил, лежа на диване,
Или участвовал в Народном Голосовании?

Александр Милинкевич? Гнилой базар, дешевый понт,
С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает Народный
Фронт.
КонсервативноХристианская Партия.
Сам нах... дорогу найдешь или нарисовать на карте?

Козулин? Огреб пиз...лей от собра?
Зянон добавит с ноги по ребрам!
Пиз...ц, ты уволен, до свидания, Саша,
Прое...л свой День Воли, отдыхай у параши.

За что ты ОМОНом отп...жен, Сивчик?
Подруге в палатке расстёгивал лифчик?
Не, ну тут, без базара, нет претензий к ОМОНу:
«Сэкс да шлюбу”, падла, опозорил Зянона!

Лебедько Толик? Х... ты, а не оппозиция!
Пообедал до колик в ПатиоПица*****?

Вячоркастарший? Х...ли спишь на посту?
Зянон пересчитает тебе зубы во рту!
Младший? Юное перо демократии?
Пойдёшь по этапу следом за батей.
Арина? Урина, а туда же  Вячорка.
Всю семейку на нары, сработаем чётко.

Ленточки, значки, детсадовские флэшмобы, 
Новые способы пугать ежа голой ж...пой!
Какие, б...дь, свечки, какие цветочки?
Научитесь расставлять огневые точки!
Палатками не остановите маскальские танки,
Зянон вас научит городской партизанке.

Он построил Вильню, изобрёл мягкий знак.
ВИПзвонок****** на мобильный: Алё, Пазьняк!

Кровавый режим, тебе придётся несладко.
Зянон стал вершителем Нового Порядка.
Сперва Северинца на границе с Рашей.
Отбил у ментов – и в строй стал Паша.
А Северинец на зоне не терял даром времени,

ZIANON-HOP

Ананімная паэма “Зянон-хоп” з’явілася ў інтэрнэце прыканцы
мінулага году і паспела ўжо набыць досыць шырокі і супярэчлівы
розгалас у грамадстве. Мы вырашылі пазнаёміць з ёй чытача,
пазбаўленага магчымасці карыстацца інтэрнэтам. Спадзяемся,
што наш чытач самастойна зможа ацаніць гэты твор. Але
трэба мець на ўвазе некаторыя асаблівасці паэмы. Яна напіса-
ная ў стылі хіп-хоп (жанры, блізкім да больш вядомага рэпу) і вы-
конваецца ў рытмізаваным ключы пад адпаведную рытмічную
музыку. Паколькі гэта, хутчэй, вулічны жанр, дык і выконваюцца
падобныя вершаваныя творы з ужываннем ненарматыўнай
лексікі (прасцей кажучы – расійскага мату), пашыранай у народзе.
Адзінае ўмяшанне, на якое з вядомых прычынаў вымушаная была
пайсці рэдакцыя – гэта замена некаторых літараў на шматкро-
п’е. Заканчэнне на стар. 6



6 Тэма нумара№ 5 (54), 1 –7.02.2007 г.

Стал авторитетом, научился фене,
Сосну кулаком валит, поднимает в один жим, –
Короче, пиз...ц тебе, кровавый режим!

Первый Национальный, ОНТ, БТ, ЛАД.
В эфире Зянон, добро пожаловать в ад,
Шансы на спасение нулю равны,
Входы выходы все заминированы.
Макаёнка в огне, Киселёва******* в руинах,
Трансляция прервана па тэхнічных прычынах.
Это террор белчырвонабелы!
Контуры Аверкова******** на асфальте мелом.
За Беларусь замочили его, педераста, –
Х...ли не зовёт её Вялікім Княствам?
Х...ли каждый вечер по телеку гонит?
Где заставка старадаўняй крывіцкай Пагоні?
Где, Красовский, Завадский, Гончар, вашу мать?
БНФ не разьбіць, не спыніць, не стрымаць!

Зэ, Я, эН, о, эН 
Зянон Пазьняк, белорусский супермен!
Пэ, А, Зэ, Мягкий Знак, Эн, Я, Ка 
Кровавый режим, твоя смерть близка!

В каждой промзоне,
В каждом микрорайоне
Сформировано по колонне
Узнавших о Зяноне.
Комаровка, Чижовка, Автаз и Малина*********
Маршируют по проспекту Франциска Скорины.
Герой сопротивления – омоновец Егорка 
Первый труп в боях за станцию “Каменная горка”.
“Могилёвскую” штурмом берут Шабаны,
Это – начало рэйкавай вайны!
Машинистыкрысы по тоннелям отлавливаются,
Поезда на “Кастрычніцкай” не останавливаются!
Курсанты с Уручья, студенты из Рощи
Мочат спецназ на всех подступах к Плошчы.

Кровавые стычки на каждой парковке,
Бригады Зянона идут к Паниковке,
Взят Белтелеком, взят театр Купалы,
И вот наконец Президенция пала.

A.G.L.
You gonna get da sack

Zianon is here, Zianon is back!
Gonna run and duck, gonna catch a slug
Nevah fuck
Wit Zianon Pazniak!**********

Далеко собралась ты, Ермошина Лида?
Мужиком переоделась? Не выйдет, гнида!
В коридорах власти в последний раз ты,
Завалика пасть, бл... и склеивай ласты.
Павличенко, бронируй себе люкс в преисподней.
Вам п...дец: на подходе КАЛЁНА З ГАРОДНІ!

Лукашенко сосёт, вам это не снится,
Эмигранты толпами изза границы.
Пазьняк решает, вам это не кажется:
Зянон  Президент Великого Княжества.

Насчет маскалей постанова строгая:
Сутки на сборы и в дорогу.
Чемодан, вокзал, товарный вагон.
Литва для ліцьвінаў! –
Так сказал Зянон.

И последний вопрос: какого, б...дь, хера
ВКЛ в границах БССРа?
Зянон не потерпит такого позора.
Жыве Беларусь ад мора да мора!

Ху...чат на Вильню из Молодечно
танки –
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ! ЖЫВЕ ВЕЧНА!

ЗАЎВАГІ АД РЭДАКЦЫІ

* Уяўная цытата з газеты “Наша Ніва”.
** MC  (анг. Master of Cermonies) — вядучы імпрэзы, канцэрта, праграмы і да т.п..
*** ВКЛ – Вялікае Княства Літоўскае.
**** Прастамоўныя назвы мінскіх ВНУ – Акадэміі культуры і Лінгвістычнай акадэміі.
***** ”Патио-Пицца” – былая назва рэстарана блізу Кастрычніцкай плошчы ў
Мінску, дзе ў лютым 2006 году быў пазверску збіты і затрыманы спецназаўцамі
лідэр Аб’яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
****** ВИП (ад анг. VIP – Very Important Person) – вельмі важная персона.
******* На вуліцы Макаёнка ў Мінску знаходзіцца Беларускае тэлебачанне. Вуліца
Кісялёва тут згаданая памылкова (альбо дзеля рыфмы). Побач з ёй, на Краснай,
месціцца Дом Радыё, на Камуністычнай – офісы ОНТ і СТВ.
******** Аверкаў – вядучы праграмы “Контуры” на ОНТ.
********* Тут і далей – назвы мікрараёнаў сталіцы. “Панікоўка” – сквер ля КГБ, дзе
любіць збірацца моладзь.

********** Англійскі мат.

ZIANON-HOP
Пачатак на стар. 5.

Галоўнае ў гэтай гісторыі
– не сам “Зянонхоп”, напіса
ны  дзеля  забавы  пад  Новы
год  на  адной  маладзёвай
мінскай “хаце” і выстаўлены
“дзеля прыколу” на прыват
най  старонцы  ў  інтэрнэце.
Галоўнае, што з многіх тысяч
тэкстаў  і твораў сусветнага
сеціва менавіта ён выклікаў
такія страсці ў галовах і ася
родках  тых,  хто  прывык
лічыць сябе валадарамі ду
мак, лідэрамі нонканфарміз
му  і стваральнікамі альтэр
натыўнай афіцыёзу культуры.

Абурэнню  і  знішчальнай
крытыцы няма межаў і няма
канца.  На  другім  баку  мы
раптам убачылі зборны воб
раз таго самага Зянона, пра
існаванне  якога  раней  і  не
падазравалі. Туга па сапраўд
ным героі, агорнутая іроніяй
і самаіроніяй, бо інакш выг
лядала б дэкларатыўнамёрт
ва, змусіла зборны вобраз ге
роя ашчэрыцца, расчырва
нецца, расплявацца, а ўрэш
це вынесці вердыкт: гэта не
культура!

Усё культура.

Што ж так падцяла нашага
зборнага  Зянона,  што  ён  у
сваёй  аргументацыі  пачаў
збівацца  на  няпраўду?  Бо
відавочна, што аўтары “хопу”
– людзі  і адукаваныя,  і пра
сякнутыя  беларушчынай,  і
дасведчаныя, і – во што важ
на – вельмі неабыякавыя, а
ўсё гэта разам плюс валодан
не стылем выдае ў іх людзей
культурных, што напроч ад
маўляецца  крытыкамі.  Дык
што ж так кранула?

Магчыма, “Зянонхоп”, бу
дучы таленавітай правакацы

яй (а што таленавітае ў куль
туры – не правакацыя?), стаў
тэстам для тых людзей, якія
былі перакананыя, што жы
вуць  у  эпіцэнтры  свайго
часу, пакалення, маралі... А
тут адчулі, што засталіся не
дзе ў сваім часе, пакаленні,
уяўленні пра мараль, тады як
самое жыццё рушыла напе
рад  і  –  не  дагнаць,  не
спыніць, ні пагаварыць, ні пе
раканаць,  бо  адэкватных
словаў не знаходзіцца,  інта
нацыі не тыя, у вачах нешта
недарэчнае адсвечвае. Таму

ТУГА ПА СВАБОДЗЕ
“ЗЯНОН-ХОП” ЯК ТЭСТ
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КАЛ КУЛДАРАВА Невядомая
Беларусь

Стрэмкі
ПРАГА ПРАСЛАВІЦЦА – ВЕЧНАЯ ЯК СВЕТ

Бадай, кожнаму з нас да
водзілася ў свой час сарамлі
ва здаваць сястрычцы ў бе
лым халаце для аналізу ба
начку з уласным калам.

Нядаўна ў “сеціве” зрабіў
кар’еру  тэкст,  які  мае  ўсе
ўласцівасці вышэйпамянёнай
субстанцыі. І тыя, хто пазнаё
міўся з гэтай ананімкай, мо
гуць паводле яго зрабіць ся
кіятакія высновы – на што ж
хворы  наш  беларускі  ар
ганізм.

Калі адсеяць шматлікія ма
цюкі, якімі перасыпана “паэ
ма”, сэнс яе такі – “все козлы”,
але “придет Зянон” і ўсім па
кажа  “кузькину  мать”.  Гэта
енк раба, халопа, які прагне
мець правадыра, фюрэра –
загадай,  пакліч,  і  я  за  цябе
“всем уродам пасть порву!”
Дзіўна, як гэта асоба не заў
важае, што даўно жыве пад
кіраўніцтвам такога “бацькі”,
і  што  яны  гавораць  з  ім  на
адной мове – ва ўсіх сэнсах.

“Хрысціянскім  дэмакра
там”, тым больш “кансерва
тыўным”, варта было б прыг
ледзецца да сваіх праграм і
ўспомніць свае выказванні,
каб зразумець – што ж пры
цягвае “адмарожаных” адэп
таў,  якія  зусім  не  палаюць
хрысціянскай  любоўю  да
бліжняга  ды  ўсеагульным
прабачэннем і пакаяннем.

Думаю, афіцыйным прапа
гандыстам  трэба  будзе
знізіць  “оклад  жалованья”,
калі  яны  не  выкарыстаюць
такой цудоўнай нагоды для
паказу “звериного оскала оп

позиции”.
Што рабіць, і сапраўды не

дужа высокі ўзровень нашых
“адраджэнцаў”, калі яны, хто
брыдзячыся, хто хіхікаючы,
але рассылаюць адно аднаму
гэткі “твор”, напісаны да таго
ж паруску.  (Зрэшты, камізм
сітуацыі ў тым і заключаны,
што беларускі “ультранацыя
наліст” не ведае ні слова па
беларуску.)

Інтэрнэт,  як  і  папера,  не
чырванее.  Ды  й  чаго  саро
мецца,  калі  ў  “сур’ёзных”,
“тоўстых” выданнях друкуюц
ца тэксты амаль такога ж па
лёту. З такімі ж “х...”  і  “б...”.
Толькі называецца гэта гучна
– “постмадэрнізм”. А пэўная
дама нядаўна нават Нобелеў
скую прэмію адхапіла за про
зу,  не  нашмат  вышэйшую,
чымся “паэзія” беларускага
ананіма.

Такі цяпер час. Іхні час, час
людзей,  якія  не  здольныя
стварыць нічога проч фека
ліяў, але дачакаліся моманту,
калі на гэтым прадукце мож
на зрабіць кар’еру.

Нейкі Брэнер быў аб’яўле
ны  крытыкамі  “найлепшым
мастаком Масквы 1994 году”
– за свой “перформанс”, які
заключаўся ў тым, што гэты
двухногі ў музеі прысеў пад
карцінай Ван Гога  і справіў
там патрэбу...

А мацюкі – знайдзіце су
часны  спектакль,  дзе  б  на
сцэне не лаяліся матам.

А ўзровень – прыслухай
цеся  да  тэкстаў  розных
“танцаў на палянцы” ды “рас

пранайся, адрывайся”.
Што ж здзіўляцца, калі аў

тару “паэмы” аднойчы цюк
нула: “а чем я, б…, хуже?”

“Ничем”!
І  што  чытаюць  –  нічога

дзіўнага: цікаўнасць ёсць ад
ным  з  асноўных,  базавых
інстынктаў.  Яшчэ  ў  даўнія
часы  на  кірмашах  быў  такі
“атракцыён”: будка з дзірач
кай у сцяне, праз якую мож
на было паглядзець (за гро
шы, вядома). Гляне дзеўка, за
чырванеецца як бурак і адс
коквае.  А  за  ёю  наступныя
ціснуцца  –  а  што  ж  тамака
такога?

І што пішуць – нічога но
вага і дзіўнага. Патрэба сама
выказвання  заўсёды  была
моцная.  І агрэсіўных графа
манаў заўжды было поўна.

Прага  праславіцца,  хай
сабе  й  не  пад  сваім  про
звішчам – вечная як свет. Па
мятаеце  чэхаўскага  героя,
які не знаходзіў сабе месца
ад шчасця, бо ў газеце пра
яго надрукавалі: “Митя Кул
даров  попал  под  лошадь”?
Цяпер такі Міця не вылазіў
бы з інтэрнэту ды друкаваўся
б сам.

Што ж, мае права.
Але і мы маем права – вы

біраць.
Бо сказаў паэт:
Кожны выбірае для сябе
Рэлігію, жанчыну і дарогу
Д’яблу паслужыць, або пра

року
Кожны выбірае для сябе.
             (Ю.Левітанскі)

Алег Аблажэй

1 лютага   1863  году  –
дзень пачатку антырасійска
га паўстання, якое шырока
вядомае ў Беларусі як паў
станне Кастуся Каліноўскага.
У гэты дзень Літоўскі правін
цыйны камітэт пад кіраўніцт
вам  Каліноўскага  абвясціў
сябе Часовым урадам на аку
паваных Масквою землях Бе
ларусі  і Літвы. Быў прыняты
маніфест аб пачатку паўстан
ня і надзяленні сялянаў зям
лёю.

2 лютага   беларусы  ка
талікі адзначаюць свята Грам
ніцаў або Стрэчання – дзень
сустрэчы зімы з летам. Лічыц
ца,  што  ў  гэты  дзень  ужо
можна пачуць грымоты і па
бачыць навальніцу. Маўляў,
прайшла  палова  зімы.  Пра
гэта сведчыць і прыказка: «На
Грамніцы палавіна зіміцы».

З лютага 1927 году – дата,
якая ўвайшла ў беларускую
гісторыю пад назвай Косаўс
кага расстрэлу. У гэты дзень у
мястэчку  Косава  польскія
ўлады расстралялі мірную дэ
манстрацыю людзей, якія вы
ступалі ў абарону Беларускай
сялянскаработніцкай грама
ды. На падтрымку грамады
выйшла паўтары тысячы ся
лян. Дэманстранты прайшлі
па  вуліцы  Косава,  правялі
мітынг. Калі яны зноў рушылі
праз мястэчка, паліцыя пача
ла  страляць.  Было  забіта
шэсць чалавек і некалькі дзя
сяткаў паранена. Пахаванне
забітых вылілася ў маніфес
тацыю пратэсту супраць са
мавольства  паліцыі  і
польскае акупацыі.

4 лютага 1931 году скон
чыў жыццё самагубствам Усе
валад  Ігнатоўскі, беларускі
гісторык, акадэмік. Ігнатоўскі
займаў  у  Беларусі  важныя
дзяржаўныя пасады ў часы
савецкай беларусізацыі 20х
гадоў. Але на пачатку 30х бе
ларусізацыі прыйшоў канец.
Ігнатоўскага сталі публічна
называць лідэрам нацыянал
дэмакратычнай контррэва
люцыі і кулацкім агентам, па
чаліся  вылікі  на  допыты  ў
ГПУ.  Урэшце  шанаваны  ў
краіне чалавек зрабіў сабе
смерць.

на  дэкларатыўныя  мацюкі
“Зянонхопу»,  якія  да  сут
насці верша не маюць ніяка
га дачынення, сур’ёзная пуб
ліка адказала хто раздражнё
най,  хто  сварлівай,  а  хто  й
азлобленай лаянкай – па сут
насці.

Нейкі  рэзкі  прамень
пранік у гэта прыцемненае
царства, нейкі праціўны гук
працяў  гэтую  шалахлівую
цішыню,  нейкі  грубы  дрын
скалануў раску гэтага балота,
дзе ўсё даўно  і незаўважна
для нас устаялася, прыцярпе

лася, схапілася намёртва. А
мы ўсё яшчэ лічым сябе рэва
люцыянерамі, адраджэнцамі,
выратавальнікамі Бацькаўш
чыны. Хоць даўно ўжыліся ў
абставіны несвабоды і таталь
нае хлусні – што афіцыйнай,
што апазіцыйнай, што проста
бытавой,  гастраномнай.
Ніхто не гаворыць праўды,
ніхто  не  наважваецца  зла
маць гэты парадак рэчаў.

Так змяняюцца пакаленні.
І кожнае новае – бясстраш
нае. Яно так энергічна пратэ
стуе супраць задушлівае не

свабоды і звыклае хлусні, бо
толькі ўступае ў жыццё і ні за
што на свеце не хоча, каб гэ
тае  жыццё  стала  працягам
нашае прывычнае беспрас
ветнае бадзягі. Так моцна не
хоча, што крычыць ад невы
носнае крыўды, тугі і болю. А
каб мы яго пачулі, крычыць
самымі крэпкімі словамі, якія
толькі ёсць у нашым арсена
ле. А гэта на сённяшні дзень
аб’ектыўна – мат і “Зянон”.

Яно крычыць, усе слуха
юць, ніхто не чуе.

Алесь Кебік
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ХТО З ІХ ПЕРШЫ?
БТ ПАТРАПІЛА ВА ЎЛАСНУЮ ПАСТКУ

А  пачалося  з  таго,  што  ў
пятніцу Аляксандр Лукашэн
ка  падчас  раздачы  прафе
сарскіх  і доктарскіх дыпло
маў  навукоўцам  сказаў
колькі словаў на набалелую
тэму энергетычнай бяспекі.
Перад тэлекамерамі ён паа
бяцаў прыструніць расійскіх
нафтавых магнатаў. “Дэлега
цыя, якая вядзе зноў перамо
вы, атрымала ад мяне про
стыя ўказанні: тыя кампаніі,
якія  будуць  нам  прапано
ўваць  кантракты  па  падоб
ных цэнах завышаных — тут
па прапампоўцы нафты ў Еў
ропу будуць абкладацца да
датковым  мытам,  каб  мы
маглі  кампенсаваць  свае
страты  ад  звышсусветных
цэнаў”,  —  даволі  цьмяна
заявіў  кіраўнік  дзяржавы.
(Размова йшла пра ўмовы па
гаднення па расійскай нафце
і мытах на яе, падпісанага сё
лета 12 студзеня ў Маскве).

Кіраўніцтва Расіі, занятае

візітам  Пуціна  ў  Індыю,  на
пагрозы наконт “дадатковых
мытаў” спачатку ніяк не адрэ
агавала. Але ў нядзелю ўвеча
ры агенцтва ІТАРТАСС рас
паўсюдзіла паведамленне аб

прэсслужба наступным днём
гнеўна абвергла гэтае паве
дамленне, заявіўшы, што сло
вы кіраўніка дзяржавы былі
няправільна патрактаваныя.
Пры  гэтым  было  абяцана
правесці расследаванне з мэ
тай выявіць аўтараў варожай
“правакацыі”. Цікава, няўжо
прэсслужба будзе дапытвац
ца ў свайго патрона – ці сап
раўды  ён  гаварыў  тое,  што
гаварыў, і што меў на ўвазе?

Між тым, праграма “Час”
на 1м расійскім канале (ОРТ)
у нядзелю пайшло яшчэ да
лей. Праграма працытавала
інтэрв’ю  Лукашэнкі  нямец
кай  газеце  “Вельт”,  у  якім
кіраўнік Беларусі просіць Еў
ропу дапамагчы процістаяць
ціску Расіі. А потым адразу
згадала ягоныя словы з даў
няга  інтэрв’ю  газеце  “Хан
дельсблат”  пра  тое,  што
“Гітлер сфармаваў магутную
Германію, дзякуючы моцнай
прэзідэнцкай  уладзе,  і  ня

мецкі парадак, які фармаваў
ся стагоддзямі”.

Вось так, дзесяць гадоў 1
ы расійскі канал маўчаў на
гэтую тэму.

Але цяпер, у лепшых тра
дыцыях “Панарамы”, прагра
ма “Час” успамінае мінулае,
не  баючыся  застацца  без
вока.  А  дарэмна.  Малодшы
брат расійскага 1га – “Пер
шы беларускі” мае яшчэ шмат
камянёў у запасе, якія, можна
не сумнявацца, вываліць на
сваіх  расійскіх  калег  у
бліжэйшым часе яшчэ не ад
нойчы.

Вось толькі чаму ад гэтага
бясконцага  шоў  з  паліван
нем адно аднаго брудам пав
інен цярпець нармальны бе
ларускі глядач? Якому даўно
няма розніцы, якую кнопку
тэлевізара  ўключаць.  Усё
адно  яго  прымусяць  гляд
зець усе праграмы парасей
ску – “пра галоўнае”.

Максім Пешкаў

тым, што кіраўніцтва РБ вы
рашыла… ануляваць нафта
выя  кантракты.  Пры  гэтым
ІТАРТАСС спаслаўся на згада
ныя словы Лукашэнкі. Ягоная

belzhaba.com

У мінулую нядзелю вяду
чыя  праграмы  “Траянскі
зубр” на Еўрапейскім Радыё
заявілі:  “На  зло  нашым  не
дабразычліўцам мы гаварылі
і  будзем  гаварыць  слова,
якое самі прыдумалі – “пра
капялюшылі!” Я так зразумеў,
што гэтая заўвага тычыцца
мяне, бо некалькі разоў пісаў
пра гэтую перадачу. Хацеў бы
патлумачыць яшчэ раз, што
не з’яўляюся недабразычліў
цам і пішу свае заўвагі не са
злосці. Беларускае свабоднае
радыё я люблю. Яно для мяне
– галоўная нітачка, якая звяз
вае  з  роднай  Беларуссю.  Я
проста хачу, каб маё беларус
кае радыё было самае леп
шае, самае беларускае ў све
це. На прыватнай станцыі ча
лавек можа казаць што хоча,
і ніякіх яму прэтэнзіяў. Але

нашыя станцыі працуюць за
грамадскія грошы, дэклару
юць грамадскія мэты, таму я
лічу, што маю права выказ
ваць свае думкі.

Што тычыцца “Зубра”. Мне
прыемна, што галасы вяду
чых гэтай праграмы загучалі
на поўную сілу. Калі спачатку
ўсё  нагадвала  школьны
літмантаж – мальчык, дзевач
ка, мальчык, дзевачка, – дык
цяпер яны асвойталіся і шча
бечуць як салавейкі. З такімі
галасамі не сорамна і ў про
сты эфір выходзіць. Галоўнае,
каб было пра што гаварыць. І
калі ўжо назваліся Акном у
Еўропу,  дык  і  расказвалі  б,
што  там  відаць  і  чуваць  за
тым вакном. Пра канцэрты ў
Маскве  і  Піцеры  беларускі
слухач напэўна даведаецца з
тых  рускамоўных  FMстан

цыяў, якія дураць яму галаву
ў Мінску. А вось якую музыку
слухаюць у Літве, Чэхіі, Даніі,
Іспаніі, акрамя Еўрапейскага
радыё беларускаму слухачу
ніхто не раскажа. Я невялікі
спецыяліст у сучаснай музы
цы,  але  мог  бы  падказаць
пэўныя сюжэты – як у Літве
на  дзень  незалежнасці  і
іншыя святы дзяржава арган
ізуе  канцэрты  папулярных
маладзёвых групаў; як палі
тычным партыям забаранілі
ладзіць канцэрты ў перадвы
барчай агітацыі, маўляў, гэта
подкуп выбаршчыкаў; як рас
круцілася радыё польскай су
польнасці “Знад Віліі”; як Бо
гам забыты правінцыйны га
радок Вісагінас здабыў сабе
міжнародную славу фэстам
countryмузыкі;  ці  ёсць  у
Літве штосці накшталт нашай

Крамбамбулі і фолкмадэрна...
Падобных сюжэтаў з Літвы і
іншых еўрапейскіх краін, на
пэўна  ж,  можа  быць
процьма.

А напрыканцы свайго ма
налогу заўважу, што замест
калькі “пракапялюшылі” усё ж
лепей ужываць сваё слоўца –
праваронілі.

З  найлепшымі  пажадан
нямі,

Сяржук Вітушка

P.S.  На  развітанне  жывы
анекдот. 24 студзеня ў праг
раме “Весткі культуры” вяду
чая распавядала пра фесты
валь школьных тэатраў і па
ведаміла  сенсацыю:  “Сваё
майстэрства прадэманстра
валі  20  трупаў  з  гарадоў
Польшчы”...

ЛІСТ ДА ТРАЯНСКАГА ЗУБРА
АЛЬБО “МАЙСТЭРСТВА ТРУПАЎ”

Як робяцца хвалі

Блакітны агенчык


