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● Слова
рэдактара

ЫЦЦЁ сучаснага чалавека надзвычай імклівае, насычанае
разнастайнымі падзеямі. Ён мусіць знайсці час на працу,
на адпачынак, на Інтэрнэт, на спорт, на музыку… Сучасны
чалавек бяжыць — бяжыць і час. Чым больш чалавек спяшаецца,
тым больш не паспявае. Таму сёння прынята выкарыстоўваць
кожную вольную хвіліну.
Цяпер ніхто «проста так» не едзе ў машыне альбо грамадскім
транспарце, не ляціць, не плыве… «Проста так» любавацца дрэвамі
ў шыкоўных восеньскіх уборах, збіраючы прыемныя ўспаміны, нібы
лісце ў букет — недазволеная для сучаснага чалавека раскоша.

Ж

Чалавек & чалавек
Цяпер любы пасажыр заходзіць у транспарт і адразу (калі яшчэ
не паспеў дагэтуль) устаўляе навушнікі, уключае айфон, адкрывае
электронную кнігу… Ён слухае музыку, чытае кнігі, праглядае
навіны, перапісваеццца… Усё гэта, вядома, цудоўна — рацыянальна
і эканамічна. Але і сумна.
Бо чалавеку цяпер не цікавы чалавек. Той, які знаходзіцца побач.
Яму цікавы той, які недзе далёка. Той, з якім трэба звязвацца праз
мабільны тэлефон, скайп, чаты і іншыя сучасныя тэхналагічныя
«сродкі сувязі». А калі і мае зносіны з блізкім (у сэнсе адлегласці)
чалавекам, то не сам-насам за кубкам гарбаты, а зноў — праз
мабільнік, эсэмэскі, Інтэрнэт… Так больш зручна! Націснуў
кнопку — і чалавек «адразу і тут». Надакучыў? Зноў націснуў
кнопку — і «выключыў». З рэальным чалавекам так не атрымаецца.
Тут трэба прыкласці намаганні, каб сустрэцца, выслухаць, параіць,
пагадзіцца ці паспрачацца… Неяк гэта вельмі складана, дальбог!..
Сапраўды, жывы, а не віртуальны чалавек — няпростая істота. Але,
нягледзячы на ўсе сучасныя тэхналагічныя навінкі (якіх, дарэчы,
з цягам часу будзе ўсё большаць) варта ўсё ж знаходзіць час, каб
паразмаўляць — чалавеку з чалавекам.
Заставайцеся людзьмі — і не губляйце пачуцця гумару. А калі
стане сумна, чытайце «Вожык». Смех, як вядома, падаўжае
чалавечае жыццё. Жыццё, якое бясцэннае і якое варта пражыць
сярод людзей.
Усміхайцеся, людзі!
Юлія ЗАРЭЦКАЯ.

P. S.
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екалі знакаміты паэт Антон Бялевіч згадваў у сваіх успамінах адну гутарку з «мудрым
дзядзькам Кузьмой» (класікам беларускай літаратуры Кузьмой Чорным): «Хораша цяпер
у полі, — гаварыў празаік. — Не забыўся. Калі
ідзеш за плугам, у свежай баразне халадок пад
босымі нагамі, прыемна пахнуць свежыя скібы.
Любата… Або сенакос. Вельмі люблю. Сонцам,
ветрам, чмяліным мёдам пахне ў пракосах ужо
трошкі завялае, падсушанае сена. Дакосішся да
ручаінкі, да крыніцы, а там вада чыстая, халодная, а ты сасмяг, прыляжаш напіцца, а халадок
той крыніцы ўсяго цябе асвяжае. Паменціш касу

ГЕРОЙ НЕ НАШАГА ЧАСУ
Фельетон
і пайшоў свістаць, рэзаць: жых, жых!.. Музыка, браце. Музыка працы!.. Ты панюхай паху
на таку, водару ў бары, руку пагрэй зімою аб
свежаспілаваны цёплы пень у лесе, ад вугалю
ў кузні прыкуры, гэблікам дошку абгаблюй…
Тады, як той казаў, чалавекам будзеш…»
Эх, ведалі б і Антон Бялевіч, і Кузьма Чорны, як кісла пасміхнецца з такіх слоў сучасны
чалавек! «Я што, дурань, у вёсцы сабе мазалі
зарабляць?» «Што такое музыка, я ведаю. Мадонна, Пінк, «Рамштайн», Земфіра, Трафім…
А што такое гэта «музыка працы»? Бязглуздзіца
нейкая…» «Гэта хай прасцякі на заводзе гарбацяцца, ці калгаснікі на трактары, а не я!»
А хто гэты «я»? Гэты «я» — малады чалавек.
Ён яшчэ вучыцца ў школе, ці ў тэхнікуме, ці
ва ўніверсітэце, знаходзіцца на ўтрыманні бацькоў, але цвёрда засвоіў адно: «Працуюць толькі
дурні». Ён выбірае сабе прафесію, зыходзячы
з прынцыпу «каб нічога не рабіць і шмат атрымліваць». Заўважце, менавіта «атрымліваць», а не
«зарабляць». Ён згодны стаяць на рынку, быць
офісным «планктонам», абы не ісці працаваць
на завод, у калгас, у бальніцу, у школу… (І гэта
прытым, што бацькі пяць гадоў забяспечвалі
яго, каб атрымаць урэшце неабходны дыплом.)

4

Навошта ён тады займаў чужое месца — месца
чалавека, які свядома выбіраў спецыяльнасць,
каб вывучыцца і затым працаваць? А таму, што
трэба было нечым займацца пасля школы, ды
і бацькі «пхнулі»: маўляў, вунь суседскі Віцька
ўніверсітэт скончыў, працуе праграмістам, грошы шуфлем грабе, а ты што, горшы? Не, не
горшы. З адной невялічкай заўвагай: той Віцька
працуе.
Памятаеце, раней (і не так шмат часу, дарэчы, мінула з той пары) існаваў выраз «чалавек
працы», у якога былі «працоўныя будні» і які дасягаў «працоўных поспехаў»? Дзе ён цяпер, той
рабочы чалавек?.. Ау, адгукніся! Не, не клічце
дарма яго, не адгукнецца. Выстаўляцца перад
іншымі дурнем? Дзякуй за ласку!..
Але чаму тут дзівіцца? Паглядзіце тэлевізар,
пачытайце газету або часопіс, паслухайце радыё,
зазірніце ў Інтэрнэт — усё стане зразумелым. Вы
даўно чыталі нарыс пра «чалавека працы»? Не,
не шараговую «заметку про нашего мальчика»,
у якой пералічваюцца прозвішчы перадавікоў
чарговых «дажынак», «засевак» і інш. і пішуцца
стандартна-казённыя фразы кшталту «малайцы:
папрацавалі як след — атрымалі заслужаныя
ўзнагароды», а — нарыс. Хаця пра што гэта я?

Хто цяпер ведае, што такое нарыс. Нагадаю: нарыс — гэта літаратурны твор, у аснове якога ляжаць рэальныя факты з жыцця і дзейнасці цікавых
людзей. Не зацёртыя штампы, а літаратурны твор,
у якім ёсць цікавы герой. У нашым выпадку — герой працы. Ці гэта цяпер нецікавы чалавек? Не,
нарыса пра такога героя мы не прачытаем.
Хто ж тады сучасны герой? О, іх шмат! Напрыклад, тыя, чые фотаздымкі змяшчаюцца штотыдзень у шэрагу рэспубліканскіх выданняў. У іх
зацікаўлена пытаюцца, як ім гэта ўдалося, што
трэба зрабіць, каб паўтарыць іх вынік ці хаця б
наблізіцца да яго, просяць падзяліцца спосабамі і метадамі… «Што ж такога надзвычайнага
яны зрабілі?» — спытаецеся вы. О, яны выйгралі
ў латарэю! Яны не ставілі працоўных рэкордаў,
а — купілі білет і выйгралі грошы, машыну, кватэру. Хвала і слава ім!.. Іх павінна ведаць уся
краіна! Яны — героі!..
Ці тыя, хто згадзіўся прыйсці на тэлебачанне,
каб зняцца ў чарговым рэаліці-шоу, гульні, перадачы… Рабіць там нічога не трэба: дастаткова
толькі пакапацца ў сваёй сямейнай ці суседавай
«бруднай бялізне», выцягнуць на божы свет непрыстойныя «шкілеты з шафы», ну, ці хаця б
распрануцца ў рэшце рэшт! Толькі і ўсяго! Затое
ты — герой! Цябе паказваюць па тэлескрынцы!..
Ці тыя, хто здолеў падмануць, уварваць, падкупіць, прадаць, абыглаць і — атрымаць з гэтага
грошы. Тыя, якія не пахнуць. І ва ўсіх гэтых «герояў» прынцып адзін — абы не працаваць! Так,
мець вялікія, шалёныя грошы. Але «заробленыя»
чым заўгодна, толькі не мазалём.
І гэтыя «героі» красуюцца ў Інтэрнэце, на тэлебачанні і радыё, у газетах і часопісах — словам, ва ўсіх магчымых сродках мас-медыя, якія,
як вядома, маюць на чалавека найбольш моцны
ўплыў. І «праграміруюць» цэлае пакаленне маладых: працуюць толькі дурні. Разумныя — круцяцца, выйграюць, маюць «халяву» і «пруху»
і г. д. Толькі калі ўсе стануць такімі «разумнымі»,
як жыць будзем?
Мас-медыя заглушаць любое слова пра «не
тых» герояў: яны працуюць па іншых правілах.
Але чалавек працы ёсць. Ён сціплы, цягавіты, разважлівы. Ён штодзень устае, каб працаваць, каб
адчуваць «музыку працы» і, паверце, гэты чалавек
па-сапраўднаму шчаслівы. Гэты чалавек — герой,
але, на жаль, герой не нашага часу…

Мікола ЧАРНЯЎСКІ
Бабрыны клопат
Не спіцца бабру начамі,
Алешыну згрыз у адчаі:
Не хочуць яго бабраняткі
Вучыцца з ім
Ставіць хаткі.
Адно дакучаюць татку:
— Купі нам на беразе хатку.
Там суха і сонца хапае,
Не будзе, як наша, сляпая.
А ўдасца: прыкупім камп’ютар —
Тады ў нас
Усё будзе крута!
— А чым заплачу я, цікава?
Ці гэта не ваша ўжо справа?
— Як чым?
Ды валютай бабрынай —
Струменем,
Футэркам,
Драўнінай…
Такога дабра ў нас даволі,
Скупечай не быў ты ніколі…
Не спіцца бабру начамі,
Яліну падгрыз у адчаі,
Зрабіў з ручаіны запруду:
— Не, хатку купляць ім
Не буду!
Хай самі на нашым БАМе
Усмак пашчыруюць зубамі,
Хвастом папрацуюць, як я, —
І стане мілейшай ім
Хатка свая!
Як мне перадаць бы ўнуку
Бабрыную гэту навуку?

Юлія ЗАРЭЦКАЯ.
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Таму й скурат,
Таму і рад.
Хто трэцца, гнецца, так,
як ён, яшчэ?!
Ім і хамут падшыты
нездарма.
А як агонь аднойчы прыпячэ,
То ўжо танцора
лепшага няма.
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Малюнак Андрэя ПУЧКАНЁВА.
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Свіціцца, атвоччам.
Зіркае шмё не раз, а тройчы.
Прасее ўс ляе зерне тое!..
І так шпур —
А без яго стое.
Само… пу

Лыжка
Хоць і была сяброўкай вернай,
Да міскі аднае прыцёртай, —
Заўсёды мела многа свербу,
Але чамусьці мала — сёрбу.

Гарбуз
Даўно ў гародзе
Ідуць дэбаты,
Малюнак Уладзіміра ЧУГЛАЗАВА.
Ці круглы ён,
Ці то гарбаты.
Лейка
Рашэнне выспела само:
«А вось паглядзім, як з’ямо!..»
Хто неш
Таму не та некаму ліе
Яна і ты проста без яе —
Між рыл м, і тым спат .
р
ьцамі д
вума — эбіцца,
пасрэдн
іца.

Петарда

Тарка
Жыла, як рэшата, зіркастай,
Ды гонар мела задзірасты:
Дзярэ з бакоў,
Уніз і ўгору.
А трапіцца які мацёры —
Тады сама давала
Дзёру.

рыць
ямі ўсё азоы.
гн
а
—
е
н
х
у
р
Як выб расыпле на калё е,
І цемру пе ірк цешыць, а быва .
Душу і позбе самога узрывае!.
Знутры ця

Сокавыціскалка
Глядзела горда і звысоку,
Заўсёды недзе звышгалоў,
Ды выціскала часам сокі
І там, дзе сокаў не было.

м,
шчэ -э!..
ў
у
н
чэ
с
а ці — Яш- ра,
р
б
Сы
ь до сіў:
Хоц ыр пра ацеў у чыра…
А с таць х ў ён ш
Спы і прасі
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● Персона

Гэтага мастака
я ведала даўно, праўда,
спачатку завочна, калі
яшчэ школьніцай гартала
падшыўкі «Вожыка».
Пазнаёміцца бліжэй
атрымалася пазней,
калі сама прыйшла
працаваць у рэдакцыю
«калючага» выдання.
Для мяне ён — прыклад
сапраўднага беларуса:
шчыры, сціплы,
працавіты, з пачуццём
гумару і — іроніі.
А яшчэ — надзвычай
таленавіты!
Гэта — Мікола ГІРГЕЛЬ!
Член Саюза мастакоў
Беларусі (сярод
карыкатурыстаў гэта
вельмі рэдкі выпадак!),
член Саюза журналістаў
Беларусі, удзельнік
і прызёр выстаў
карыкатуры, плаката,
шаржа. Яго працы
друкаваліся
ў сатырычных
выданнях былога
СССР, краін СНД,
Балгарыі, Польшчы,
Бельгіі. Аформіў
дзясяткі кніг
у беларускіх
выдавецтвах. У рэшце
рэшт, мэтр беларускай
карыкатуры!
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Мікола ГІРГЕЛЬ:
«Лепш
намаляваць
добрую карыкатуру,
чым нікчэмную карціну!»
— Шаноўны Мікалай
Сяргеевіч, гутарку нашу хочацца пачаць з дзяцінства.
Гэтай самай светлай пары
ў жыцці чалавека, да якой
ён вяртаецца ў думках праз
увесь час і якая часта прадвызначае яго лёс. Якім было
ваша маленства? Ці не адтуль цяга да малявання?
— Сапраўды, тое, што
я буду мастаком, вырашыў яшчэ
ў маленстве. Мой бацька быў настаўнікам, усё жыццё захапляўся
гісторыяй і шахматамі. У хатняй
бібліятэцы знаходзілася шмат
розных кніг — ад энцыклапедый
да казак. А на гарышчы хаты захоўвалася многа падшывак старых газет. Сярод іх я знаходзіў
цікавыя малюнкі на вяскоўцаў
і хутаран. Гэта былі карыкатуры
і шаржы майго дзядзькі Феадосія,
які, на жаль, загінуў у першыя дні
вайны (было яму ўсяго толькі
22 гады). З дзясятак тых малюнкаў я захоўваю і па сённяшні
дзень.
— Чым вы захапляліся
ў школьныя гады?
— У школе ў мяне былі два
захапленні — маляванне і шах-

маты. Акрамя бацькі, у шахматы
гулялі старэйшы брат Сяргей
(цяпер ён доктар навук, фізік)
і сястра Нэля. (Дарэчы, калі
я працаваў мастаком у БелТА,
то кожны абедзенны перапынак
«рэзаўся» з калегамі, вядомымі
фотамайстрамі ў шахматы. Вялікім аматарам гэтай гульні быў
і тагачасны галоўны рэдактар
Мікалай Васілеўскі). Школьнікамі
мы заўсёды выступалі на абласных спаборніцтвах па шахматах.
Ну і, вядома, заўсёды з’яўляўся мастаком школьных насценгазет, маляваў шмат карыкатур і гумарыстычных малюнкаў. Памятаю, у нас быў завучам
добры педагог з характарнай
знешнасцю, я даўно да яго прыглядаўся. Аднойчы мне трапіўся
пад руку вялікі кавалак кардону,
і я накінуўся на яго з алоўкам. Забаўны шарж атрымаўся!
Прыбіральшчыца, спагадлівая
жанчына, у мэтах маёй бяспекі
схавала «партрэт» у паветку. Але
падчас рамонту мой твор мастацтва ўсё ж выцягнулі на свет…
Здаецца, тады я ўпершыню зразумеў, чаму ў класічных гумарыстаў такія пахмурныя твары.

— Таму далейшы шлях быў невыпадковым…
— Калі стаў студэнтам мастацка-графічнага
факультэта Віцебскага педінстытута, працягваў
займацца карыкатурай. Зноў супрацоўнічаў з насценгазетай, якая мела поспех у студэнтаў і выкладчыкаў. Здаралася, прымацуеш газету, а праз
гадзіну-другую на сцяне застаюцца толькі кнопкі:
астатняе трапляла ў «калекцыі» знатакоў мастацтва. Многія малюнкі прасілі падарыць на памяць.
А за адзін шарж на аднакурсніка я быў нават выкліканы на «дуэль». Ледзьве памірыліся…
— Але пойдзем далей. Хто вас падтрымаў на няпростай гумарыстычна-сатырычнай дарозе?
— На абароне дыпломнай работы (гэта
была серыя гумарыстычных малюнкаў на тэму
студэнцкага жыцця) я пазнаёміўся з Віктарам
Фёдаравічам Шматавым, вядомым мастаком
і мастацтвазнаўцам. Гэты цудоўны чалавек параіў
мне супрацоўнічаць з «Вожыкам». Дарэчы, і па
сённяшні дзень ён з’яўляецца аўтарам адзінай
на Беларусі кніжкі па сатырычнай графіцы. Так
у далёкім 1973 годзе ў часопісе «Вожык» быў надрукаваны
мой першы малюнак.
— Мікалай Сяргеевіч,
што запомнілася з тагачаснага «Вожыка»?
— У той час у часопісе
працавалі мастакі старэйшага
пакалення, якія ўдзель-

нічалі ў стварэнні «Вожыка». Гэта найперш Анатоль Волкаў, Валянцін Ціхановіч, Сяргей Раманаў,
Мікалай Гурло, Зянон Паўлоўскі… У іх вучыліся
больш маладыя Аскольд Чуркін, Уладзімір Бараноўскі, Сяргей Волкаў, Віктар Шматаў, Яўген Бусел
і іншыя.
Старэйшыя мастакі вельмі добразычліва адносіліся да нас, маладой змены, пачынаючых
карыкатурыстаў. Запомнілася, як Анатоль Волкаў
рабіў мне слушныя заўвагі па малюнках, якія
я прыносіў у мастацкі аддзел. Некаторыя тэмы
«раскрыць» адразу не атрымлівалася, і даводзілася перарабляць карыкатуры па некалькі разоў.
Часта даводзілася працаваць усю ноч, а раніцой
везці малюнкі ў рэдакцыю. Сапраўдны карыкатурыст павінен быць настойлівым і працавітым.
Вельмі цікава праходзілі ў «Вожыку» тэматычныя нарады, дзе мастакі, пісьменнікі, ды і ўвогуле
людзі з пачуццём гумару прапаноўвалі свае тэмы
для малюнкаў. Адбываліся незабыўныя сустрэчы
з новымі аўтарамі. Гучалі жарты, усялякія гісторыі, згадваліся цікавыя выпадкі з жыцця «вожыкаўцаў». На многіх мастакоў і пісьменнікаў я тым
часам рабіў шаржы…
— Як лічаце, ці
можна навучыцца «на
карыкатурыста»?
— Мастацтву карыкатуры навучыцца немагчыма. Карыкатурыстамі нараджаюцца, і незалежна
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ад атрыманай адукацыі прыходзяць да гэтага
жанру. Можна толькі адточваць свой талент, дабівацца майстэрства.
Я, напрыклад, вывучаў творчасць вядомых
мастакоў — Кукрыніксаў, Канстанціна Рогава,
Германа Агароднікава, Херлуфа Бідструпа, Жана
Эффеля, і браў з іх прыклад. Усе гэтыя аўтары
розныя па манеры выканання малюнка, іх адразу можна пазнаць па почырку.
А ўвогуле работу карыкатурыста можна параўнаць з тэатрам, дзе абавязкі акцёраў, рэжысёра, драматурга, дэкаратара выконвае адзін
чалавек — мастак. Карыкатура — гэта тэатр адной мізансцэны.
— Мікалай Сяргеевіч, вы — мастак
рэспубліканскі: працуеце ў «Рэспубліцы».
Газетная мітусня не надакучыла?
— У «Рэспубліцы» я працую ужо амаль 20
гадоў! Быў рэдактарам аддзела дызайна, цяпер
вядучы мастацкі рэдактар. Раблю карыкатуры,
малюнкі, фотакалажы... Работа цікавая і адказная. Нам, газетчыкам, важна штодзённае жыццё,
нам трэба даць падказку чытачу, як рэагаваць
на тую ці іншую з’яву сучаснасці.
У 1998 годзе за серыю малюнкаў, надрукаваных у газеце «Рэспубліка», стаў лаўрэатам
прэміі Саюза журналістаў Беларусі. А ў 2011 годзе ўзнагароджаны нагрудным знакам «Выдатнік
друку Беларусі».
Калі б не трапіў у газету, спрабаваў бы ілюстраваць дзіцячыя кнігі, шукаў бы месца ў зборніках сатыры і гумару. А ўвогуле вельмі рады, што
працую менавіта ў вобласці друкаваных СМІ!
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— Якімі прынцыпамі вы карыстаецеся
ў рабоце?
— Мой дэвіз: «Ні дня без малюнка!» Гэта,
вядома, жарт, але ўсё ж стараюся прытрымлівацца гэтага правіла. Трэба менш ленавацца
і больш працаваць.
— Як вопытны карыкатурыст, як ацэньваеце сучасную беларускую карыкатуру?
— Адназначна ацаніць яе нельга. Карыкатура, як і журналістыка, не стаіць на месцы.
Кожны час прад’яўляе да яе свае патрабаванні.
Таму карыкатура — гэта своеасаблівае люстэрка жыцця. Яна абстрактна адлюстроўвае нашу
рэчаіснасць: паводзіны чалавека, яго настрой,
адносіны да розных новых з’яў… Увогуле карыкатура стала больш філасофскай, стылізаванай,
інтэлектуальнай, разлічанай на адукаванага і інфармаванага чалавека.
Мастак-карыктурыст — рэдкая прафесія.
У гэтым няпростым жанры ў Беларусі працуюць
вядомыя мастакі-карыкатурысты Сяргей Волкаў,
Алег Карповіч, Алег Гуцол, Алег Папоў, Пётр
Козіч, Аляксандр Каршакевіч, Анатоль Гармаза
і іншыя. Але ў параўнанні з колькасцю перыядычных выданняў — гэта кропля ў моры. Карыкатурыст — выключная з’ява.
На жаль, сёння ў друкаваных СМІ ўсё часцей
з’яўляюцца карыкатуры нізкапробнага густу,
малюнкі-прыколы з налётам пошласці. Нічога
агульнага з сапраўднай карыкатурай яны не маюць.
— Якой павінна быць карыкатура?

— Карыкатура павінна быць цікавай для чытача, прыцягваць увагу да той ці іншай з’явы.
Прымушаць чалавека думаць, рабіць слушны
выбар. Каб не паўтарацца, карыкатурысту трэба
глядзець на рэчы з розных пунктаў гледжання.
У жыцці ўсё мяняецца. Мяняюцца кіно, тэатр,
эстрада... Трансфармуецца і карыкатура. З’яўляюцца новыя «модныя» тэмы, новыя графічныя
прыёмы. Напрыклад, малюнак без слоў зразумелы не толькі нашаму чытачу, але і замежнаму.
Такая карыктура становіцца па-сапраўднаму інтэрнацыянальнай. Напрыклад, на экалагічныя тэмы:
спусташэнне зямных рэсурсаў, змена клімату,
знікненне многіх відаў жывёл і раслін — гэтыя
пытанні хвалююць чытачоў усіх краін.
— Хто «героі» вашых карыкатур?
Ці мелі калі з імі «зваротную сувязь»?
— Мае «героі» — гэта ўсё тыя ж тыпы Крылова, Гогаля, Крапівы, Корбана, Валасевіча, толькі
ў сучасным абліччы. Знікаюць адны тыпы — такія, як спекулянт, хапуга, бракароб, затое з’яўляюцца новыя — алігархі, бамжы, новыя беларусы, карупцыянеры, наркаманы і іншыя.
А «зваротная сувязь» ёсць заўсёды. Рэакцыя
маіх «герояў», якія пазналі сябе ў карыкатурах,
прадказальная: многія гразіліся падаць у суд, тэлефанавалі, сварыліся, скардзіліся начальству…
— Якія якасці людзей вас смяшаць,
а якія — раздражняюць?
— Смяшаць усе, акрамя такіх, як падман,
подласць, крывадушша, насілле, крадзеж. Хаця
імкнуся высмейваць і гэтыя заганы.
— Не шкада, што карыкатура мала
жыве?
— Карыкатура жыве столькі, колькі на яе
звяртаюць увагу. Затым яна застаецца ў гісторыі. Лічу, што лепш намаляваць добрую карыкатуру, чым нікчэмную карціну.
Карыкатура «на злобу дня» можа быць самастойным жанрам на старонках газеты, а можа
і дапаўняць нейкі матэрыял. Усё залежыць ад
прафесійнага выканання.
— Якім павінен быць мастак-карыкатурыст?
— Калі адказваць коратка, дык філосафам
з алоўкам у руцэ.
— Мікалай Сяргеевіч, ці любіце вы маляваць шаржы? Ці ўдзячны гэта занятак?
— Раней маляваў іх часцей. Імі аздоблены
многія кнігі з серыі «Бібліятэка «Вожыка». У свой

час, у сярэдзіне 90-х гадоў, намаляваў шаржы
на ўсю палітычную і культурную эліту краіны.
І ніхто з намаляваных ні разу на мяне не пакрыўдзіўся. Сёння шаржаў амаль не малюю.
Няма сацыяльнага заказу. Часам практыкуюся
на калегах-журналістах.
Цяпер, калі ствараю шарж, часта разважаю:
дзе тая мяжа, калі сяброўскі шарж пераходзіць
у карыкатуру?.. Можна намаляваць шарж сапраўды сяброўскі, які выклікае станоўчыя эмоцыі.
Такія шаржы бяруць на памяць. А вось з’едлівая карыкатура пад выглядам шаржа… Тут іншая
справа. Можна атрымаць усялякае…
Дарэчы, з шаржамі звязаны не адзін смешны
выпадак. Калі я служыў у арміі, намаляваў шарж
на свайго армейскага камандзіра. Той убачыў,
раззлаваўся, пры ўсіх гразіўся адправіць такога
мастака на гаўптвахту. А потым адазваў мяне
ў бок і спытаў: «Слухай, а ты не мог бы намаляваць карыкатуру на майго камандзіра?..»
— Мікалай Сяргеевіч, дзякуй за цікавую
гутарку. Шчыра віншуем вас з юбілеем,
жадаем моцнага здароўя і творчага плёну. А таксама хочам даведацца: можа, хто
з родных пяройме з вашых рук пэндзаль?
— Дзякуй за віншаванні. Атрымліваць іх ад
«Вожыка» вельмі прыемна. Я таксама хачу павіншаваць любімае выданне са слаўным юбілеем!
У тым, што па маіх слядах пойдуць дзеці — сумняваюся, а вось унукі — спадзяюся!
Гутарыла Юлія ЗАРЭЦКАЯ.
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Вацлаў МАЦКЕВІЧ

НАЗАД ДА КУВАЛДЫ!
Памфлет
Па мюнхенскай штрасе, а мо і па нью-йоркскай авеню,— каардынаты ўдакладняць не варта — ходзіць ад піўніцы да піўніцы мажны спадар. Такі выпешчаны панок. Усё на ім, з галавы
да ног, еўрапейскага ці амерыканскага стандарту: гарнітур па модзе, гальштук належнай шырыні і расфарбоўкі, туфлі сучаснай канфігурацыі.
А вось манеры — шыбеніка. Але ад гэтага нікуды
не дзенешся — каінава кляймо не змываецца.
Дома ў яго тэлефон з запісваючым апаратам,
шыкоўная ванна і мадэрнізаваны клазет — апошняе слова ў тэхнічным прагрэсе «вольнага свету». Карацей кажучы, манеры манерамі, а панок
усё ж трухае за цывілізацыяй.
Відаць, час ужо і адрэкамендаваць чытачу
спадара, што вынюхвае пародзістым носам,
адкуль брагай цягне. Тут узнікаюць пэўныя
цяжкасці. Ён лічыць сябе беларусам. Але
з Беларуссю яго звязвае, бадай, толькі тое,
што ў свой час спадар быў змушаны зграбсці
лахі пад пахі і задаць лататы з Беларусі разам
з пашкамутанымі войскамі «вялікага рэйха». Ды
і зразумець яго беларускую мову вельмі цяжка.
Як яго імя? Ён і сам ужо не памятае. Клічуць
яго Джонам, Стэнам ці Фрэдам. Прозвішчаў
у яго таксама з дзесятак. ІМІ Ён карыстаецца
ў залежнасці ад акалічнасцей. Для адных ён
Грэцкі, для другіх Дварэцкі, для трэціх Заманец.
Таму назавем панка проста Шпунт.
Вядома, д-р Шпунт не стрыжэ купонаў,
як той кароль за латой жылы, але ў кішэнях
у яго заўсёды нешта знойдзецца. Адным
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словам, на піўцо стае. Панок папасваецца на
«Свабодзе».
Швэндаючыся па маршруце: піўніца —
кантора — шынок, цывілізаваны Шпунт сушыць
мазгі над чарговым выступленнем перад
мікрафонам. Тэма — заезджаная, як разбітая
каламажка: пра Беларусь, «паняволеную бальшавікамі». Здавалася б, колькі можна... Але
выкармлены на срэбраніках ЦРУ, д-р мае свой
творчы падыход. І таму не скажаш, што ён
заштампаваўся. А прынцып у Шпунта просты,
як у той старой Агаты, што заўсёды пярэчыла
свайму дзеду Нічыпару. Калі дзед сцвярджаў —
стрыжана, баба стаяла на сваім — голена!
Калі беларусы на Бацькаўшчыне толькі станавіліся на ногі пасля таго, як тут пашнарыў Шпунт
са сваімі арыйскімі калегамі, панок уздыхаў
і енчыў: «Маскалі давялі Беларусь да ручкі!
Там ядуць толькі бульбу ў мундзірах ды носяць
апоркі. Вольны свет даўно перасеў з аўтамабіля
на рэактыўны самалёт, а ў Саветах усё яшчэ на
сваіх дваіх перасоўваюцца».
Але вось Беларусь набрала сілы. Пабудавала
заводы, дзе раней толькі совы вухкалі
ў глухамані ды зайцы пятлялі. Праклала дарогі
праз багну, што засмоктвала чалавека. Адкрыла
другі універсітэт для юнакоў, бацькі якіх даўней
зваліся не чалавекамі, а палешукамі. Беларусь
заявіла аб сабе на ўвесь свет. Перад ёю пачалі
скідаць капялюш замежныя госці і здзіўляцца яе
бурнаму і імкліваму росквіту.
І Шпунт перавярнуў пласцінку на другі бок.
Усё па таму ж прынцыпу: стрыжана — голена, гэта значыць, што б там ні адбывалася
ў «вольным свеце», усё к лепшаму, і любая
падзея на яго былой Бацькаўшчыне, якой
радуюцца ўсе нармальныя людзі, выклікае
ў Шпунта раздражнёную знявагу.
Выжлукціўшы з тузін куфляў баварскага,
д-р Шпунт коціцца ў свой офіс. Хапаецца за свежыя
савецкія газеты і пачынае іх «творча» апрацоўваць.
Час ідзе. Шпунт рыпіць пяром. У Мінску
інжынеры распрацавалі ўдасканаленую мадэль
камп’ютэраў. На якое ліха беларусам камп’ютэры!
Гэта супярэчыць псіхічнаму складу нацыі. Беларус
здаўна прывык усё абдумваць уласнай галавой.
Хапала ж некалі мужыку дзесяці пальцаў. Хай
гэта выглядала прымітыўна, затое самабытна.
Бедная Беларусь пад бальшавікамі ўсё больш
губляе свой нацыянальны каларыт.

Ну, вось пішуць: «За апошнія гады
ў рэспубліцы значна развіты такія галіны
прамысловасці, як машынабудаванне, хімічная...»
Гэта ж непрыкрытая камуністычная індустрыялізацыя! Навошта Беларусі тое машынабудаванне
ці тая хімія? Хай бы больш бровараў адчынілі.
А станкі, машыны і розную хімію маглі б купляць на Захадзе. Для Беларусі гэтыя галіны «не
адпавядаюць матэрыяльным перадумовам яе
эканомікі».
Шпунт ужо ўспацеў,— так стараўся насцёбаць
фактаў для сваіх «зацемак». ЁН скінуў пінжак,
закасаў рукавы і нават расшнураваў туфлі.
У горле даўно перасохла, але ў творчым трансе
спадар нават не заўважыў гэтага. Прачытаўшы,
што на Палессі вырас новы горад Светлагорск
і што там цяпер вырабляюць вядомы на ўвесь
Саюз штучны корд, Шпунт аж здзічэў. Божухна! Такі запаветны куток знішчылі. Ціш. Глуш.
Навокал балота. Жабы вечарамі такія канцэрты квакалі! Вясной, у разводдзе, ні прайсці
ні праехаць. Чым не Венецыя гэтыя Шацілкі!
А камары... Што за камары вадзіліся! Як джгне
каторы, да зімы чухацца будзеш. І цяпер усё
гэта знікае. Няма больш Шацілак. Ёсць нейкі Светлагорск. Няма пахілых хацінак сярод
палескай гразі.
Што ж засталося ад старога беларускага
Палесся? Нічога! Палессе камуністы саветызавалі.
Сядзеў бы сабе мужычок у тых даўнейшых
Шацілках, плёў лыкавыя лапці. Дык не! Цяпер ён
корд вырабляе. Пад крамлёўскую дудку скача!
А лапцей сёння на ўсю Беларусь адна пара, ды
і тая ў музеі валяецца. Вось так ушчамляюцца
нацыянальныя інтарэсы народа. Ды хіба Маскве
гэта баліць? Але не тужыце, землякі, для гэтай
справы ёсць тутака, у вольным свеце, мы. Не
дамо, каб лапці ды андаракі перавяліся на Беларусі...
Не, вы толькі зірніце ў менскія газеты.
У старой ціхай Горадні — капралактам,
у Наваполацку (аднаго Полацка беларусам мала
было!) — нітрон, у Магілёве — лаўсан. Во да
чаго дажылі! Ніводнага беларускага назову.
Кап-ра-лак-там... Ліха ведае, што гэта такое?
Ва ўсякім разе на пяньку, здэцца, не падобна.
Відаць, чыста расейская штучка. Звёўся нацыянальны беларускі прадукт — пянька, якая
больш адпавядае беларускай натуры, чым той
лаўсан ці нітрон. І петлі моцныя выходзілі. Сам

оберст, памятаю, толькі цокаў языком: «Гут! Зэр
гут! Карашо!»
Каб падвесці тэарэтычную базу пад усё,
што ўдалося вывудзіць з газет, Шпунт яшчэ раз
цяўкнуў на «бальшавікоў і Расею». Накрамзоліў
нешта наконт таго, что вытворчасць штучнага
корду, поліэтылену, капралактаму, нітрону
і г. д. у Беларусі «эканамічна не апраўдана».
Разбегшыся пяром, ён закончыў свой опус
ваяўнічым поклічам свайго пяшчэрнага продка:
назад да тапара і кувалды! Не патрэбны Беларусі ні аўтамабільны, ні трактарны. Што з таго,
што слава на ўвесь свет. Усякая «машынерыя»
проціпастаўлена рахманай душы беларуса.
Трэба развіваць прамысловасць на мясцовай
сыравіне — гнаць дзёгаць са смалы, ляпіць
жбаны з гліны, варыць піва. Гэткая пастаноўка
праблемы будзе сугучна філасофскаму аптымізму крывічоў, гэта значыць — беларусаў. Усё ж
іншае, што не ўлазіць у канцэпцыю д-ра Шпунта — ад нячысціка.
Паставіўшы апошнюю кропку над апошнім
«і», мажны спадар зашнураваў туфлі, падцягнуў
тужэй гальштук і на дыбачках нясмела пераступіў парог кабінета шэфа. Атрымаўшы дазвол
на вольную думку наконт «Паняволенай Беларусі», панок Цэрберам сарваўся з месца і кінуўся
да мікрафона. ЁН вішчаў і захлёбваўся, купаючыся ў мутных хвалях «Свабоды». Д-р Шпунт
старанна гугнявіў адрэдагаваны амерыканскім
шэфам радыёстанцыі тэкст, зарабляючы сабе
на піўцо...
«Вожык» № 17, 1971 г.
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● Проза

Венядзікт БЯРБЕГА

Незвычайнае

падарожжа

Іранеска
аля рэстарана «Свет смачных падарожжаў» спынілася інтэлігентная
К
пара: муж і жонка.
— Давай зойдзем. Пасядзім. Юнацтва ўспомнім. Закажам сёе-тое, як колісь у студэнцтве, — узнёсла сказала жонка.
— Давай! — заззяў ад шчасця муж.
— І падстава ёсць: заўтра сорак сем гадоў, як мы разам.
— Але ж дата такая, што ні сярэбраная, ні залатая, — нібы сумеўся муж.
— Нічога... Паглядзі, вунь і меню ля дзвярэй.
— Пачытаем. Так, халодныя закускі. «Белавежская пушча».
— І што там, у гэтай «пушчы»?
— Салёныя грузды з цыбуляй і аліўкавым алеем. Порцыя сто грамаў. Каштуе амаль дваццаць тысяч рублёў.
— Люблю грузды. З матуляй па добраму кошыку з лесу прыносілі. Салілі.
А якая смаката — грузды з бульбачкай, ды рассыпчатай!..
— Калі гэта было! — уздыхнула жонка. — Лепш паслухай...
— Можа, табе акуляры даць? — спытаў муж.
— Не, тут вялікімі літарамі напісана. Салата «Ніца»...
— Нешта італьянскае.
— З лістоў пекінскай капусты, струковай фасолі, памідораў ды марынаванага ласося.
— Ласось — гэта смачна. І колькі каштуе такі кулінарны шэдэўр?
— Табе ў рублях ці ў італьянскіх лірах?
— У рублях.
— Трыццаць дзве дзевяцьсот за шэсцьдзясят пяць грамаў. А вось салата
«Шанхай»: курыная грудка, скрылікі шампіньёнаў і ананасаў. Сто восемдзесят пяць
грамаў — дваццаць сем тысяч семсот семдзесят рублёў, — паведаміла жонка.
— Ого!
— А што ты хацела, адна дастаўка курыных грудак з Кітая чаго вартая.
Яшчэ ёсць салаты «Амстэрдамскі», «Мексіканскі», «Балгарскі».
— У адным меню ўся геаграфія.
— Рэстаран і заклікае цябе ў свет смачнага падарожжа. Вандруй на здароўе, не адыходзячы ад стала.
— Сапраўдны круіз.
— Толькі цэны мясцовыя. Шніцаль па-чэшску — дзвесце грамаў сорак з паловай тысяч рублёў, а за порцыю фарэлі па-севанску трэба пакласці трыццаць
тысяч дзевяцьсот.
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— А калі б мы ўсё ж заказалі столік?
— І аб такіх паклапаціліся. Чытаю: «Рэкамендуем на дваіх ад нашага шэф-повара: «Салата
«Амстэрдамская». З адваранай курынай грудкі,
пекінскай капусты, агурка і кавалачкаў апельсінаў.
Кальмары ў кляры. Перапёлкі, фаршыраваныя
рысам і агароднінай. Мінеральная вада «Нарзан». Сухое чырвонае віно «Барон дэ Мірандо».
Пі і еш, шыкуй за сто дзевяць тысяч шэсцьсот
рублёў. На чалавека.
— На аднаго?!

Васіль ШАБАЛТАС

— Колькі на дваіх — падлічы сама. Ну што,
закажам столік?
— Штосьці расхацелася. Павандравалі і хопіць. Пайшлі ў магазін. У цябе колькі?
— Дзесяць тысяч.
— На кефір з хлебам хопіць. Бульбы зварым.
Яны пастаялі крыху ля рэстарана і ціха пайшлі купляць кефір. Падарожжа працягвалася...

П ікнік

Гумарэска
алектыў невялічкай фірмы «Штурм», удала правярнуўшы нейкую аперацыю
і атрымаўшы добрыя прэміяльныя, вырашыў «абмыць» гэтую
справу на прыродзе. Зайшлі да
шэфа. Маўляў, давайце, Андрэй
Іванавіч, зробім маленькае свята для душы — з купаннем на
возеры і шашлыкамі. Дырэктар
павагаўся крыху для прыліку,
але згоду даў: чаму не адпачыць на прыродзе без жонкі
і дзяцей?
Загрузілі ў «Газель» усё,
што трэба для свята: мангал, вязанку дроў, куплёныя
ў магазіне вядзерцы прыпраўленага мяса для шашлыкоў.
Мілагучна
перазвоньваліся
ў дзвюх скрынях бутэлькі
з чырвоным віном, гарэлкай
і півам. Настрой у салоне панаваў вясёлы: такі заўсёды бывае
ў прадчуванні свята. Апранутыя
ў спартыўныя касцюмы пасажыры расказвалі адзін аднаму
анекдоты, залівіста смяяліся.

К

Дырэктар на сваёй машыне
ехаў ззаду. Прыехаўшы на возера, выбралі добрае месца
і пачалі ладзіць застолле.
Ярка ззяла ліпеньскае сонца,
радасна спявалі птушкі.
Затрашчалі ў мангале паленцы, з радыёпрыёмніка вырвалася на волю музыка, зашыпелі шашлыкі, прыемны
пах запаўняў наваколле. Адкаркавалі бутэлькі. Зазвінелі
шклянкі, развязаліся языкі, пачаліся тосты... Усе шчыравалі
вакол імправізаванага стала,
адзін Андрэй Іванавіч сядзеў
на маленькім табурэціку, нібы
цар на троне, ды яно і зразумела — шэф. Чым больш кулялі чарак, тым больш шчырыя
былі тосты.
— Я прапаную выпіць за нашага дарагога Андрэя Іванавіча, — сказала Ася Гаўрылаўна,
бухгалтар. — Пад яго чулым
кіраўніцтвам наша фірма жыве
і квітнее. Пажадаем яму добрага
здароўя і доўгіх гадоў жыцця.

г. Магілёў.
Намеснік дырэктара пайшоў
яшчэ далей:
— Я прапаную выпіць за тое,
каб кандыдатуру нашага дарагога Андрэя Іванавіча выставіць
на мэра горада! Ён гэтую пасаду лёгка пацягне.
— Ды што там мэр? Мэр —
глупства! Я ўпэўнены, што
з ягоным вопытам і эрудыцыяй
яму і пасада губернатара па
плячы! Такія талковыя кіраўнікі
ў прыродзе сустракаюцца рэдка, — даволі сур’ёзна выказаў
сваю думку кіраўнік маркетынгу
Сівакоў.
Яму дружна заапладзіравалі.
Задаволены дырэктар тосты
сваіх злёгку падпітых падначаленых выслухваў з усмешкай
і згодна ківаў галавой. Дзякаваў
ім за такія пажаданні і раіў добра закусваць. Сам ён таксама
чарку ў бок не адстаўляў, куляў
у рот адну за другой. У гэтай
справе шэф быў натрэніраваны, таму што часта з такімі, як
сам, фірмачамі, выязджаў на
прыроду. То на адкрыццё палявання, то на рыбалку, то на
дзень нараджэння, ды і мала
яшчэ на што.
Убачыўшы, як многія асалавелі, дырэктар раптам задумаў
даведацца, што падначаленыя
на самай справе думаюць
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пра яго. Прыкінуўшыся зусім
п’яным, ён апусціў уніз галаву, звесіў бездапаможна руку,
у якой трымаў відэлец з селядцом.
— Што з вамі? — усхвалявана спытаў у шэфа непітушчы
вадзіцель.
— Вадзік, нешта мне дрэнна
стала. Добра было б у цяньку
паспаць.
Тут жа пад кустом разаслалі
посцілку, асцярожна паклалі на
яе шэфа і той адразу захроп.
Сярод прысутных на хвіліну
ўсталявалася цішыня.
— Не разлічыў наш шэф,
перабраў крыху, — першай падала голас Люба Ахрэмава, сакратарка.
Асцярожны начальнік маркетынгу Сівакоў падышоў да ды-

рэктара, уважліва паглядзеў на
яго твар і, пераканаўшыся, што
той спіць, сказаў скрозь зубы:
— Набраўся як свіння.
Потым ён звярнуўся да намесніка шэфа Анохіна:
— А ты яго ў мэры! Ды ён бы
ўвесь горад падмяў пад сябе.
Хабарнік!
— Ды гэта ж я знарок, —
апраўдваўся Анохін.
— Прагны, усё пад сябе
грабе, надакучыла рахункі падрабляць, — са страхам паглядваючы ў бок дырэктара,
прашаптала бухгалтарка. І — да
сакратаркі:
— А ты, Любка, чаго маўчыш? Што будзе, калі муж даведаецца пра твае шуры-муры
з гэтым паршыўцам? Ці шэф
абяцаў на табе жаніцца? Дык

Васіль НАЙДЗІН

Адвакаты,
за мной!
Маналог
— Мы ўсе цяпер дасведчаныя, ведаем: рабіць вобыск у нас можна толькі па законе. Але
знаем і тое, што ў работнікаў магазінаў самаабслугоўвання свае парадкі.
Раскажу, што ўчора са мной здарылася. Пахадзіў я, значыць, як чалавек, па ўсіх аддзелах
іхняга супер-пупер-гіпермаркета. Узняў, як звычайна, рукі ўгору — і на выхад.
Іду і думаю: выпусцяць ці не?
Не выпусцілі: тармазі, маўляў.
Тармажу. Падыходзіць «Шэрлак Холмс»
у спадніцы і загадвае:
— Выварочвайце, грамадзянін, свае кішэні.

16

ён усім абяцае, а ў самога —
жонка з двума дзецьмі.
— А што мне рабіць? Ён жа
такі нахабнік!..
Невядома, у чым бы яшчэ
абвінавацілі дырэктара, аднак
ён не вытрымаў і заварочаўся.
Усе імгненна прыціхлі, прыкусілі
языкі. Адкрыўшы вочы, Андрэй
Іванавіч падняўся, падышоў да
«стала», падняў бутэльку з мінералкай, адпіў некалькі глыткоў і сказаў вадзіцелю:
— Вадзік, заводзь машыну,
паедзем. А з вамі, — абводзячы ўсіх цяжкім позіркам, сказаў
ён, — заўтра разбяруся. Я вам
пакажу мэра!..
Цішыню парушыў шум шэфавай машыны, якая рванула
ў бок горада…
г. Асіповічы.

— Калі ласка! Нам не ўпершыню. Глядзіце,
каб вам… усё добра было.
У кішэнях маіх усё, як трэба: шклянка, валідол, сцізорык.
— Ну што, злавілі? — пытаюся.
А мне ў адказ:
— Здымайце плашч!
Можна і плашч. Зняў. Усміхаюся.
— А цяпер пінжак.
— Пра што размова! — не пярэчу я. — Раптам рэцыдывіст?
— Усё робім па інструкцыі, — тлумачаць мне.
А я добра ведаю, што рабіць вобыск у нас
можна толькі па законе. З дазволу пракурора.
Таму спрабую стаць на дыбкі.
— Бачыце, грамадзяне, якая ў нас павага да
пакупніка!..
— Ты нам лекцый не чытай, — спыняе мяне нехта з гандлёвага начальства. — Здымай шкарпэткі.
Тут я не вытрымаў.
— Што гэта ў вас за абслугоўванне такое?
Дзе сервіс? Дайце кашолку, для адзення. І дзверы зачыніце — скразняк.
Выканалі ўсё, што прасіў. Ну і я раблю, як
загадваюць.

Пашушукаліся «шэрлакі холмсы» і далей абвастраюць становішча.
— Здымайце, — кажуць, — штаны.
— Штаны не буду! — крычу на ўвесь магазін. — Нам законы Хамурапі не патрэбны. Гэта
дзве тысячы гадоў таму рабілі, што хацелі…
Але заўважаю, людцы добрыя, што вакол адны пракуроры. Ніводнага адваката. Ніякай падтрымкі. Тут, канечне, я і ўліп. Як муха
ў мёд.

Прызнаюся вам па шчырасці: каўбасу у той
раз у мяне знайшлі. І прынародна канфіскавалі.
Была справа. І шум быў, і пыл…
Але я не здамся! Бо законы ведаю… Забыўся, што тую каўбасу ў суседнім магазіне браў.
Торбы не знайшлося, дык я для зручнасці ў штаны схаваў. Думаў, пранясе… Не, не пранесла.
Прашу вас, хто смелы, будзьце маімі сведкамі!
Адвакаты, за мной!
г. Мінск.

Валянціна КАДЗЕТАВА

«Замачыў»
Гумарэска
— Не, браточкі, і яшчэ раз
не! З сённяшняга дня — ні
кроплі! — сказаў сябрукам Івану Бурбалкіну і Максіму Стаканюгу Андрэй Глык, калі яны
прапанавалі скінуцца на трох.
— Ну, Пяць Грамаў (Андрэй
меў такую мянушку таму, што,
калі выпівалі, любіў прыгаворваць: маўляў, яшчэ па пяць
грамаў — і …), чаго-чаго, а такога я ад цябе не чакаў.
— Ды кінь, Бурбалка, —
Стаканюга паказаў адзіны на
ўвесь рот, зжаўцелы ад тытуню, зуб, — жартуе ён. Каб
Пяць Грамаў ды...
— Па-першае, каб я больш
не чуў гэтай мянушкі! Па-другое, я не жартую. Пачынаю
новае жыццё. Сёння, нарэшце,
я патраціў частку свайго заробку на сям’ю. Купіў ежу,
дзецям цукерак, сабе чаравікі.
А што засталося — аддам жонцы. Вось так!
Андрэй тупнуў новымі блішчастымі чаравікамі.

— Значыцца, у новых чаравіках — у новае жыццё? — скрывіў твар Бурбалкін. — Але, сапраўды, прыгожыя. Ну, што ж,
спадарожнага табе ветру.
Глык махнуў рукою:
— Ну, мне пара. Каця мая,
відаць, зачакалася ўжо. Мабыць, думае, што, як заўжды,
«на рагах» прывалакуся, а я —
вось які! Дома будзе свята.
— Пачакай, — Бурбалкін спыніў, напэўна, ужо былога, сабутэльніка. — Калі ўжо ты вырашыў
назаўсёды пакінуць сяброў, дык
хоць бутэльку развітальную купі.
Ці, можа, «жаба душыць»?
— Калі ты такое за мной
заўважаў? — пакрыўдзіўся
Глык. — Развітальную, дык развітальную. Я зараз. Толькі папярэджваю: піць з вамі не буду!
...— Дык што, ты і сапраўды нават на губу не возьмеш? — адкаркоўваючы праз
нейкі час бутэльку, спытаў
у Глыка Бурбалкін.
— Я ж сказаў!

— Ну, калі ўжо нас не паважаеш, не хочаш за нас, дык
каўтані за свае новыя чаравікі!
Такую вартую пакупку грэх не
замачыць.
— І праўда, Андрэй, — падтрымаў Бурбалкіна Стаканюга. —
Ты хоць сімвалічна. А то чаравікі
хутка парвуцца. Прыкмета такая
ёсць. Адну кропельку!
— Але, хіба што...
...Андрэй Глык прачнуўся ад
холаду і ад чыйгосьці гучнага
чаўкання. Была ноч. З неба на
яго глядзеў поўны круглы месяц.
Глык з цяжкасцю ўзняў галаву.
Агледзеўся. Злева пад месячным святлом бялеў... крыж. За
ім яшчэ адзін і яшчэ… Справа
худы, што шкілет, дварняк даядаў каўбасу, якую Андрэй купіў
дамоў. Побач валяліся цукеркі
і апельсіны.
Глык усхапіўся на ногі, кінуўся да нахабніка і аслупянеў:
на левай яго назе не было чаравіка! Новага.
«От замачыў, дык замачыў!» — роспачна мармытаў
бедалага, калі, дарэмна аблазіўшы могілкі, не знайшоў чаравіка. Вяртаўся ён дадому босы,
без ежы і грошай. А дома жонка падрыхтавала яму, вядома ж,
зусім не святочную сустрэчу…
Жлобінскі раён,
пас. Лукскі.
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Павел САКОВІЧ

Ці доўга будуць даўгабуды?
Вершаваны фельетон
У самым цэнтры гарпасёлка
Будынак без акон, дзвярэй
Стаіць шмат часу так, без толку:
Дабудаваць яго б хутчэй!

Не, пачакаю яшчэ трохі:
Мо прыйдзе нейкі багацей?
Паабівае як парогі,
То і заплоціць даражэй.

Хацелі, можа, тут улады
Быткамбінат пабудаваць,
Ды раптам мэр пайшоў з пасады,
Ці грошай стала не хапаць?

Тады і мне крыху, мажліва,
Ад здзелкі той перападзе…
А люд мясцовы, ён цярплівы,
Без працы тут не прападзе».

На даху куст раскінуў голле
І дзіркі ў сценах дзе-нідзе.
Міне пяць-шэсць гадоў, не болей, —
Зусім будынак прападзе.

«Купца» багатага дарэмна
Чакаў начальнік пяць гадоў.
Будынак стаў зусім нікчэмны,
Ды і начальнік той… сышоў.

І вось якраз прыйшоў інвестар,
Ва ўлад мясцовых стаў прасіць:
— Я тут, перарабіўшы нешта,
Праз год мяркую цэх адкрыць.

Вось так інвестара ідэі
Ён з даўгабудам пахаваў,
А заадно — і тых надзеі,
Хто працы новае чакаў.

Сталярны цэх на сто рабочых.
Аддайце мне будынак той…
«На дармаўшчыну шмат ахвочых, —
Крутнуў начальнік галавой. —

Такіх начальнікаў «разлікі»
Заўжды прыводзяць…
да пралікаў.
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Малюнак Аляксандра ШМІДТА.

Як прыемна вольным часам
Тэлевізар уключыць,
«Адцягнуцца» з півам, з квасам
І душою адпачыць!
Запануе лад і згода,
Згіне боль душэўных мук
І пацягне на прыгоды
Аднавокі твой сябрук.
Ды адправіцца ў вандроўку
Шанцы роўныя нулю,
Бо рэклама верне зноўку
З летуцення на зямлю.
І ні сілай, ні міжволі
Не прагоніш яе прэч,
Хоць прыгожы гэты ролік
Безгалоўе насамрэч.
Ці ж я ведаў пра паскудства,
Хоць зусім не маладзён:
Пра малочніцы наступствы
І пра лік крытычных дзён?

Вацлаў
ХАДАСЕВІЧ
ўся Певень:
Да касметолага-Ката звярну ад хваста —
ку
— Зрабі мне, брат, падцяж
на грэбень.
скуры,
А то павіс, змяніўся колер ўсе куры.
я
ліс
бег
раз
рах
два
ых
чуж
І па
выняў:
еру
сяк
еля
Кот замест скальп
ыні.
пад
гас
да
чэй
хут
буй
— На, і шы
Яна у нас шануе моду.
!
Ды прыхапі з сабой калоду

Паступова вар’яцею
Ад рэкламнае нуды,
Бо ці ж гэта панацэя
Ад хвароб і ад бяды?
І махнеш на ўсё рукою,
І, змарыўшыся, заснеш…
Дзякуй богу хоць за тое,
Што няма рэкламы ў сне!..
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Малюнак Міколы ГІРГЕЛЯ.

Малюнак Аляксандра ШМІДТА.

Малюнак Аляксандра КАРШАКЕВІЧА.
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Малюнак Вікенція ПУЗАНКЕВІЧА, тэма Міхаіла ШУЛЬГІ.

Малюнак Аркадзя ГУРСКАГА.

Малюнак Пятра КОЗІЧА.

Малюнак Уладзіміра ЧУГЛАЗАВА.

Малюнак Вікенція ПУЗАНКЕВІЧА, тэма Аляксандра КАРШАКЕВІЧА.
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● Нашы святы

УЗРОСТ
МУДРАЙ
СТАЛАСЦІ

Дзень нараджэння ўстановы, як і дзень нараджэння чалавека — значная падзея. Падводзяцца вынікі, прыпамінаюцца цікавыя
моманты, вызначаюцца далейшыя напрамкі развіцця. А што самае
прыемнае — бібліятэка прымае віншаванні, падарункі і пажаданні
не толькі ад сваіх кіраўнікоў, але і ад шматлікіх чытачоў. Штогод мы
атрымліваем ад іх і гасцей-пісьменнікаў у падарунак цікавыя, часам
рэдкія кнігі. На кіраўнікоў таксама скардзіцца няма як, бо кожны
год для бібліятэкі выдзяляюцца сродкі на набыццё кніг, падпіску
перыядычных выданняў і іншыя патрэбы. Праўда, грошай заўсёды не
хапае, але, як кажуць, не ў адных грашах шчасце…
Калектыў бібліятэкі, як і паўсюль, — жаночы, а ўзначальвае яго
з 1986 года Мікалай Мікалаевіч Пацко, мабыць, адзіны на ўсю рэспубліку дырэктар раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы.
І гэтым унікальным фактам, і самім кіраўніком ганарымся таксама.
Мікола Кутас, мясцовы паэт і бібліятэкар, неяк выказаў нам жартоўны
камплімент: «Ніколі не сустракаў у адным месцы столькі разумных жанчын!» Ну як тут з ім не пагадзіцца! Толькі пераможцамі Рэспубліканскага
конкурсу «Бібліятэка — асяродак нацыянальнай культуры» ў розныя гады
былі намеснік дырэктара Г. М. Аўласовіч, загадчыца аддзела камплектавання Н. А. Святоха, не раз атрымлівалі розныя ўзнагароды і іншыя
супрацоўнікі.
Бібліятэка наша знаходзіцца ў гістарычным месцы. Менавіта з вуліцы
Савецкай пачаў калісьці разрастацца горад Вілейка. Памяшканне — прыстасаванае, але ўтульнае, тут захаваўся дух мінулых часоў. Сапраўды, без
гісторыі няма будучыні.
Мы ведаем, што важная гістарычная падзея адбылася ў гэтым
годзе і ў біяграфіі альманаха «Вожык»: яму споўнілася 70 гадоў. Ён наш
даўні сябар, і мы шчыра віншуем яго з юбілеем! Менавіта праз любімы
«Вожык» нам хочацца сардэчна падзякаваць чытачам, усім, хто з намі
супрацоўнічае, дапамагае захоўваць і развіваць культурныя здабыткі,
хто любіць кнігу. Да новых цікавых сустрэч ля кніжных паліц!
Ганна ГЕРКО,
загадчыца аддзела бібліятэчнага маркетынгу Вілейскай РЦБС.

На фотаздымку: дырэктар Вілейскай РЦБС
М. Пацко выступае перад супрацоўнікамі.

Э П І Г Р А М Ы
Зайздросніку

Ды з цемры вылецеў калматы
І збіў яго рагамі лось.

Яму казалі не зайздросціць:
Няма на свеце горшай справы.
Дык ён узяў памёр ад злосці,
Чым і дабіўся горкай «славы».

«За што? — крычыць мужык. — Не трэба!»
І сеў разгублены ў гразі.
А зверху голас, нібы з неба:
«Ад каруселі адпаўзі!»

БІБЛІЯТЭКАРЫ
СМЯЮЦЦА
(«Выкрамзанкі»
з бібліятэчнай
дакументацыі)

У ціхі вераснёўскі вечар
Ля танцпляцоўкі-пятака
Мядзведзь штурхнуў знянацку ў плечы
Ў падпітку добрым мужыка.

• Аб’ява на дзвярах
Уладзімір ЦАНУНІН, настаўнік бібліятэкі: «Пайшла
гісторыі дзіцячага рэабілітацыйна- па чытачах».
аздараўленчага цэнтра «Надзея».
• З запыта чытача:
«Дайце кнігу пра Чука
«Бульбяныя» прыпеўкі
і яго брата Хека».
Садзіш бульбу — сорт прыкінь.
Ды сябе я цешу:
• Назва гутаркі з чыСамы лепшы сорт такі,
тачамі: «Не дай божа
Што ў мяшку ад цешчы.
хоць сасніць, што
у хаце вашай СНІД».
***
Бульба ёсць — дык будзе й сала.
• З плана работы:
Рознай нам бяды хапала,
«Трымаць у полі зроРознай бачылі халеры,
ку чытачоў з агульныАле бульбе болей веры.
мі інтарэсамі».

Мужык аблаяў звера матам,
Вядома ж, накаціла злосць.

Мікола КУТАС, бібліятэкар, вёска
Абадоўцы.

Браканьеру
— Ну які я браканьер?
З чым я «засвяціўся»?
На мяне бег дзікі звер,
А я — бараніўся!
Віктар КАЖУРА, настаўнік беларускай мовы і літаратуры Вілейскай
гімназіі № 2.

Здарэнне ў парку

Сабрала
Ганна ГЕРКО.

Ад рэдакцыі
Наш альманах даўно сябруе з бібліятэкамі Вілейшчыны. Можа, для каго і далекавата,
а «Вожык» не раз дабіраўся на сваіх «ножках» да
шчырых, адданых сяброў, каб разам абмеркаваць праблемы, разам пасмяяцца, слухаючы вясёлыя выступленні мясцовых аўтараў. Канечне,
вожыкаўцы вярталіся дамоў не з пустым рэдакцыйным партфелем: сабранай творчай «даніны»
хапала надоўга. «Вожык» ахвотна расказваў на
сваіх старонках пра дзейнасць мясцовых літаб’яднанняў (звычайна яны існуюць пры бібліятэках), прадстаўляў вілейскіх паэтаў-гумарыстаў.
Потым яны самі актыўна пачалі дасылаць свае
творы ў рэдакцыю. Дарэчы, на Вілейшчыне шмат
літаратурна адораных людзей. Ёсць яны і сярод
бібліятэкараў. Не сакрэт, што і начальнік Вілейскага аддзела культуры С. Ф. Паўлоўскі таксама
добра, але, на жаль, рэдка «грашыць» лірычнымі, а то і філасофска-іранічнымі вершамі.
З удзелам нашай рэдакцыі асобныя калектыўныя зборнікі віляйчан прэзентаваліся ў Саюзе
пісьменнікаў. Некаторыя з вожыкаўцаў прымалі
ўдзел у рэдагаванні кніжак вершаў, сатырычных

твораў, вершаваных легенд Вілейскага краю
мясцовых літаратараў. І заўсёды самым надзейным, зацікаўленым пасрэднікам паміж рэдакцыяй і вілейскімі паэтамі выступала раённая
цэнтральная біблітэка.
Вось і гэтым разам па нашай просьбе РЦБ
сабрала і даслала нам электроннай поштай цэлы
«пакет» матэрыялаў, якія мы з задавальненнем
падрыхтавалі да друку. «Вожык» высока цэніць
адданае сяброўства вілейскіх бібліятэк, якія трымаюць стабільна высокую падпіску на альманах.
Са свайго боку наша выданне будзе яшчэ больш
стараццца быць карысным, патрэбным для культработнікаў, асабліва сельскіх устаноў культуры.
Рэдакцыя, рэдкалегія альманаха «Вожык» шчыра, сардэчна віншуюць з 65-годдзем калектыў Вілейскай РЦБС і ўсіх бібліятэкараў раёна, жадаюць
ім шчасця, дабрабыту, новых творчых здабыткаў
і поспехаў на культурнай ніве роднага краю.
Павел САКОВІЧ,
рэдактар аддзела-член рэдкалегіі
альманаха «Вожык».
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75 гадоў з дня нараджэння
Яўгена МІКЛАШЭЎСКАГА (1936 — 2010)
У вёсцы Кміты Нясвіжскага раёна прапісалася назаўсёды паэзія Яўгена Іванавіча Міклашэўскага, хоць нарадзіўся
паэт у 1936 годзе ў вёсцы Лыскі Беластоцкага павета (зараз
гэта Польшча). Але неўзабаве пасля вайны бацькі пераехалі
і асталяваліся ў гэтай маляўнічай вёсачцы на Нясвіжчыне.
З гумарам паэт пасябраваў даўно. Нейкі час друкаваўся пад псеўданімам Яўген Верабей. Пад гэтым прозвішчам
і выйшла ў «Бібліятэцы «Вожыка» ягоная кніга гумару «Ганна з Пухавіч» (1976). Так што крыху гумарыстычнай славы
Я. Міклашэўскага дасталося і Пухавічам.

З 75-годдзем
ЛОЎГАЧА Віктара Аляксандравіча,
беларускага пісьменніка, журналіста. Прыхільнікам сатыры і гумару Віктар стаў яшчэ
школьнікам. Неўзабаве яго гумарэскі пачалі
з’яўляцца ў рэспубліканскіх газетах і часопісах, а потым і ў «Вожыку». Больш чым паўстагоддзя супрацоўнічае В. Лоўгач са знакамітым
выданнем (такі ж у яго і стаж падпісчыка!)
і весяліць вожыкаўскіх чытачоў гумарэскамі, фельетонамі, байкамі ў прозе, усмешкамі
і жартамі. У 1989 годзе ў Бібліятэцы «Вожыка» пабачыла свет кніга гумару В. Лоўгача
«Таблеткі для сну».
З 65-годдзем
ГІРГЕЛЯ Мікалая Сяргеевіча,
беларускага мастака, члена Саюза мастакоў, журналіста. Мікола Гіргель — прыроджаны карыкатурыст-сатырык. Да гэтага
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часу студэнцкія сябры ўспамінаюць яго задзірыстыя, трапныя карыкатуры і шаржы. Адзін
толькі «Вожык», з якім мастак супрацоўнічае
з 1973 года, надрукаваў на сваіх старонках незлічоную колькасць малюнкаў гэтага самабытнага
мастака. Мэтр беларускай карыкатуры валодае
адмысловай назіральнасцю і фантазіяй, тонка
адчувае беларускі гумар, мае адметны «гіргелеўскі» почырк, што добра заўважаецца і ў ягоных
кнігах карыкатур, якія пабачылі свет у «Бібліятэцы «Вожыка» — «Сярдзіты аловак» (1978)
і «Замалёўкі без лакіроўкі» (1989).
ГАРДЗЕЯ Віктара Канстанцінавіча,
беларускага паэта і празаіка. Як удумлівы,
пранікнёны лірык сцвердзіў сябе ў шматлікіх
кнігах паэзіі. А неўзабаве ўсё часцей і часцей
пачаў звяртацца да прозы. Вось тут у поўную
меру праявіўся і яго гумарыстычны талент. Нездарма вельмі па-свойску Віктар Канстанцінавіч
пачуваўся ў «Вожыку», дзе не адзін год працаваў у штаце. Выдаў кнігі прозы «Дом з блакітнымі аканіцамі» (1984), «Карані вечнага дрэва»
(1988), «Па Сеньку і шапка» (2000), «Бедна басота» (2003) і іншыя.
ЧАРКАЗЯНА Ганада Бадрыевіча,
беларускага пісьменніка. У прадмове да яго
першай кнігі Пятрусь Броўка зазначыў: «Курд
піша на курдскай і армянскай, жыве ў Беларусі
і выдаецца на рускай мове». Хіба такі ўнікальны
чалавек мог абысці сваёй творчай увагай гумар?
Не, вядома! Творца валодае своеасаблівым стылем, з алегарычным намёкам, цёплым інверсійным разбегам слова і загадкавым прыўсмехам
у падтэксце.
З 50-годдзем
БАЛБУКОВА Валерыя Мікалаевіча,
беларускага мастака-карыкатурыста. Хоць
і нарадзіўся В. Балбукоў на Украіне, але роднай
для яго стала Беларусь. Супрацоўнічаў з украінскім «Перцам», рознымі перыядычнымі выданнямі, затым пасябраваў з «Вожыкам». Яго
аматарскія работы адрозніваюцца лаканічнай
контурнай тэхнікай малюнка і лёгкай расфарбоўкай.
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● Паэзія

ВІЧ

КО
л СА
е
в
а
П

Віктар ГАРДЗЕЙ

Алесь М
АРЦІНО
В

ІЧ

Ягоным імем на вякі
Назвалі вулку землякі.
Зайздроснік скажа: — Дзівакі!
Хіба Гардзей герой які?
Любы з вяскоўцаў-землякоў
Аспрэчыць «кляузу» гатоў:
— Пашаны варты ад людзей
Салдат паэзіі — ГВАРДЗЕЙ!

Не крыты
Працуе ш кан ён па натуры
Падкалуп чыра, без халтур :
ы
н
Не да ня е каго ці ўколе — .
сцерпнаг
Алесь за
а ўсё ж б
ў
Ён крыты сёды меру знае: олю.
куе і — н
атхняе!

Мікалай ПАРШУТА,
галоўны інжынер выдавецтва
«Беларускі Дом друку»

Мініяцюры

Васіль ВІЧ
МАКАРЭ

Ён узяўся за гэты гуж:
Воз друкарскі свой цягне ўпарта.
Інжынерам пісьменніцкіх душ
Мы ўсе лічым яго не жартам.

Лішні
шчэ там
Ды што я лішне гаварыць:
уме
У гэтым тлштодзённым гаме
і
т,
—
ожаш, бра
Калі не м як след тварыць,
,
цька
ся, як цю пад нагамі!
Не блытай
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Міхась ДУБОВІК
Перакваліфікаваўся
На першай жонцы
Папярхнуўся лірык,
З другой жаніўся.
Ён цяпер — сатырык.

Міко

ла Ч
АРНЯ
ЎСКІ
кла

Дапя

Крыт
Часа ык Слон
І Сла ў за вуха
Муха на ўкусіл м:
.
а...

Іван СТАДОЛЬНІК

Выкруціліся…
Сцэнка

ДЗЕЮЧЫЯ АСОБЫ:
Сямён Антонавіч Круцік — начальнік будаўнічай арганізацыі.
Алег Андрэевіч Маргун — галоўны інжынер.
За сталом у сваім кабінеце сядзіць Круцік.
Справа на тумбачцы — тэлефон, на стале —
розныя паперы.

Круцік (глядзіць на аркуш паперы, задаволена ўсміхаецца). Здаецца, у гэтым
квартале з планам будзе парадак, калі зноў
не падвядзе гэты Свістуноў са школай...
Стук у дзверы. У кабінет шпарка
ўваходзіць Маргун.

Маргун (стрымліваючы злосць). Сямён Антонавіч! Я толькі што з аб’екта
Свістунова. Са школай — завал! Аб’ект
у тэрмін цяпер ніяк не здасі.
Круцік (разгублена). Як завал?
Маргун. А так — і ў прамым, і ў пераносным сэнсе. Учора закончылі там мураваць веранду, а сёння яна завалілася. Сантэхнікі прыйшлі пракладваць каналізацыю,
а Свістуноў пра яе зусім забыўся — усё
чыста забетаніраваў. Давядзецца ламаць
бетон і пачынаць усё спачатку.
Круцік (рэзка ўстае з крэсла, стукае
далонню па стале). Дакуль мы будзем
цацкацца з гэтым Свістуновым! Гнаць яго
з прарабаў, каб і духу больш не было!
Зараз жа падрыхтуйце дакладную і будзем пісаць загад. Ух, зваліўся ён на маю
галаву!
Маргун. Я ўжо думаў пра гэта.
Прафсаюз не хоча даваць згоды. Ён усяго
толькі другі год у нас прарабам, кажуць,
вучыць трэба, дапамагаць. А заявы па
ўласным жаданні падаваць не жадае.
Круцік (крыху супакоіўшыся). Сядай,
Алег Андрэевіч, трэба нешта рабіць з гэтым

Свістуновым. (Моршчыць лоб.) Я не магу
ніяк прыпомніць: адкуль ён узяўся ў нас?
Маргун. Ды з суседняй ПМК. Ні то майстрам, ні то брыгадзірам там быў. Памятаеце,
на адной нарадзе вам спадабалася яго выступленне пра навуковую арганізацыю працы?
А як пайшоў наш Іваноў на пенсію, дык сусед
адразу «сасватаў» нам у прарабы Свістунова.
Круцік (моршчыцца, як ад зубнога
болю). Ах, памятаю, памятаю!.. Ну і сусед, ну і ўдружыў! Дык вы думаеце, са
Свістунова не будзе аніякага толку?
Маргун. Абсалютна! Вы самі бачыце,
што колькі яго ні крытыкуй, ён то маўчыць,
то абяцае выправіцца. Я ўжо каторы раз намякаў яму, каб перайшоў на менш адказную
работу: ну, хаця б майстрам, дык ані блізка.
Гэта — паніжэнне, кажа, а ў мяне дыплом
і гады падпіраюць — расці трэба.
Круцік (азадачана). Дык якую ж зачэпку знайсці? Як там у яго наконт прагулаў?
Маргун (палахліва). Што вы! Аб прагулах і размовы быць не можа. Я сам правяраў. Проста дзіву даешся: цалюткі дзянёк
чалавек на рабоце, а работы не бачна.
Тое забудзе, тое пераблытае... I хоць бы
на пяць хвілін калі запазніўся на аб’ект! Ды
і раней за іншых дахаты ніколі не пойдзе.
Круцік (пстрыкае сабе па горле). А як
у яго наконт гэтага?
Маргун. З гэтым у яго, Сямён Антонавіч,
таксама безнадзейная справа. Ніхто ніколі нават паху не чуў ад яго. На наваселлі ў нашага
бухгалтара і то ні кроплі ў рот не ўзяў: як ужо
ні насядалі — сцяна сцяной. Толькі і ўсяго,
што цэлы чайнік чаю за вечар асушыў.
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Круцік. А з жанчынамі як? З сям’ёй?
Маргун. I тут — камар носу не падточыць.
Узорны сем’янін. А калі з жанчынамі размаўляе,
дык заўсёды ў іншы бок глядзіць. Ды і жонка хвалілася, што за яе мужа ні адзін кухар смачней не
згатуе стравы. Заўважана, што ў абедзенны перапынак ён вязаннем займаецца. Так што з гэтага
боку зачапіць яго таксама нельга.
Круцік (цяжка ўздыхае). I сапраўды — загваздка. Такога голымі рукамі не возьмеш.
Звоніць тэлефон. Круцік бярэ трубку.

Ліставанне з жонкай

Ганад ЧАРКАЗЯН

Круцік (засяроджана). Добры дзень. Справы...
Так сабе. Націскаем. Думаю, выйдзем з прарыву.
Абавязкова — прымем усе меры. (Закрывае рукой
мікрафон, падміргвае Маргуну. Маўляў, шэф звоніць.) Ага. Слухаю вас, Іван Пятровіч! Як з кадрамі?
Нічога сабе. Інжынера? У трэст? Трэба падумаць.
(Раптам твар Круціка асвятляецца радаснай усмеш-

кай.) Ёсць такая кандыдатура! Адукацыя — вышэйшая, алкагольных напіткаў зусім не ўжывае, прыкладны сем’янін і ўсё такое. Прозвішча? Свістуноў
яго прозвішча. Свістуноў Васіль Васільевіч! Пастараемся, Іван Пятровіч. Цяпер абавязкова выйдзем у перадавікі. Да пабачэння! (Кладзе трубку.
Да Маргуна.) Ну, вось, браце, няма ліха без дабра.
З нашай лёгкай рукі Свістуноў пойдзе інжынерам
у трэст. Як думаеш — пойдзе?
Маргун. Пойдзе! Як блін з патэльні! (I тут жа
твар яго хмурнее.) Але ж гэта павышэнне! У нас ён
і то не цягне, а там?..
Круцік. Нічога, неяк выкруціцца… Ці выправіцца…
Маргун. Курыная твая галава! Круціцца нам цяпер давядзецца: мы ж у падначаленыя да яго трапім!
Круцік. I то праўда. Во, нявыкрутка...
Абодва змоўклі, заклапочана абхапіўшы
рукамі галовы.

«Дарагая Каця!
Цудоўна даехаў і зараз адпачываю. Здаецца, усё добра, але сэрца нешта шчыміць.
Балюча за Воўку, за нашага роднага сына. Калі б ён ведаў, які ў яго бацька. Проста
ўпершыню я змог сур’ёзна падумаць пра жыццё, усё не меў часу. Не трэба хвалявацца, мая харошая Кацька. Проста абставіны склаліся так. Учора тут аднаго мясцовага
за вымагальніцтва судзілі (гэта па-нашаму — хабар). Скажаш, пры чым тут вымагальніцтва? Ды не хвалюйся, пастараюся расказаць усё па парадку.
І як знарок, у газеце таксама пісалі аб гэтым. Цяпер дакараю сябе, чаму не слухаўся цябе
адносна газет, не трэба было чытаць. Вось так і атрымліваецца: замест таго, каб адпачываць, з учарашняга дня мучуся. А ноччу ў сне сядзеў на лаве падсудных. Ды, дзякаваць богу,
гэта быў сон, а я пакуль на волі. Але ўсё думаю, як быць і што рабіць. Бо я і сам як нейкі
вымагальнік. Не, ты не думай, што я тут штосьці натварыў. Гэта раней. Калі чэсна — з самага дзяцінства родная маці навучыла і бацька таксама. Калі параўнаць суму, што я браў за
харошую вучобу з газетным прыкладам, то зараз у гэту хвіліну мяне трэба аддаць пад суд.
Мая харошая Кацька, я пакуль на волі. Але перад сваім сумленнем павінен трымаць адказ.
Зараз позна судзіць маю маці, бацьку, іх ужо няма. Застаўся я адзін. Значыць, мне аднаму
і адказваць. Добра помню, як маці казала: «Еш усю кашу, я табе на марожанае рубель дам».
І колькі я такіх рублікаў прысвоіў, каб ты магла ведаць! А бацька колькі даваў! А потым я сам
пачаў даваць. Спачатку нашаму Воўку, а потым Віктару Пятровічу, што на базе робіць. Калі
папраўдзе, дык толькі за твой касцюм пад суд трэба… А за крышталь, а за крымпленавую
сукню, а за сервіз! Выходзіць, мы з табой хаўруснікі. Што будзе пасля — не ведаю. Адно
добра, што мы з табой не адны. Вось бяры нашага суседа Аркашу. Паставіў перад сынам
умову: паступіш у ВНУ — куплю машыну. І купіў. Як паглядзіш, дык усе да аднаго ці даюць
хабар, ці бяруць яго. Толькі часам гэта называецца па-другому.
Глядзі Воўку, не патурай яму. Пастарайся зразумець мяне правільна. Твае заказы, на жаль,
не магу выканаць, бо не хачу новых грахоў на сваё сумленне браць. Прывітанне Воўку. Надвор’е
цудоўнае. Апетыт таксама. Вышлі паўсотні, атрымаеш трынаццатую зарплату. Твой Саня!»
З курдскай пераклаў Казімір КАМЕЙША.
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Яму нельга цы працуе,
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Дзе вясё
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Ты, каханы, хітрамудры,
Насапыркай не сапі.
Абыдуся я без пудры,
Лепей футру мне купі.

♫♫♫

ся,
ілок круціў
Ля мяне ма патанеў,
На паўпуд , не атруціўся,
Вам скажу ды тону з’еў.
Хоць пама

♫♫♫
Ну, які ты Казанова,
Калі ты, я не ўтаю,
Пойла п’еш, нібы карова,
А шклатару я здаю.
Праспявала Людміла ЮШЫНА,
г. Гомель.
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♫♫♫
Людзі раілі Пятру:
— Чаркі не бяры, лайдак!
— Я яе і не бяру —
Проста з пляшкі лью ў гарляк.

♫♫♫

Стогнуць ж
Аслабеў м онкі-маладухі:
З-за праклужчынскі род!
У радзільн ятае «сівухі»
ях недарод
.

♫♫♫
— Эх, вы, п’яніцы-мужчыны! —
Смела ім у твар крычу.
...Маюць той жа грэх жанчыны,
Ды пра іх... лепш памаўчу.
Агучыў Мікола ТОНКАВІЧ,
г. Мінск.

♫♫♫
Вось прыпеўкі ад Міколы —
Яны джаляць, нібы пчолы.
Не забыўся каб народ,
Што жыццё не толькі мёд.

♫♫♫

Жонка мужа ра
Праз балкон пі ўнавала —
Пакуль муж з нжак шпурляла…
па
Знік пінжак ус верха збег —
ім на смех!

♫♫♫
Ў нашай вёсцы — дзедаўшчына,
Бо жывуць адны дзяды,
А глядзі — усе крутыя,
Шлындаюць туды-сюды.

♫♫♫

Іванка,
Мех мукі загнаў зранку,
ы
І на ферме п’ян на плоцяць:
А за дзень — асоб і зводзіць.
ам
Так канцы з канц

♫♫♫

Што за хлопец колісь быў!
На руках дзяўчат насіў.
Зараз дровы толькі носіць
І нічога больш не просіць.
— Кап ♫ ♫ ♫
Пэўна ялюш ты
— Не , лысіну х не здымае
ш.
Быў д хачу, каб аваеш?
кожны
ля му
х аэр
З вус
адромм днём
наў М
.
Вілей іколы КУ
скі ра
Т
ён, в. АСА,
Ілья.
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● Проза

Міхась СЛІВА
Чыя заслуга?
— У вас такі выхаваны сынок.
— Гэта заслуга бацькі.
— Але ж ён увесь час у камандзіроўках!
— Таму і заслуга: у выхаванне не ўмешваецца…

Прафесія — Іванаўна

Імя Міхася СЛІВЫ даўно
вядома нашым чытачам.
Ведаюць чытачы, відаць,
і тое, што за гэтым
кіславата-салодкім
псеўданімам «хаваецца»
вядомы пісьменнік
і журналіст Міхась
Мітрафанавіч Кавалёў.
Прозвішча, вядома ж, можна
схаваць. А вось шчырай
і непасрэднай усмешкі
сваёй аўтар ніколі не хавае,
шчодра дзеліцца ёю
з чытачамі.
Давайце ўсміхнёмся
і на гэты раз
з нашым вясёлым аўтарам.
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У групе, у якую хадзіла малая Верачка, выхавацельку звалі Тамара Іванаўна. Калі ж яна
пайшла ў адпачынак, яе замяніла
другая выхавацелька, Святлана
Мікалаеўна.
Раніцай у дзіцячым садку
Верачка ўсклікнула:
— Мамачка, а ў нас новая
Іванаўна!

«Дысцыплінаваны»
— Наш Артур Іванавіч кожны дзень спазняецца на працу!
Такі непунктуальны чалавек!
— Ой, не скажыце, надзвычай пунктуальны: ён жа спазняецца заўсёды роўна на гадзіну.
А гэта ўжо сведчыць аб самадысцыпліне!

«Адданы»
— Бачыў учора нашага Дзяніса Іванавіча з незнаёмай жанчынай…
— Не можа быць! Ён мужчына верны: ніколі не здраджвае сваёй жонцы і каханцы!..

Хачу ў начальнікі!
— Тэрмінова перавядзіце мяне на вышэйшую
пасаду! — настойліва патрабуе работнік.
— Чаму? — цікавіцца
начальнік.
— Бо я са сваёй не спраўляюся!..

Мой лепшы!
— У маёй суседкі зяць такі
ўжо выпівоха!
— Ды і твой жа такі самы…
— Не скажы! Мой п’е толькі
гарэлку ды каньяк, а яе — адно
«чарніла»!

Вось табе і малеча!
Па дарозе ідзе бабуля
з унукам.
— Асцярожна, Васілёк, —
папярэджвае бабуля. — Вунь
ту-ту едзе!
— Не ту-ту, а «Аўдзі-4», —
адказвае ўнук.

«Пагранічнік»
— Дзіўна: наша Эльвіра Паўлаўна кожны год святкуе Дзень
пагранічніка.
— Дык яна ж пастаянна ездзіць за мяжу, таму большую
частку свайго жыцця праводзіць
на памежных пераходах!

Ведаю — не ведаю
Малая Наташа разглядае
з дзядулем ілюстраваны часопіс.

— Вось гэта калодзеж, — паказвае дзядуля. — Ведаеш, што гэта такое?
— Не, — круціць галавою ўнучка.
Дзядуля тлумачыць, а затым паказвае далей:
— Вось гэта каса, якой косяць траву. Ведаеш?
— Не.
— А вось гэта іншапланецяне...
— А-а, іншапланецян я ведаю! — перабівае
Наташа. — Яны на талерках лятаюць!..

Хутчэй выконвайце!
У арганізацыю прыехаў правяральшчык
з вышэйшай установы. Яго пачаставалі
абедам, але без традыцыйных ста грамаў.
— Няўжо і пяць грамаў не знойдзецца? —
дзівіцца госць.
— А мы дырэктыву аб барацьбе з п’янствам выконваем! — з гонарам адказваюць
гаспадары.
— Дык што, да гэтай пары яшчэ не выканалі?! — ускіпеў правяральшчык. — За тое,
што марудзіце, будзе вам спагнанне!

Прамоўца
— Наш Іван Іванавіч амаль не злазіць
з трыбуны.
— Што, так любіць выступаць?
— Ды не, яго пастаянна заслухоўваюць на
нарадах за дрэнную работу.

«Гаспадары»
— Мы працуем па двух крэдытах.
— Як гэта?
— Адзін — плацім, другі — бяром.

Каб добра адпачыць
— Калі вы ўжо прыедзеце ў наш санаторый?
— Пабуду пакуль дома, сіл набяруся…

Самі рашайце
— Ты каго хочаш мець: браціка
ці сястрычку? — пытаюць бацькі ў малой Дашы.
— Вы ўжо дарослыя, самі рашайце, як
лепш, — адказвае дзяўчынка. — А ў мяне сваіх
праблем хапае…

Упэўнілася
Раённая камісія прыехала ў вёску правяраць скаргу бабулькі. Факты не пацвердзіліся.
— Навошта вы пісалі скаргу, калі ўсё ў парадку? — пытаюць у бабулі.
— Хацела ўпэўніцца, што вы прыедзеце
правяраць…

Ногі-равесніцы
Бабуля скардзіцца доктару:
— Вельмі баліць левая нага!
— Гэта ў вас ад старасці, —
тлумачыць доктар.
— Дык чаму ж тады не баліць правая? —
здзіўляецца бабуля. — Яны ж равесніцы!

«Напрацавалася»
Размаўляюць маладыя кабеты:
— Я ўчора так стамілася, так стамілася...
— А што ты рабіла?
— Муж памыў вокны, ды дрэнна: мусіла
фортачку перамыць, павесіў шторы, ды няроўна: давялося папраўляць...

Гуляць дык гуляць!
Да Апанаса раніцай завітаў сябрук, з якім
яны даўно не бачыліся. Жонка пачала збіраць
на стол.
— Нясі ўсю гарэлку адразу! — камандуе
Апанас. — Каб мы цябе ноччу не будзілі.
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Міжведамасны «тэніс»
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● Паэзія

Мікола ШАБОВІЧ

Статкі, не гізуйце!
Статкі свойскіх сцяжын
Беларусі
Гізавалі з табой ад мяне.
Данута БІЧЭЛЬ-ЗАГНЕТАВА
Статкі свойскіх сцяжын Беларусі
Зноў гізуюць з табой ад мяне.
Я за імі пастушкаю пруся.
Знаць бы хоць: даганю або не?

Мікола ШАБОВІЧ — паэт
лірычны. Але і вясёлых
прыгод у яго жыцці
здаралася нямала. Пра
іх М. Шабовіч узгадвае
ў сваіх «Пацерках
успамінаў», што ўвайшлі
ў кнігу пісьменніцкіх
аўтабіяграфій «З росных
сцяжын» («Літаратура
і Мастацтва», 2009).
Таму, відаць, і піша
Мікола Віктаравіч не
толькі лірыку, але
і гумар. Асабліва плённа
працуе ў парадыйным
жанры. Яго кніга «Хор
болей не спявае»
складаецца са шматлікіх
пародый, эпіграм
і прысвячэнняў.
Часты госць Мікола
Шабовіч і на старонках
«Вожыка». Гэтым
разам ён прапануе
чытачу падборку новых
дасціпных пародый.
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Добра шчэ, што не дзікія статкі,
Што не ўкусяць цябе, не ўскубуць,
Не скрадуць па дарозе манаткі, —
З дзікім статкам уважлівым будзь!
Страшна мне, што са шляху саб’юся.
Выступае ўжо пот на спіне…
Статкі свойскіх сцяжын Беларусі,
Не гізуйце вы так ад мяне!

Блакітны вецер
Танцуе лыжачка, звініць.
Праз фортку без білета вецер
Залазіць, просіць: «Не гані…»
Загрукаў мой цягнік увечар.
Віктар ШНІП
У цягніку, не на кані,
Я ехаў, ды праз фортку спрытны
Залазіць вецер: «Не гані!» —
«Ты што?! Вар’ят? А мо блакітны?..
Ёсць у вагоне шмат дзяўчат.
Чаго ка мне ты прычапіўся?..»
Я моўчкі п’ю халодны чай.
Было?.. Ці, можа, сон прысніўся?..

Танцуе лыжачка, звініць.
Зноў не засну я з перапуду.
Больш на чыгунку — ані-ні.
Пяшком хадзіць заўсёды буду!

Незабыўнае
Толькі думкі па начах
Неўтаймоўна карагодзяць.
І калышацца ў вачах:
Годзе, хлопец, ці не годзе?
Павел ВЕРАБ’ЁЎ

Альбо пусці, як чмяля ў бутон,
Альбо канаць адпусці пустога.
Леанід ГАЛУБОВІЧ
Нашто дарэмна лухту малоць.
Прад чытачамі — я чыст навекі.
Люблю тваю першабытную плоць,
Дзе не бывала рукі чалавека.
І ты, дзікунка, — шалёны пал —
Мяне па крузе жаробкай носіш.
Не можаш свой закілзаць ты шал,
І на мяне ты вачыма косіш.

Ты цвярозаю была,
Я ж дык выпіўшы не ў меру.
І навошта ты знайшла
Вось такога кавалера?!

Свой агаляеш шыкоўны стан,
Мяне ў свае запрашаеш шаты,
І мне застаецца апошні план:
Альбо-альбо. Ці ў кусты — ці ў хату.

Годзе! Смагу дай прагнаць,
Сілы хутка на зыходзе.
Ну, а ты: «Мне лепей знаць,
Годзе, хлопец, ці не годзе.

...Мяне ў калючкі нясеш, у кусты,
Вось-вось мы грымнем, як чмель з чмяліхай.
«Пусці дадому, ўжо я... пусты,
Мне твой бутон на якое ліха!»

Як узяўся ты за гуж,
Што ж тады заныў, заенчыў
І мяне, хоць і не муж,
Як сабака жабу, змэнчыў?

Актыўны

Расцвяліў, разварушыў,
А цяпер — дык рукі ўгору.
Не, курэй ты не смяшы!
Потым, Паша, пагаворым...»

За мною крочыць не яна
Між гэтых стоеных бяроз.
…….
Вачэй наіўнае святло
Шчэ не замглёнае тугой.

Малюнак Аркадзя ГУРСКАГА.

Гэны дзень — бадай ён спрах! —
І сягоння ў сны прыходзіць,
І калышацца ў вачах:
«Годзе, хлопец, ці не годзе?»

Амаль чмяліная гісторыя
Люблю тваю першабытную плоць...
Па крузе носіш пад шал і гік,
Нібы жаробка ў аб’ездзе першым...
Я не ў сілах трываць свой гон:
Альбо-альбо... Ці ўсё — ці нічога.
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Ёй не скажу я, што ў сяло
Сюдою крочыў за другой.
Мікола МЯТЛІЦКІ

І задам ёй перцу,
эх, ядрона маць!
Анатоль КУДЛАСЕВІЧ

Канечне, гэта не мана,
Бо мой падман ці варты слёз.
За мною крочыць не яна
Між гэтых стоеных бяроз.

Доля мая, доля!
Поўзаеш, блудніца!
Ну, а я гарую,
Плачуся ў жыцці!
Ой, цябе спаймаю,
Задзяру спадніцу,
Ой, табе я ўсыплю,
Маць тваю яці.

Я ёй пра гэта не скажу.
Хіба ж маўчанне ёсць мана?
Што я галовы ўсім кружу,
Няхай не ведае яна.
А што актыўны я юнак,
Не ведаць ні другой, ні ёй.
Пара дахаты ўжо, аднак,
Пара да жоначкі сваёй.

Доля-блудніца
Трыццаць год гукаю —
доля ходзе міма.
Без яе ніколі
шчасця не спазнаць.
Вылаўлю блудніцу,
і аброць накіну,

Ой, ты будзеш ведаць,
Як гайсаць без толку
І паэта кінуць
Аднаго ў бядзе.
Я ж цябе адпэнджу
І скручу ў тры столкі...
Мне б адно дазнацца:
Швэндаеш ты дзе?

Парада ад Валодзькі
Колькі трэба мець развагі,
Колькі трэба мець адвагі,
Каб не страціць раўнавагі,
Не згубіць самапавагі.
Станіслаў ВАЛОДЗЬКА

Малюнак Андрэя ПУЧКАНЁВА.

Выпіць, ведама, няблага.
Лепш гарэлкі, чымся брагі.
І не больш, чым літры два:
Пойдзе кругам галава.
І тады зусім не важна:
Ты разважны ці адважны.
Ногі ўперад — ты назад.
Меней пі гарэлкі, брат.
Часам перайсці пара
І на літра паўтара.
А калі няма адвагі,
П’еш ты менш за літр брагі,
То не мець самапавагі
І павагі у сяброў.
Так што, дружа, будзь здароў.
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● Проза

Уладзімір ШУЛЯКОЎСКІ

Певень-матэматык
А падворку Халадзінскіх у Смілавічах я ўбачыў пеўня з прыгоН
жым чубам — ярка-чырвонай каронай сярод раскошы пер’я на
галаве. Як горда ён, прыгажун і пявун, крочыў сярод курынай чарады!

У жыцці побач
з сур’ёзным, а часам
і сумным, заўсёды
знаходзіцца месца
смешнаму. Яно часта
і падымае, і стварае
настрой чалавеку.
Няма нічога прыдуманага
і ў навелах Уладзіміра
ШУЛЯКОЎСКАГА.
Усе яны ўзяты з жыцця,
засведчаны самой
памяццю. Таму чытаюцца
з цікавасцю і,
вядома ж, — з усмешкаю.

Але незвычайны певень быў не чубам, а тым, што ўмеў... лічыць! Не
верыце? Тады паслухайце гісторыю, якую расказаў гаспадар.
Як заўсёды, на заходзе сонца першым забраўся на курасадню
певень, а за ім, адна за адной, пабеглі па драбінках чубаткі. Здавалася б, сядзі сабе на шастку, заплюшчыўшы вочы і драмі спакойна
да наступнай раніцы. Ды нешта не сядзіцца пеўню. Агледзеў ён свой
«гарэм» і пачаў незадаволена размаўляць на курынай мове: «ко-коко» ды «ко-ко-ко», выказваць занепакоенасць нечым. Нарэшце не
вытрымаў, саскочыў з курасадні і па-гаспадарску пакрочыў па двары,
шукаючы некага. І знайшоў. Адна з сёлетніх курачак ціха грэбалася
ў сметніку за хлявом. Певень пачаў какокаць — сурова выгаворваць
свавольніцы за парушэнне парадку. Мала што можа здарыцца з ёй
вечарам! Калі накінецца шашок ці якая драпежная птушка — ніхто не
дапаможа! Чубатка, апусціўшы галаву, вінавата выслухала вымову,
хуценька перабіраючы ножкамі, абагнала важака і паслухмяна паспяшалася на сваю жэрдачку.
І так заўсёды: не далічыўшыся якую «паненку» на курасадні, важак злятаў уніз і прыводзіў парушальніцу рэжыму ў куратнік. А як жа
інакш, парадак павінен быць і ў курынай чарадзе!

Ратуйся, хто можа!
Ы прывыклі бачыць у цырку ці звярынцы мядзведзя, з выМ
гляду няўклюднага, які нагадвае нечым бяскрыўднае, мілае
дзіця. А мне больш за ўсё хацелася пабачыць гаспадара тайгі ў яго
«царстве», калі гадоў трыццаць таму прыехаў у Краснаярскі край.
Не думаў, што мара збудзецца так хутка: праз некалькі дзён пасля
прыезду.
Да самага пасёлка Карапсель, дзе мы — мінчане і аршанцы —
працавалі, падступаў лес. Туды хадзілі па чарзе з вядром, каб забраць бярозавы сок, якім за некалькі гадзін напаўняліся з тоўстых
бяроз нашы слоікі, міскі і бідончык. Хадзілі з задавальненнем: можна было крыху адпачыць ад цяжкай працы. З соку гатавалі гарбату
і нават варылі на ім ежу, бо вада ў мясцовым калодзежы была малапрыдатная для піцця.
Аднойчы ісці па сок прыйшла мая чарга разам з Валодзем Фурсам, студэнтам Беларускага політэхнічнага інстытута. Я ўзяў вядро,
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а Валодзя — сякеру. Блытаючыся ў высокай траве, прабіраліся мы праз паваленыя бурай дрэвы
да падсочаных бяроз.
Раптам цёзка схапіў мяне за руку:
— Глядзі: мядзведзь!
Напярэдадні мы чулі ад мясцовага жыхара,
што ён бачыў у лесе велізарныя сляды касалапага, але не паверылі. Спачатку ніякага страху не
было, і мы ступілі яшчэ некалькі крокаў наперад.
— Мішка, Мішка… — пяшчотна загаварыў
Валодзя.
А мне нават захацелася пагладзіць бурую
поўсць мядзведзя. І тут, адарваўшыся ад міскі
з сокам, звер падняўся на заднія лапы. Я глянуў
у яго вочы і адчуў, як ад страху ў мяне на галаве
валасы ўсталі дыбам. Ілюзія аб лагодным, пакорлівым «мішку» рассеялася як дым. Перад намі стаяў
грозны, магутны, дзікі гаспадар тайгі. Мы застылі
ў нямым маўчанні. Крыху прыйшоўшы ў сябе, Валодзя выставіў перад сабой сякеру і прашаптаў:
— Я пастаю з сякерай, а ты лезь на дрэва.
Думкі набягалі лавінай. Успомніліся расповеды, як аднаму паляўнічаму мядзведзь сарваў
з галавы скальп, калі той паспрабаваў ратавацца
на дрэве, як другі адным ударам лапы пераламаў хрыбет быку, як… Я не рызыкнуў лезці на
дрэва. Звер тым часам таксама не рухаўся. Стаялі на месцы і мы. Як я шкадаваў, што не ўзяў
з сабою фотаапарата: вось быў бы кадр! Але,
з іншага боку, шчаўчок фотаспуска звер мог бы
ўспрыняць, як выстрал, і накінуцца на нас…
Відаць, так створаны чалавек: мала ўбачыць самаму нешта незвычайнае, захапляючае,
адчуць штосьці экстрэмальнае, трэба, каб тое
ўбачылі і адчулі іншыя. Думка аб калегах прыйшла ў галаву нам абодвум. Валодзя зноў прашаптаў:
— Я пастаю з сякерай тут. А ты бяжы, заві
хлопцаў.
Заднім ходам, марудна перастаўляючы ногі
ў «кірзачах», каб (не дай бог!) не спатыкнуцца і не паваліцца, я адышоў на колькі метраў,
а потым рвануў з усіх ног да нашай будоўлі.
— Хлопцы, мядзведзь! — закрычаў немым
голасам.
Усе (за выключэннем Віктара Луцкага), схапіўшы сякеры і калы, кінуліся за мной у лес.
Беглі, чапляючыся за сухія галіны і ствалы дрэ-
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ваў, падаючы і падымаючыся. Для смеласці ўсе
пачалі крычаць і свістаць.
Касалапы апусціўся на чатыры лапы і вялікімі
скачкамі даў дзёру. Ніколі не думаў, што мядзведзь можа так хутка бегаць! Скачкі таёжнага
гіганта напаміналі грацыёзны бег казулі.
Ахопленыя пачуццём азарту, мы кінуліся за
ўцекачом. Уперад вырваўся майстар спорту па
самба з Оршы Віталь Макаранка.
— Ту-ту-ту, мішка! — крычаў Макар (як мы
звалі Макаранка), трымаючы перад сабой сякеру, нібы пісталет.
Усе ў гэтае імгненне адчувалі сябе першабытнымі паляўнічымі і былі вельмі шчаслівыя.
І тут здарылася такое, чаго ніхто не чакаў. Раптам мядзведзь павярнуўся і… паімчаў за намі.
Мы пакідалі сякеры, калы і кінуліся ўрассыпную.
Нікому ў галаву не прыйшло, што мядзведзь
мог перадушыць усіх па адным. Аршанец Грыша
Кегелес вішчэў не сваім голасам:
— Ратуйся, хто можа! Акружаюць!
Сапраўды, мядзведзь бег чамусьці па дузе,
адразаючы нам (як падалося) шлях адступлення да пасёлка. У паніцы некаторыя заблудзіліся
і вярнуліся дадому не хутка...
Калі ўсё ўляглося, мы доўга падкеплівалі над
Макаранкам: «Эх, ты, самбіст, пабаяўся мядзведзя! Што ж ты Таптыгіна не ўзяў на прыём?!»
Назаўтра пайшлі ўсёй брыгадай у лес, каб яшчэ
раз убачыць і замераць вялізныя сляды мядзведзя,
які прыходзіў у «госці» і піў наш бярозавік. Пасля
таго выпадку за кожным вываратам, за кожным
карчом нам мроіўся грозны гаспадар тайгі, і больш
ніхто не рваўся хадзіць па бярозавік. А мой добры
сябра мінчанін Віктар Луцкі да гэтага часу шкадуе,
што не паверыў мне і не пабег разам з намі, бо
мала каму выпадала шчасце (ці няшчасце?) сутыкнуцца нос да носа з мядзведзем у яго «царстве».

«Сабачы» экзамен
ЛЯКСАНДР Халадзінскі быў нядрэнным стуА
дэнтам. Часта залікі па розных прадметах
атрымліваў нават «аўтаматам» — па выніках курсавых работ. Але так здарылася (з кім не бывае?),
што па вышэйшай матэматыцы «праляцеў». І ўсё
з-за таго, што паспрачаўся з выкладчыкам.

— Што тут павінна быць? — тыцнуў у задачу па
ступенна-паказальнай функцыі экзаменатар.
— Плюс, — не раздумваў студэнт.
Дацэнт параіў падумаць. Сашка крыху падумаў і паўтарыў сказанае. Выкладчык зноў паўтарыў параду. «Што ён хоча ад мяне? Мінус тут ніяк
не можа быць», — студэнт працягваў настойваць
на сваім. Дацэнт разнерваваўся. Расчырванеўшыся, ён схапіў залікоўку, і Халадзінскаму здалося,
што зараз яна паляціць яму ў твар. Але экзаменатар стрымаўся, сказаў падвучыць прадмет
і прыйсці заўтра да яго на кватэру на пераздачу.
Сашка крыху здзівіўся, але не западозрыў нічога
незвычайнага.
Як мыла з’еўшы, паехаў у інтэрнат. Пакінуўшы
там сумку, праз пяць хвілін быў на другім паверсе
фабрыкі-кухні, што месцілася побач.
Навошта спрачаўся з экзаменатарам? Сеў
у куце рэстарана, разгарнуў падручнік і пачаў перачытваць раздзел, з-за якога не здаў экзамен.
Заклапочаны, нават і не заўважыў кампанію студэнтаў, якія адзначалі заканчэнне экзаменацыйнай
сесіі. Яго паклікаў сябар:
— Сашка, ты што тут адзін сядзіш? Далучайся
да нас.
— На жаль, не магу, — уздыхнуў Халадзінскі
і, з зайздрасцю гледзячы на бестурботных хлопцаў
і дзяўчат, расказаў пра «правал» на экзамене.
Сябар паспачуваў і запрасіў далучыцца да іх
кампаніі. Аляксандр махнуў рукой…
Прапусціўшы разам з іншымі чарку, крыху павесялеў. Высветлілася, што сёй-той з кампаніі ўжо
сутыкаўся з гэтым дацэнтам, у якога было сваё
пачуццё гумару, а дакладней сказаць — дзівацтва.
У душы ён адчуваў сябе артыстам-фокуснікам,
і прымаць экзамен яму дапамагаў… сабака!
— Каб улагодзіць чацвераногага «экзаменатара», — інструктаваў навучаны горкім вопытам
старшакурснік, — ні ў якім разе не карыстайся
«шпорамі», нават калі выкладчык пакіне вас адных
з сабакам.
Аляксандр не меў звычкі карыстацца шпаргалкамі, але словы старшакурсніка запомніў. Можа,
жартуюць над ім? Ад другой чаркі адмовіўся, пайшоў штудзіраваць падручнік далей, а назаўтра
з’явіўся на пераздачу.
Усё адбылося па сцэнарыі, намаляваным студэнтам з рэстараннай кампаніі. Дзівак-дацэнт запрасіў «даўжнікоў» да сябе на кватэру, рассадзіў,
раздаў лісткі з заданнямі і пакінуў, як ён сказаў,

«на пару гадзін» адных. Хлопцы ўзрадаваліся: смела можна карыстацца шпаргалкамі! Ды іх пыл астудзіў Халадзінскі:
— Хлопцы, ні ў якім разе не даставайце з кішэняў «шпоры», нават па насоўку не лезьце ў кішэню.
Бачыце, сабака сочыць за намі.
Каля дзвярэй сядзела вялізная аўчарка. Пачуўшы слова «сабака», тая перавяла разумны позірк
на Халадзінскага, а хлопцы рассмяяліся, прыняўшы
яго словы за жарт.
— Хм, сабака... Дзівак-чалавек. Хіба сабака
можа «прадаць» нас матэматыку? — не паверыў
адзін са студэнтаў.
— Яшчэ разу кажу: рукі на стол! — зноў перасцярог Аляксандр.
Некаторыя паверылі і не палезлі ў кішэні. Іншыя
сталі даставаць шпаргалкі. На аўчарку не звярталі
ўвагі, а тая стрыгла вачамі за кожным.
Гадзіны праз дзве дзверы ў кватэру адчыніліся.
Радасна віляючы хвастом, сабака сустрэў гаспадара. Студэнты падняліся са сваіх месцаў.
— Сядзіце, сядзіце, — лагодна махнуў рукой
дацэнт. — Акбар, за мной! — шматзначна, з выглядам фокусніка, пахлопаў па загрыўку аўчарку
і пачаў хадзіць ля студэнтаў.
Студэнту, што нядаўна смяяўся і не верыў Халадзінскаму, Акбар паклаў лапу на калені. Студэнт
палахліва адхіснуўся.
— Не бойцеся, ён у мяне вучоны — не ўкусіць! — у голасе дацэнта былі радасць і гордасць за
свайго выхаванца. Ён нават не глянуў, што напісана
на лістку студэнта, і падышоў да наступнага.
Акбар, на здзіўленне, дакранаўся лапай толькі
да тых, хто карыстаўся шпаргалкамі. Твар выкладчыка свяціўся, калі ён назіраў за рэакцыяй студэнтаў. Ён так радаваўся, што здавалася: зараз усе
атрымаюць «выдатна». Ды не-е! Не для гэтага ён
пакінуў сабаку ў пакоі.
Дацэнт праглядзеў лісткі толькі тых студэнтаў,
каго чацвераногі «экзаменатар» не адзначыў сваёй лапай. Паставіў кожнаму з іх «добра», пажадаў
далейшых поспехаў і выправіў з кватэры. Астатніх
затрымаў, доўга ўшчуваў за махлярства і спытаў, ці
маюць яны прэтэнзіі да «экзаменатара», паказаўшы
вачамі на сабаку. Збянтэжаныя студэнты маўчалі.
Экзамен зноў быў «правалены».
Хто б мог падумаць, што сабака здольны выкрыць іх хітрыкі!
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Гумарыстычныя
далягляды.
Гродзеншчына

Пісьменнікі
Мастакі
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ПІСЬМЕННІКІ

Карэліцкі раён: Анатоль ДЗЯРКАЧ (1), Янка
БРЫЛЬ (2), Алесь БАЖКО (3).
Шчучынскі раён: Валянцін БОЛТАЧ (4).
Гродзенскі раён: Іван ПЯШКО (5).
Зэльвенскі раён: Юрка ГОЛУБ (6), Уладзімір
МАЗГО (7).
Слонім: Уладзімір ЦВЯТКОЎ (8), Алег ЛОЙКА (9).

МАСТАКІ

Гродна: Андрэй ПУЧКАНЁЎ (1), Мікалай ЧАРКАСАЎ (2).
Слонім: Андрэй СЛУЦКІ (3).
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«Вожык» працягвае
вандроўку па творчых
абсягах Беларусі,
наведваецца ў вёскі
і гарады, дзе нарадзіліся
творцы сатырычнага
і гумарыстычнага
накірунку. На гэты раз нас
чакае Гродзеншчына.
Гумарыстычнае
падарожжа па Гродзенскай
вобласці варта пачаць
з пачатку мінулага
стагоддзя, з часу выхаду
ў свет сатырычнагумарыстычнага часопіса
«Дубинка», рэдактарам якога
быў ураджэнец карэліцкай
зямлі Анатоль Дзяркач,
і працягнуць да нашых
дзён, каб назваць імёны
сённяшніх гумарыстаў
і сатырыкаў.
Трэба адзначыць,
што пісьменнікаў гэтага
накірунку ўвогуле на
беларускай зямлі не так
і шмат. Таму гродзенцам
варта даражыць тымі
творцамі-землякамі, якія
сказалі сваё важкае слова
ў хуткацечных
сатырычна-гумарыстычных
жанрах.
У гэтым нумары мы
геаграфічна акрэслім
гумарыстычныя далягляды
Гродзеншчыны ды згадаем
мясціны, дзе нарадзіліся
вядомыя гумарысты, аўтары
«Вожыка».
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ПІСЬМЕННІКІ

КАРЭЛІЦКІ РАЁН
Турэц. У гэтым мястэчку ў 1887
годзе нарадзіўся Анатоль ДЗЯРКАЧ
(Анатоль Рыгоравіч Зіміёнка). Пасля
заканчэння Навагрудскага гарадскога
вучылішча служыў пісарам у Мінскай
гарадской і земскай управах. Удзельнічаў у рэвалюцыйным руху, быў
зняволены ў турму, адбываў ссылку. Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі
працаваў у рэдакцыях газет «Беларуская вёска», «Піянер Беларусі»,
рэдагаваў сатырычна-гумарыстычны
часопіс «Дубинка» (1924, дадатак да
газеты «Звязда»). Быў арыштаваны
і расстраляны ў 1937 годзе.
Выйшлі зборнікі сатырычных
і гумарыстычных вершаў «Пра папоў, пра дзякоў, пра сялян-мужыкоў»
(1925), «Бог удвох» (1930), «Качаргой
па абразох» (1930), «Усім патроху…»
(1930). А. Дзяркач пісаў таксама для
дзяцей, займаўся перакладамі.
Загора. Радзіма бацькоў стала
радзімай іх сына: Янка (Іван Антонавіч) БРЫЛЬ (1917 — 2006) нарадзіўся ў Адэсе, але ў 1922 г. разам
з бацькамі пераехаў у гэтую маляўнічую вёску. Жыццёвыя перыпетыі
народнага пісьменніка шматлікія:
быў прызваны ў польскую армію,
служыў у марской пяхоце, трапіў
у нямецкі палон, пазней — сувязны
партызанскай брыгады, партызанразведчык, рэдактар газеты «Сцяг
свабоды» і сатырычнага антыфашысцкага лістка «Партызанскае
жыгала», супрацоўнік рэдакцыі газеты-плаката «Раздавім фашысцкую
гадзіну».
Пачатак творчай дзейнасці Я. Брыля супаў з яго працай у часопісе «Вожык» у першыя пасляваенныя гады. У пісьменніка быў свой,
як пазначае крытыка, брылёўскі,
гумар. Напіша Іван Антонавіч —
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і, як кажуць, — ні дадаць, ні адняць. Як, напрыклад, вось гэта, пра
бездараў усіх часоў: «Няма таленту,
але ж затое які ахоп падзей!..» Ці:
«Няма голасу, але ж затое як ён шырока разяўляе рот!..» У гумары, як
і ў сур’ёзнай прозе — аўтар шматлікіх кніг апавяданняў, аповесцей,
нарысаў, замалёвак, мініяцюр, раманаў, кніг для дзяцей, — быў ён майстрам адмысловым.
Даўгінава. У гэтай вёсцы нарадзіўся Алесь (Аляксандр Цімафеевіч) БАЖКО (1918), жыццёвы
і творчы шлях якога быў няпростым
і пакручастым. Вучоба ў музычных
установах, служба ў арміі, камсамольская праца, журналісцкая работа, вучоба ў Маскоўскім Літінстытуце. Працаваў Аляксандр Цімафеевіч
у газетах «Чырвоная змена», «ЛіМ»,
«Голас Радзімы», у выдавецтве «Беларусь», дырэктарам Літаратурнага
музея Янкі Купалы. Вялікі жыццёвы досвед дапамагаў яму і ў напісанні аповесцей, а таксама зборніка нарысаў і памфлетаў «Татальнае
банкруцтва» (1973). Часта з’яўляліся
сатырычныя творы і на старонках
«Вожыка».
ШЧУЧЫНСКІ РАЁН
Вострава. Калі лічыць год нараджэння сатырыка Валянціна Блакіта, пад псеўданімам якога хаваўся
Валянцін Уладзіміравіч БОЛТАЧ
(1938 — 2007), па выхадзе першага
зборніка, то ён будзе 1974. Месца
нараджэння — горад Мінск, а бабка-павітуха яго — рэдакцыя часопіса «Вожык». Але да гэтага аўтар
доўгі час жыў у вёсцы Вострава, закончыў там сярэднюю школу, пачаў
працаваць літработнікам у роднай
шчучынскай раённай газеце, вучыў-

ся, неўзабаве стаў рэдактарам воранаўскай раённай газеты, адсюль
перайшоў на працу ў абласную газету «Гродненская правда», пазней
быў прызначаны загадчыкам сектара
друку Гродзенскага абкама партыі,
а потым — праца ў ЦК КПБ. Адтуль
Валянцін Уладзіміравіч прыйшоў
у «Вожык» на пасаду галоўнага рэдактара і аддаў выданню 17 гадоў свайго
жыцця. Яго рэдактарства выпала на
складаны час жыцця грамадства, і ўсе
яго намаганні былі скіраваны на тое,
каб «Вожык» заставаўся «Вожыкам».
І гэта яму ўдалося. Дарэчы, першае
яго апавяданне было надрукавана
менавіта ў гэтым калючым выданні. У «Бібліятэцы «Вожыка» выйшаў
і зборнік гумарыстычных апавяданняў В. Блакіта «Вынаходнік» (1974).
ГРОДЗЕНСКІ РАЁН
Лішчыцы. У гэтай вёсцы нарадзіўся Іван Рыгоравіч ПЯШКО (1941).
Больш як два дзясяткі гадоў ён аддаў
шчучынскай раённай газеце: працаваў загадчыкам сельгасаддзела, намеснікам галоўнага рэдактара. Але
знаходзіў час і для жартаў. Першую
гумарэску надрукаваў у «Вожыку»
ў 1987 годзе. З таго часу на старонках
выдання было апублікавана нямала гумарэсак, фельетонаў, усмешак
І. Пяшко. А ў 1992 годзе ў «Бібліятэцы «Вожыка» пабачыла свет кніга
гумару «Марго з Казарэзаў».
ЗЭЛЬВЕНСКІ РАЁН
Горна. Гэта радзіма паэта Юркі
(Юрыя Уладзіміравіча) ГОЛУБА (1947).
Пасля заканчэння філфака БДУ працаваў на тэлебачанні, у перыядычных
выданнях. Выйшлі ў свет шматлікія
зборнікі паэзіі, кнігі для дзяцей. Юрка

Голуб — пастаянны аўтар «Вожыка»,
яго вершаваныя мініяцюры часта друкаваліся на «калючых» старонках.
Зэльва. Тут нарадзіўся Уладзімір
Мінавіч МАЗГО (1959). Пасля заканчэння філфака БДУ і службы ў арміі працаваў карэспандэнтам шматтыражкі, супрацоўнікам рэдакцыі
літаратурна-драматычных праграм
Беларускага тэлебачання, рэдактарам выдавецтваў «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у часопісе «Вясёлка». Цяпер — намеснік галоўнага
рэдактара часопіса «Полымя».
З «Вожыкам» сябруе яшчэ са школы: сямікласнік, быў адным з пераможцаў конкурсу «Шукаем усмешку» (праводзіў «Піянер Беларусі»),
творы якіх надрукаваў наш часопіс.
Аўтар шматлікіх кніг для дзяцей.
Адна з іх, у якой пераважалі жартоўныя вершы, нават атрымала назву
«Смехапад» (1999). А ў кнізе паэзіі
«Анёл нябесны» (2007) цэлы раздзел
пад назваю «Вясёлы карагод» складаецца з эпіграм, пародый, літаратурных шаржаў, мініяцюр, большасць
з якіх друкаваліся ў «Вожыку».
СЛОНІМ
У гэтым горадзе нарадзіўся Уладзімір Мікалаевіч ЦВЯТКОЎ (1950).
Скончыў Беларускі політэхнічны
інстытут, але інтарэс да літаратуры
пераважыў у ім «тэхнара»: неўзабаве Уладзімір паступіў на журфак
БДУ. А для пашырэння кругагляду
і паглыблення навукова-практычнага
асэнсавання жыцця ён скончыў яшчэ
і аспірантуру па філасофіі. Веды, як
вядома, спіну не горбяць, тым больш,
што яны дапамаглі спасцігаць філасофію жыцця, аднак ужо ў сатырычным свеце, калі былы аспірант пайшоў працаваць… у «Вожык».
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Відаць, цікавасць была ўзаемнай:
«Вожык» пратрымаў У. Цвяткова ў сваіх «калючых» абдымках амаль дваццаць
гадоў. Выдаў кнігі гумару «Усё наадварот», «Смяюцца не толькі ў Аўцюках».
Уладзімір Цвяткоў з’яўляецца членам
двух творчых саюзаў — журналістаў
і пісьменнікаў. Цяпер працуе ў рэдакцыі «Настаўніцкай газеты».

МАСТАКІ

Тут нарадзіўся і Алег Антонавіч
ЛОЙКА (1931 — 2008) — пісьменнік, крытык, літаратуразнавец, перакладчык. Шмат гадоў выкладаў
беларускую літаратуру ў БДУ імя
У. І. Леніна, загадваў кафедрай. Кіраваў універсітэцкім аб’яднаннем
«Узлёт» (1964—1989), дапамагаў «узляцець» многім пачынаючым літаратарам. Выдаў шэраг зборнікаў паэзіі,
літаратурна-крытычных артыкулаў,
манаграфій, дапаможнікаў і хрэстаматый па гісторыі беларускай літаратуры, а таксама кніг для дзяцей. Сябраваў А. Лойка і з «Вожыкам», друкаваў на яго старонках гумарыстычныя
вершы, мініяцюры.

ГРОДНА
Андрэя ПУЧКАНЁВА (1960 –
2009) ведаў увесь свет. Яго работы
шматразова займалі прызавыя месцы на разнастайных творчых конкурсах на ўсіх кантынентах, акрамя
хіба Антарктыды. Але, надзвычай
сціплы па натуры чалавек, Андрэй
Анатольевіч атрымліваў заслужаныя
ўзнагароды не з рук арганізатараў,
а — гродзенскіх паштальёнаў.
Хоць нарадзіўся на Урале (горад
Чусавы), але родным для яго сталася
Гродна. Тут ён рос, хадзіў у школу,
скончыў Гродзенскі хіміка-тэхналагічны тэхнікум.
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Андрэй быў мастаком ад Бога.
Узяўшы ў юнацтве аловак, ён не
расставаўся з ім больш ніколі. Карыкатуры ягоныя вызначаліся арыгінальнай тэхнікай, незвычайнымі
сюжэтамі, неардынарнасцю і сталі
сапраўднай класікай карыкатуры.
У гэтым горадзе нарадзіўся і Мікалай Васільевіч ЧАРКАСАЎ (1954).
Скончыў Мінскі тэатральна-мастацкі інстытут. Працаваў на мастацкім
камбінаце ў г. Маладзечна. Зараз
жыве і працуе ў Мінску.
Першыя свае карыкатуры надрукаваў у «Вожыку» ў 80-х гадах.
З таго часу намаляваў тысячы гумарыстычных малюнкаў, выканаў мноства кніжных і часопісных ілюстрацый. Яго карыкатуры яркія, па-плакатнаму выразныя, без прарысоўкі
другіх планаў і фонаў, з рэзкім пераходам ад святла да ценю, друкаваліся
на старонках многіх перыядычных
выданняў, у тым ліку дзіцячых.
СЛОНІМ
Тут у 1968 годзе нарадзіўся мастак
Андрэй Міхайлавіч СЛУЦКІ. Маляваць Андрэй пачаў яшчэ ў дзяцінстве. Скончыў мастацка-афарміцельскае аддзяленне Мінскага мастацкага
вучылішча. Сёння працуе мастакомафарміцелем у Слонімскай ЖРЭА.
Першую сваю карыкатуру надрукаваў у «Вожыку» ў 1991 годзе,
з таго часу з’яўляецца адным з яго актыўных аўтараў. Менавіта «Вожык»
адкрыў А. Слуцкаму дарогу ў іншыя
выданні — «Народную газету», «Пікнік», «Ха-Ха» (Беларусь), «Колесо
смеха» (Расія), «ХРЮ»(ЗША). Яго
малюнкі — лаканічныя, контурныя,
з жывымі, эмацыянальнымі героямі
і дыялогамі — удзельнічалі ў міжнародных конкурсах карыкатуры
ў Грэцыі, Іране, Югаславіі, Францыі.

закатаць». А 3-е месца (5 тысяч рублёў) дасталося таксама мінчаніну Міколу НАВАРЫЧУ:
«Кансервуе цешча скваркі. Я ж — у слоікі запалкі!»
Гаспадар «вясёлай» камеры, аўтар фота
Аляксандр БУЛАЙ атрымаў сваю, спецыяльную прэмію — 10 тысяч рублёў.
Віншуем пераможцаў! А таксама змяшчаем
новае фота і чакаем вашых гумарыстычных подпісаў.

Дарагія сябры! Сёння мы падводзім вынікі конкурсу на лепшыя гумарыстычныя подпісы
да фота, якое было змешчана ў другім нумары
часопіса.
Самым дасціпным рэдакцыя прызнала подпіс
Вольгі ЛАБАЖЭВІЧ з г. Клецка: «У запаслівай
Фядоры — агуркі і памідоры. Ў гаспадарлівай
Антолі — поўны слоікі фасолі. А у кемлівай жа
Алкі — ўсё запалкі і запалкі!..». Яна атрымала
1-е месца і 15 тысяч рублёў. 2-е месца
(10 тысяч рублёў) заняў мінчанін Уладзімір
МАЦВЕЕНКА: «Як быў «хапун» — запалак накупілі. А як жа іх надалей захаваць? Падумалі
мы з жонкай і рашылі найлепш запалкі ў слоік

Падпішыся!

БУДЗЬЦЕ РАЗАМ
З «ВОЖЫКАМ»!

За пенсійны сціплы грошык
Падпішуся я на «Вожык».
Хто не любіць жарты й смех —
Хай складае грошы ў мех.
У мяху купюры стлеюць
Альбо мышы перамелюць…
Сумны грымне тады смех,
Ды смяяцца гэтак грэх!..
Антон ПІЛІПЧЫК,
чытач з г. п. Іўе.

Наступны нумар «Вожыка»
выйдзе ў студзені 2012 года.
Да сустрэчы!
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Думкі ўголас
●

●

Нам не псуе настрой толькі
тое, што атрымоўваецца адразу.

Разумеем, што ёсць лепшае,
а лепш пра гэта выказацца не
можам.

НКІ.
НІЛЕ
А
Д
іхася
ак М
н
ю
л
Ма

Малюнак Пятра КОЗІЧА.
●
Колькі чалавека не лячы, ён усё
роўна хоча быць здаровым.
●
Ужыванне алкаголю шклянкамі
прыводзіць да прыёму лекаў
кроплямі.
●
Нават калі Іваноў сядзіць дома
ў крэсле, жонка сцвярджае, што
ён сядзіць у яе ў пячонках.
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ПОВА.
Алега ПА
к
а
н
ю
л
а
М

Малюнак Рамана ЦІХАПОЯ.

●
«Добрага пакрыху», — кажуць
вопытныя мужы і даносяць
дахаты палову сваёй зарплаты.
●
Людзі ўчарашняга дня жывуць
і сёння.
●
Нішто так іншы раз не дапамагае знайсці з чалавекам

агульную мову, як маўчанне.
●
Час згладжвае ўсё, але не маршчыны на твары.
●
Было б здароўе, а жадаючыя сапсаваць яго заўсёды знойдуцца.
●
Да некаторых мужчын каханне прыходзіць так позна, што

●

●

Ніводнага старога воблака
не бачыў, як і старога сэрца
ў жыцці.

Жыццё часцей за ўсё знаходзіцца там, дзе нашаму розуму
нас не хапае.

Васіль ДЗЯМБІЦКІ,
Талачынскі раён,
в. Звенячы.

ВА.
Малюнак Алега ПАПО
НІКА.
дрэя СКРЫН
Малюнак Ан

Малюнак Андрэя ПУЧКАНЁВА.
яны нават не паспяваюць ажаніцца.
●
«Маўчанне — золата», —
пастанавіў Ручкін і перастаў
размаўляць са сваёй жонкай. Яна скарысталася выпадкам і з маўклівай згоды мужа патраціла ў магазінах на абновы ўсю яго зарплату.

Малюнак Ал
ега КАРПОВ
ІЧА.

●
Будзеш жартаваць са сваім
здароўем — заплачаш ад хвароб.
●
Калі здаровы чалавек пастаянна хоча выпіць — гэта хворы
чалавек.
●
Прапіваць сваё здароўе нявыгадна нават за чужы кошт.

●
Ад таблетак для пахудзення
нярэдка худзее толькі кашалёк.
●
Цвярозыя думкі ў п’яную галаву не прыходзяць.
Барыс КАВАЛЕРЧЫК,
г. Гомель.
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●

●

●

У крытычнай сітуацыі нават
чалавек з пустой галавой пачынае варушыць мазгамі.

Як многа губляе той, хто не здольны знайсці сваё месца ў жыцці!

Часта вялікія праблемы ўзнікаюць у малых гарадах.

●

●

●

Другі, нават рухаючыся па зігзагах жыцця, здольны прамалінейна гнуць сваю лінію.

Што дрэнна ляжыць, тое рана
ці позна некуды збяжыць —
гэта ісціна жыцця.

Іншы і без солі здольны моцна
насаліць.

А.
ыя ЗЯНЬКОВ
Малюнак Юр

а ГУЦОЛА.
Малюнак Алег

ТА.
сандра ШМІД
Малюнак Аляк

Малюнак Аляксандра БУЛАЯ.

●

●

●

Калі пачынаеш вырашаць
старыя праблемы, з’яўляюцца
новыя.

Зрабіць з мухі слана лягчэй, чым наадварот.

Паняцці «добра» і «дрэнна»
ў розных сітуацыях могуць лёгка ўзаемазамяняцца.

●

У жыцці канчаецца ўсё —
і лепшае, і горшае. Але горшае
пачынаецца раней.

Хто б ведаў пра бочку
мёду, калі б туды не трапіла
лыжка дзёгцю?

●
Ніколі не ўкладвай грошы
ў тое, што ўмее бегаць.
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●

●
Усміхаючыся, вы займееце
менш маршчын, чым будзеце
захоўваць сур’ёзны выраз твару.

●
Калі ты шчаслівы, не думай
пра няшчасце: яно думае пра
цябе.
Дунька ШЫП,
г. Мінск.

●

●

●

Дзіўна, калі іншы аматар высокага мастацтва паказвае нізкую
культуру паводзін.

Іншы раз выбрацца з тупіка дапамагае вострая сітуацыя.

●

Калі чалавек працуе спусціўшы
рукавы, значыць, ён махнуў на
жыццё рукой.

Калі чалавек цвёрда трымаецца
на нагах, рамкі законнасці ён
не пераступіць.
Міхал ШУЛЬГА,
Буда-Кашалёўскі раён,
г. п. Уваравічы.

І ў лысага цырульніка іншы раз
узнікаюць «непрычасаныя» думкі.

●

Паважаныя
мастакі і
тэмісты,
чакаем ад вас
новых твораў!
ОВА.
Алега ПАП

ШМІДТА.
ляксандра
Малюнак А

Малюнак

ВА.
Малюнак Аляксандра ПЯТРО

●
●

●

«Куплю міну замаруджанага
дзеяння. З гадзіннікавым механізмам швейцарскай вытворчасці».

«Куплю мышалоўку з неабмежаванай колькасцю бясплатнага сыру».

●
«Учора вечарам не паспела
я выйсці з лазні, як мяне зноў
да ніткі раздзелі. А міліцыя глядзіць на гэта скрозь пальцы…»

●
«Маю багаты вопыт кааператыўнай работы. Два гады ўзначальваў жыллёва-будаўнічы кааператыў і пяць гадоў — кааператыў падманутых дольшчыкаў».

«Калі мой «мерс» налез на
«таёту», я быў яшчэ ў цвярозым стане, з якога мяне вывеў
даішнік».

●
З аб’явы на могілках: «Інваліды і ветэраны абслугоўваюцца без чаргі».
Павел САКОВІЧ,
г. Мінск.
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Малюнак Міколы ЧАРКАСАВА.

Васіль РАМАШКА
КАНТ ПАДВЁЎ
Быль
Яму б вучыцца на акцёра, а ён пайшоў у педагогі. Будучы гісторык. На лекцыях бывае раз
у тыдзень, канспектаў не мае, без шпаргалак

Малюнак Вікенція ПУЗАНКЕВІЧА,
тэма Міхаіла ШУЛЬГІ.
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нічога не здае. Затое хлебам не кармі, а дай
паблазнаваць.
Аднойчы Гоша нават быў прафесарам.
Апрануў касцюм, начапіў гальштук, узяў у рукі
партфель… І пачаў экзаменаваць завочнае аддзяленне. Усіх выдатнікаў «рэзаў» пад корань.
Самых моцных «дабіваў» каронным пытаннем:
«Калі і дзе памёр філосаф Кант?» І толькі прызначыў самай сімпатычнай студэнтцы спатканне
для пераздачы экзамена, як з’явіўся сапраўдны
экзаменатар. «Прафесар» уцякаў так, што толькі
пяткі мільгалі…
Урэшце Гоша неяк давучыўся да дзяржэкзаменаў. У той дзень здавалі самы цяжкі — навуковы камунізм. Гоша выбраў «залатую сярэдзіну»:
камісія прытоміцца, стане больш абыякаваай да
студэнтаў.
Прачытаўшы білет, ён адчуў, як па спіне пабеглі мурашкі: ведаў — нуль. Штосьці нашкрэбаўшы на экзаменацыйным лістку, Гоша ціхенька
палез у кішэню па шпаргалку. І раптам — цоп,
нехта схапіў яго за руку. І хто? Той самы выкладчык, у якога ён «прымаў» экзамен.
Але старшыня камісіі пашкадаваў нядбайнага
студэнта: «Адкажаце на дзесяць дадатковых пытанняў — атрымаеце тры балы. Згодны?» Гоша
радасна заківаў галавой.
Ці то напісанне шпаргалак дапамагло і ў памяці нешта засталося, ці то пытанні задавалі
лёгкія, але студэнт адказваў правільна. Заставалася апошняе пытанне. У думках Гоша бачыў
ужо ў залікоўцы жаданы «траяк», як голас падаў
той самы выкладчык. Ён хітра прыжмурыў вока
і ціха спытаў: «Калі і дзе памёр філосаф Кант?»
Гоша ледзьве не заплакаў…

АНЕКДОТЫ
☺☺☺
Студэнт тэлефануе маці ў іншы горад:
— Мама, добры дзень! Як твае справы,
як здароўе?
— Сынок, міжгорад дарагі, таму кажы адразу, колькі выслаць.

☺☺☺
Размаўляюць дзве дзяўчыны:
— А мне тут замуж прапанавалі выйсці.
— Віншую, а хто?
— Бацькі.

☺☺☺
— Бацька, у мяне для цябе ёсць вельмі
добрая навіна!
— І што гэта за навіна, сынок?
— Не дарма ты за страхоўку аўтамабіля
столькі гадоў плаціў!..

☺☺☺

☺☺☺
У табачным кіёску:
— Вам якія цыгарэты трэба — небяспечныя пры цяжарнасці, тыя, што выклікаюць
рак лёгкіх або імпатэнцыю ці тыя, што проста
забіваюць?

☺☺☺

Хлопец з дзяўчынай вырашылі збегчы ад
бацькоў і таемна пажаніцца. Ноччу малады
чалавек прыйшоў да дома дзяўчыны, прыставіў лесвіцу да акна і прашаптаў:
— Ты гатова?
— Цішэй, бацька пачуе.
— Не турбуйся, бацька ўнізе трымае лесвіцу!..

Малюнкі Таццяны МАСОЛ, тэмы
Канстанціна КАРНЕЛЮКА, Аляксандра
КАРШАКЕВІЧА і Міколы НАВАРЫЧА.

Праграміст тэлефануе ў бібліятэку:
— Добры дзень, Кацю можна?
— Яна ў архіве.
— Разархівіруйце яе, калі ласка. Яна мне
тэрмінова патрэбна.
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Вольга ЛАБАЖЭВІЧ

Мішка і шышкі
Зацікавіўся наш Мішка:
— Для чаго на елцы шышкі?
Чуў малы наш ад кагосьці.
Што яны для прыгажосці.
Растлумачыў яму тата:
— Ў шышачках зярнят багата.
На зямельку упадуць —
Новым лесам прарастуць.
Мішка наш расчараваўся,
У пакойчык свой падаўся.
Кажа: — Ты прабач мне, тата,
Сам я ведаю багата.
Любіць шышачкі вавёрка,
Ля дупла ляжыць іх горка.
Шмат зярнят яна з’ядае —
Лес у ёй не прарастае!..
г. Клецк.

Уладзімір МАЦВЕЕНКА

Ні бэ ні мэ
Падбег да таты
Спуджаны Ігнатка:
— Хвіліначку паслухай
Мяне, татка!
У нечым я хачу
Табе прызнацца,
Але баюся,
Будзеш ты злавацца.
— Гледзячы з-за чаго?
— Я выпадкова
Кубак паваліў
І каву на камп’ютары
Разліў.
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— Ну, гэта дробязь, —
Засмяяўся татка.
— І я так думаю, —
Павесялеў Ігнатка. —
А вось камп’ютар
Без падстаў
Чамусьці думаць
Перастаў.
Ты можаш
Уявіць сабе?
У момант змоўк —
Ні бэ ні мэ.
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Малюнак Паўла ГАРАДЦОВА.

Малюнак Андрэя ПУЧКАНЁВА.
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Малюнак Вікенція ПУЗАНКЕВІЧА,
тэма Міхася СЛІВЫ.
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МАГІЯ СЛОВА

Міні-комікс Аляксандра КАРШАКЕВІЧА.

Сакавіты, круглаваты
Здаравяка гэты.
Нам патрэбен на салаты
І на вінегрэты.

Міхась ПАЗНЯКОЎ

ЗАГАДКІ З ГРАДКІ

(Бурак.)

Прысеў пад плотам
Рыжы кот,
Павесіў доўгі хвост
На плот.

Выспеў на градзе
Белы чарадзей.
Галава — на славу,
Да зубка зубок —
Добрая прыправа,
А завуць . . . . . .

.

(Гарбуз.)

(Часнок.)
(Морква.)
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Летам я — рагатая,
Восенню — хвастатая.
Хоць і горкая зусім,
Ды патрэбная — усім.
(Цыбуля.)

У зямлю схаваўшы нос,
Пані вырастае.
Толькі пук зялёных кос
Вецер развявае.

Бабуля пайшла ў царкву на богаслужэнне і ўзяла з сабой унучку
Кацю. Людзей сабралася шмат. Ніводнага лішняга руху і гуку. Дзяўчынцы хутка надакучыла стаяць і яна
тузанула за рукаў бабулю: «Доўга
мы яшчэ будзем стаяць у чарзе?»
***
Маці прыйшла з завода дамоў
і пахвалілася:
— Нарэшце мне далі водпуск на
цэлы месяц!
Меншанькі Міхаська загарэўся:
— Далі? Дык пакажы!
***
Сястра зайшла ў магазін купіць
для браціка Сярожы соку. Узяла з палічкі каробку з апельсінавым напоем.
— Не хачу я гэтага! — заўпарціўся малы. — Купі мне, Светка, аўтаматнага. Там на вуліцы прадаюць.
Малюнак Алега ГУЦОЛА.

На градцы ўлетку
Вырасла паненка:
Круглявы твар,
Ружовая сукенка.

Даслаў Фёдар ЛАПАНІК,
г. Ляхавічы.

(Радыска.)
Славен край наш ёй здаўна,
Трыста розных страў — яна.
На стале любой парой
Нам — жаданай смакатой.
(Бульба.)
Мне сказаў Валерка:
Летам на градзе
Белая талерка
Пад лісцём расце.
Малюнак Паўла ГАРАДЦОВА.
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(Патысон.)

А зіма як завітала —
Падняла мяне на смех…
А я ўсё чакаю свята,
За гадочкам сею год.
Каралёў паўсюль багата,
У мяне ж на іх няўрод.

Спадзяванне
Што ні дзень, чакаю свята,
І бяжыць за годам год.
Жаніхоў паўсюль багата,
А ў мяне дык недарод!
На вясну спадзеўку мела,
Спадзявалася на май —
Шчасце першаю пралескай
Усміхнулася: «Бывай»!
Спадзявалася на лета —
Не змагла шчаслівай стаць.
Ты куды бяжыш, кабета?
Трэба восень пачакаць.
Спадзяванні і на восень,
Эх, дарэмныя былі.
Пачакай гадочкаў восем —
Самі знойдуць каралі.

Малюнак Вікенція ПУЗАНКЕВІЧА,
тэма Міколы НАВАРЫЧА.

Спадзявалася на зіму
І на першы белы снег,

Вольга САКАЛОВА,
г. Мінск.

Калі б ведаў…
У халодным лістападзе
Абразаў дзядок сукі.
З ім унучак быў у садзе,
Яны з дзедам — дружбакі.
— Ты навошта абразаеш
Столькі голля з добрых дрэў?
Хіба дроў зусім не маеш
Ці пад старасць ты здурэў?
Разгубіўся, не адразу
Дзед унуку адказаў:
«Бачыш, як смаркач абразіў!
Драбяза, а так падцяў!»
— Я, саколік мой, знішчаю
Толькі хворыя сукі.
Маладзенькіх не чапаю:
Хай растуць ва ўсе бакі!

А з старых галін, унучак,
Больш нам яблыкаў не рваць.
Вунь і ў кніжках зараз вучаць,
Як старое прыбіраць.
Сам урэшце будзеш ведаць,
Як старацца каля дрэў.
— Дзед, а што табе абрэзаць,
Каб ты гарт юнацкі меў?
Зноў збянтэжыўся старэнькі,
З паўхвіліны соп, маўчаў.
Потым буркнуў: — От дурненькі,
Ды калі б я тое знаў,
Дык гадоў таму пятнаццаць
Знішчыў корань той ці сук!
А цяпер давай збірацца,
Сапсаваў настрой ты, ўнук!..
Аляксей ГАЛАСКОК,
г. Ганцавічы.

У прымах
Манёра — цётка не благая,
Свякрухай Танінай была.
Цяля з наднёманскага краю
Ў пасаг за сына аддала.
Няхай расце цялушка ў свацці,
Калі ўжо сын стаў прымаком
Ды у чужой далёкай хаце
Знайшоў радню і родны дом.
Манёра гэтак разважае
Аж раптам сына заўважае:
Вядзе цялушачку дамоў
Яе Мікола між двароў.
«Не слухаў маці ты ніколі,
Дажыўся, бач, да гэткай долі», —
Манёра ў хлеў вядзе скаціну,
Натацыю чытае сыну.
Назаўтра жонка разам з маці
Яго знайшлі у роднай хаце.
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Забралі хлопца і цяля
І зноў адправілі у шлях.
Глядзела маці на ўсё гэта.
Прайшла зіма, прайшло і лета.
І зноў Мікола йдзе дахаты,
Сам, як цяля, цяльпукаваты.
Ізноў Манёра сустракала,
У хлеў цялушку запускала…
Урэшце свацці так сказала:
«Я нацярпелася нямала.
І гавару сур’ёзна вам:
Жывёлу мучыць больш
не дам!
А з сынам вырашайце самі —
Хай без цяляці
будзе з вамі!..»
Альдона НАЎЧАНКОВА,
г. Клецк.

Малюнак Марыны БАНДАРКОВАЙ.

М І Н І ЯЦ Ю РЫ

— Калі я, мужанёк,
з табой нагаваруся?
— То можаш пачынаць,
праз суткі я вярнуся.

Адказ
Ружы з чужога саду
Я праз шчыліну гляджу:
У суседскім агародзе
Пасля летняга дажджу
Ружаў куст такі прыгожы!
Ён — далёкі і чужы,
Дый не мною гадаваны...
Чым жа, сэрцайка, скажы,
Гэтак ты зачаравана?
Пералезці б цераз плот
І паўзці да ружаў вужам,
Толькі ж вымажу жывот…
Абыдуся, мо, без ружаў?
Лепш мне нюхаць іх здаля,
Седзячы на дачы,
Бо ў суседа Міхаля
Ёсць кабель, такі кусачы!
Іван ЖДАНОВІЧ,
г. Мінск.

Пагаварыць бы...

— З табой не стану
я спрачацца.
Нам лепш было б
не сустракацца.
Дык слухай жа
адказ праўдзівы:
Ты — яблык смачны,
ды... чарвівы.
Ірына КАРАЧУН,
г. Баранавічы.

Памаладзеў
— Вось пагаліўся зранку.
Лёгка стала.
І стаў я зноўку
быццам маладым, —
Сказаў дзядок.
Бабулька ж зазлавала:
— Галіўся б ты ўжо
звечара тады.
Аляксандр ЛОГА,
г. Маладзечна.

Вынік
— Худзець рашыла жонка,
і ўсе дні
Гайсае верхам на кані.
— А вынік ёсць?
— Ды ёсць...
Скажу я прама —
Конь пахудзеў
на многа кілаграмаў.

«Герой»
Ён быў герой надзвычай рэдкі,
Хваліўся, пачуваўся зухам,
Бо з павуковай хітрай сеткі
Аднойчы выратаваў муху.
Іван ВАРАЎКА,
г. Мінск.
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Цімохава навука
Гумарэска
Самай крыклівай жанчынай
у нашай вёсцы была Кацярына. Як раскрычыцца, бывала,
на мужа, дык хоць вушы затыкай. Дзіву даваліся людзі: як
толькі бедны Сцяпан трывае?
Кроплю гарэлкі глыне, а ляманту — на ўсю вёску.
Але цяпер Кацярыну быццам падмянілі. Нідзе не чуваць
яе пагрозлівага голасу. І Сцяпан прыкметна пасмялеў, ходзіць з горда ўзнятай галавой
і толькі ў вус пасміхаецца.
— Давай у бар зазірнём, —
прапаноўвае мне нядаўна.
— Ты што, хочаш, каб мяне
твая Кацярына са свету зжыла? — пачаў я аднеквацца.
— Кажу табе, пайшлі ў бар! —
і пацягнуў мяне за сабою.
Ужо ў бары захмялелы Сцяпан выдаў мне сакрэт:
— Ведаеш, чаго жонка маўчыць? Гэта ж мне Цімох Лявончыкаў дапамог. Чысцілі мы
з ім неяк восенню ў калгасным

свірне ячмень. Пустазелля хоць
і нямнога, але ж набралася.
«Бяры ў кішэні колькі ўлезе», —
шэпча мне Цімох. «Навошта
мне тое смецце, яго ж і куры
дзяўбці не будуць», — запярэчыў я. «Курам яно, вядома,
непрыгоднае, — згаджаецца
Цімох, — а вось на «лекі» для
жонкі — тое, што трэба. Каб
менш сварылася. Рассееш па
агародзе — усё лета твая Кацярына будзе на градках шчыраваць, не да лаянкі ёй будзе!..»
Як у ваду Цімох глядзеў!
Восенню я ціхенька тое пустазелле на гародзе рассеяў —
і мая Кацярына ад ранняй
вясны з град на вылазіць. Не
паспее скончыць праполку, як
зноў трэба пачынаць. Ды я ўжо
і забыўся, які ў яе голас… Словам, няма такога злога, каб не
выйшла на добрае. Затое я цяпер — вольны казак! А калі раптам твая жонка ўздумае лаяцца
без дай прычыны — ведаеш,
што рабіць…
Аляксей КАЎКО,
г. Іванава.

У цеснаце,
але без крыўды
З натуры
Валю я заўсёды сустракаў
на адным і тым жа прыпынку.
Кароценькі пацалунак, і праз
хвіліну мы ўжо ехалі ў бітком
набітым аўтобусе. Сказаць, што
ў ім было цесна — мала: ехалі,
як прыклееныя адно да аднаго.
У гэтай цеснаце я злавіў Валіну
руку і лёгенька трымаў, каб не
згубіць і Валю, і сваё першае
вялікае пачуццё.
На чарговым прыпынку
я раптам пачуў не Валін голас: «Малады чалавек, аддайце мне руку, калі ласка. Мне
ўжо пара пасажыраў абілечваць». Збянтэжаны, я глядзеў
у Валіны вочы, а яна — у мае:
ці то з крыўдай, ці то з усмешкай.
Выпадак з кандуктаркай
не паўплываў на мае адносіны
з каханай. Каля брамкі Валінага дома наш пацалунак быў не
менш шчырым…
Вацлаў ХАДАСЕВІЧ,
г. Мінск.

Лазня
Малюнак Пятра КОЗІЧА.

Гісторыйка
Чэрвеньскім надвячоркам
з-пад даху дзевяціпавярхоўкі
раптоўна паказаўся густаваты
дымок. Жыхары дома, занерваваўшыся, выклікалі службу МНС. Пажарнікі хуценька
абышлі кватэры: «У вас нічога не здарылася? У вас усё
нармальна?» Ва ўсіх усё было
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ў парадку, аднак дым з-пад
даху па-ранейшаму віецца.
Нарэшце службоўцы разгарнулі сваю даўжэзную лесвіцу,
і спрытны хлопец пакараскаўся ўгору. На ўзроўні восьмага
паверха ён прыпыніўся, угледзеўся ў вокны і перабраўся
на балкон. Неўзабаве жыхары
пачулі, як эмэнэсавец па рацыі перадаў сваім: «Гаспадара
няма, а лазня топіцца». Потым,
гучней, паўтарыў: «Лазня, кажу,
топіцца, а гаспадар схаваўся».
Доўга весялілася вуліца,
пакепваючы з Валеры Тапаркова, саракагадовага «рацыяналізатара», які і зладзіў у сваім
ванным пакоі вясковую лазню.
З печкай і венікам.

— А я што табе, ужо
не камандзір? — павысіў голас старшыня.
— У вас сваё начальства, а ў мяне —
сваё, брыгадзір. Скажа — пераганю...
— Ну ты і разумнік! — старшыня разгневаўся,
роспачна
плюнуў і паехаў.
Трымаўся за руль
свайго аўто і думаў:
«Пастуха, вядома, у пасадзе не панізіш. І новага цяжка знайсці. Ды
я ж і сам яму тое падказаў. Ат, разбярэцца,
сапраўды, і без мяне.
Разумнік!..»

Сяргей УКРАІНКА,
г. Магілёў.

Пятро БАБРУК,
Пружанскі раён,
в. Шубічы.

Разумнік
Жыццёвае
Прыйшоў раз пастух Макар
да старшыні калгаса з нейкай
сваёй просьбай. Той быў не
ў гуморы, кудысьці спяшаўся
і на хаду прабурчэў: «У цябе
ёсць свой начальнік — брыгадзір, вось да яго і звяртайся».
Мужчына, вядома, пакрыўдзіўся,
але выгляду не падаў: маўляў,
добра, няхай будзе так.
Неўзабаве Макар пасвіў
статак і раптам убачыў, як да
яго пад’язджае сам старшыня.
— Пераганяй, — кажа
той, — кароў на іншае месца,
тут ім ужо няма чаго есці.
— Будзе каманда — тады
і пераганю, — спакойна адказвае пастух.

Малюнак Вікенція ПУЗАНКЕВІЧА,
тэма Андрэя ЛАПЦЁНКА.

Малюнак Аркадзя ГУРСКАГА.
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А

натоль ГАРМАЗА — сапраўдны «аўтарытэт». У айчыннай карыкатурыстыцы.
І не толькі у Беларусі: яго
карыкатуры ў розны час перадрукоўвалі расійскія часопісы «Крокодил», «Огонёк»,
замежныя — «Фігаро» (Францыя), «Шпількі» (Польшча),
«Лудаш Маці» (Венгрыя),

шэраг сатырычных выданняў
былога Савецкага Саюза…
Анатоль удзельнічаў у рэспубліканскіх выставах, а таксама міжнародных конкурсах
карыкатуры.
А яшчэ А. Гармаза — сапраўдны вожыкавец. У «Вожыку» ён адпрацаваў амаль
20 гадоў, яго малюнкі з’яўля-
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Сяброўскі шарж Міколы ГІРГЕЛЯ.

● Вернісаж

Анатоль
ГАРМАЗА

ліся ледзь не ў кожным нумары выдання, а ў «Бібліятэцы «Вожыка» пабачыла свет
першая самастойная кніга —
«Да бар’ера!» (1988).
Цяпер Анатоль Іванавіч —
генеральны дырэктар ААТ
«Редакция газеты «Шапокляк», з’яўляецца заснавальнікам шэрагу газет,
у тым ліку гумарыстычнай —
«15 суток». І хоць часу катастрафічна не хапае, на
карыкатуру не забываецца.
Сёння ён гатовы павесяліць
нас сваімі новымі малюнкамі. Як кажуць, усміхайцеся
на здароўе!
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У нас
—
у гасцях ычная
гумарыст
газета
● Алігархі радзіму не
прадаюць — яны яе скупляюць.
● Дрэсіраваны мядзведзь, які ўцёк з цырка, папаўся на крадзежы матацыкла.
● У свеце яшчэ так шмат грабель, на
якія не ступала нага чалавека!
● Дзе біў, біў — не разбіў. Баба біла,
біла — не разбіла. Нокіа 3310.
● У навукова-даследчым цэнтры па
вывучэнні асабліва небяспечных вірусаў
ужо два тыдні падазрона ціха…
● Страх — гэта калі трамвай, які зачапіў «Поршэ Кайен», хаваецца ў дварах.
● Хутчэй бы лета скончылася, будзе
чаго чакаць!
● Навігатар да Кіева давядзе!

Малюнак Уладзіміра ЧУГЛАЗАВА.
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а ШАВЕЛЯ.
Малюнак Алег

— Дарагая! Дзе мой ручнік?
— Вазьмі на швабры!
☺☺☺
— Сёння чорны кот уступіў мне
дарогу… Тры разы сплюнуў, пастаяў, падумаў
і… пайшоў у абход.

мі каЖыццё вельарнаваць
м
роткае, каб овы вобраз
яго на здар
жыцця.
☺☺☺
мужчыны
Звычайныя што ад
,
аўдных тым
ца ад сапр а ад другіх — круц
ю
ва
ні
оз
р
ад
ва баліць,
першых гала
жыцца.
☺☺☺
ўз аднаго па
армен, калі
б
я
ж
і
як
— Ды
лію?!
па 150 не на
літра чатыры

іў?
лцы колькі злав
— Ты на рыба Віцька.
— Менш, чым нічога не злавіў!
— Дык ён жа я яшчэ і вуду згубіў…
— Ну вось, а

Малюнак Пятра КОЗІЧА.
Урач аглядае пацыента:
— Так... Добра… Вось што я вам, бацюхна, скажу: косці ўсе цэлыя, толькі парадак у іх іншы.
☺☺☺
— У цябе лішняя вага!
— Гэта не лішняя, а запасная!

На нудзісцкім пляжы дзяўчына скардзіцца
сяброўцы:
— Вунь той мужчына так на мяне вытарашчыўся… проста апранае вачыма!
☺☺☺
— Ты можаш даць мне грошай?
— На што табе?
— Ну… на памяць!..
☺☺☺
— Гляджу на сябе ў люстэрка і думаю: «За
што майму мужу такое шчасце?» Затым станаўлюся на вагі: «Ды яшчэ і столькі!»

— Афіцыянт, у мяне
ў супе нешта плавае!
— Разумееце, гэта
суп. У ім заўсёды нешта плавае.
— Так, але яно кролем плавае і хвалю гоніць!
Малюнак
Анатоля ВАСІЛЕНКІ.
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Пераклад з рускай мовы.

Малюнак Юрыя ТЫЛІНДУСА.

ЗЫ.
Малюнак Анатоля ГАРМА

Чытайце ў наступным нумары На альманах
альманаха «Вожык»: «Вожык»
ПРОЗА
Аркадзь НАФРАНОВІЧ. Хіцер Зміцер. Вінаваты булён. Пасля
вяселля. Другая музыка. У аўтобусе. Вось гэта каханне!
У вас і ў нас. Выгадавалі сівака. І ёй хораша, і мне — слаўна.
Непрыдуманыя гісторыі.
Сяргей ЛАПЦЁНАК. Салдат спіць… Новы Вавілон,
альбо Дзе бадзяўся Байтлеуоў? Дэфіцыт зносінаў.
Салдацкія былі.
Мікола МАСКЕВІЧ. Па сакрэце. «Язэп, ты спіш?»
Незвычайны музыкант. «Знахарка». Вясковыя былі.
ПАЭЗІЯ
Міхась МІРАНОВІЧ. Міранізмы. Мініяцюры.
Генадзь АЎЛАСЕНКА, Васіль ЖУКОВІЧ, Мікола КУТАС,
Янусь МАЛЕЦ, Пятро РАДЗЕЧКА, Павел САКОВІЧ,
Мікола СІСКЕВІЧ, Мікола ТОНКАВІЧ.
ПАРОДЫІ.
Юрась НЕРАТОК. Гумарыстычныя вершы.
Лявон АНЦІПЕНКА, Расціслаў БЕНЗЯРУК,
Віктар КУНЦЭВІЧ, Міхась ПАЗНЯКОЎ,
Уладзімір ПРАВАСУД. БАЙКІ.
ПЕРСОНА
Гутарка з вядомым дзіцячым пісьменнікам
Міколам ЧАРНЯЎСКІМ, які і ў гумарыстычным цэху
працаўнік даўно прызнаны.
КАРТА «ГУМАРЫСТЫЧНЫЯ ДАЛЯГЛЯДЫ. Мінск»
Літаратурна-гумарыстычнае падарожжа ў мясціны,
якія звязаны з імёнамі нашых вядомых творцаўгумарыстаў — пісьменнікаў і мастакоў.
ВЕРНІСАЖ
Малюе мастак Андрэй СЛУЦКІ.
АКТУАЛЬНЫЯ КАРЫКАТУРЫ
САТЫРЫЧНЫМ ПЯРОМ
КЛАСІКІ СМЯЮЦЦА
САМ-НАСАМ З ПАРНАСАМ
ПЯРОМ І ПЭНДЗЛЕМ
ВЯСЁЛАЯ ПОШТА
«ВОЖЫК» НА СЦЭНЕ
КАЛЮЧЫК

можна падпісацца
ў любым
паштовым аддзяленні.

Нашы індэксы:
індывідуальны —

74844,
індывідуальны
льготны
(для жыхароў
сельскай мясцовасці:
райцэнтры
і населеныя пункты
раёнаў) —

01380;
ведамасны —

748442,
ведамасны
льготны
(для ўстаноў
Міністэрства
культуры,
Міністэрства
адукацыі) —

01381.

