
Візітоўка
Колькі гадоў таму падчас усесаюзнага пісьменніцкага

форуму, што праходзіў у Львове, загадчык гаспадарчай
часткі СП Беларусі Сямён Самуілавіч Э. шпацыраваў па
горадзе ў кампаніі трох кабет, пісьменніцкіх жонак.

Захацелі зайсьці ў рэстарацыю, але шыльдачка на
дзвярах запэўнівала, што вольных месцаў няма. Ды кавалер
супакоіў дам — маўляў, зараз патрапім. Паклікаў ён
непадступнага прыдзверніка і падаў таму кардонны
простакутнічак...

Неўзабаве кампанія размясцілася ў шыкоўным кабінеце,
а здзіваваныя дамы настойліва дапытваліся, што так
падзейнічала на адміністрацыю. Сямён Самуілавіч адно
толькі загадкава пасміхаўся, але пасля трэцяга кілішка
“Гуцульскай” раскрыў інтрыгу.

На візітоўцы з гербам, якую паказаў ён і сваім цікаўным
спадарожніцам, было выдрукавана:

МАКСІМ ТАНК
(Яўген Іванавіч Скурко),

Старшыня Праўлення Саюза пісьменнікаў БССР,
дэпутат Вярхоўнага Савета СССР,

член ЦК КП Беларусі,
Акадэмік АН БССР.

Аказалася, што калі замаўляў у друкарні Сямён
Самуілавіч візітоўкі Народнаму паэту Беларусі, дык



пакінуў з дзясятак асобнікаў сабе. З гонарам паказаў ён і
быкаўскія, мележаўскія, шамякінскія візітоўкі, якімі
прынагодна карыстаўся, калі надакучвала прадстаўляцца
Максімам Танкам.

10 лютага 1992 года.



Зязюля
Літаратар-“узвышэнец” паскардзіўся Змітраку Бядулю,

што спаўбрат па пяры нахабна падкочваецца да ягонай
жонкі, і папрасіў паўшчуваць лавеласа.

На адной з літаратурных вечарын ахвочы да жаночае
ласкі кінуўся да класіка паручкацца: — Вітаю вас, дзядзька
Бядуля!

— І ты будзь здаровы, зязюля! — рыфмаю грымнуў у
адказ патрыярх прыгожага пісьменства.

— У якім сэнсе, дзядзька Бядуля? Чаму гэта я зязюля?!
— зніякавеў той.

— А ў самым простым, у самым прамым! — адказаў, як
адрэзаў, звычайна вельмі далікатны ў абыходжанні класік.
— Не кладзі яйцы ў чужое гняздо!

13 лютага 1992 года.



Бармен vs драматург
За тое, то падбівалі астатніх працаўнікоў узбунтавацца

супраць начальства, саслалі з рэстарана гатэля “Мінск” двух
барменаў, Валодзю з Генам. Адкамандзіравалі іх у Дом
літаратара, у бар, што мясціўся на першым паверсе, у
каміннай зале.

І вось неяк увечары Гена, паклаў рукі на стойку
далонямі дагары і разгублена наракаў Міколу Сцепаненку,
што лічыўся ў Доме літаратара за электрыка.

— Не можа быць! Такое са мною першы раз у жыцці!
— А што здарылася? — Мікола сербануў прастаўленай

Генам кавы.
— Ты, мабыць, не горш за мяне ведаеш: грошы да яшчэ

большых грошай самі плывуць, цягнуцца, нібыта
прымагнічваюцца. Таму я заўсёды стараюся быць пры
грашах, дый немалых. Калі не маю ў кішэні “штукі” ці
дзвюх, чалавекам не пачуваюся. А сёння, сёння я сам даў
кліенту лішняга чырвонца рэшты! — Гена разглядаў свае
ладоні так, быццам аніколі ў жыцці іх не бачыў. — Не
дадаць, не даважыць, не даліць — гэта я магу... Але даць
лішку?! А ён, ты ўяўляеш, вярнуў мне таго чырвонца!

— І хто гэта “ён”? — недаверліва спытаўся Мікола.
— Ды вунь той мажны барадач у джынсовым

гарнітуры. Узяў для пачатку “банку” “Шампуні” ды дзве
колбы “Белавежы” на сваю кампанію...

— Ну, ты даеш! Гэта ж савецкі мільянер, драматург



Лёша Дудароў! Ды за адно толькі тое, што ягоныя п’есы
ставяць ў трохстах тэатрах, пералічваюць яму па дзвесце
пяцьдзесят тысяч на год! — Мікола падаў бармену
парожнюю філіжанку і паблажліва паляпаў па плячы. —
Глядзі, не здай усю сваю дзённую выручку, калі раптам
наведаецца сюды празаік Іван Пятровіч Шамякін!

23 сакавіка 1992 года.



Беспрацоўныя
Ніна Іванаўна Прус была ў Доме літаратара за кур’ера і

за прыбіральшчыцу аж покуль не выйшла на пенсію.
А муж у яе рабіў шафёрам. Аднаго разу патрапіў ён у

аварыю, ледзь не забіў машынай дзяўчынку пры дарозе.
Пасля таго доўга не мог адолець моцнае псіхічнае
ўзрушэнне дый сесці за руль. Паставілі яго нават на ўлік у
псіханеўралагічны дыспансер, што ў Менску на вуліцы
Бехцерава, дый адпаведную адзнаку ў пашпарце зрабілі.

Але час, які найлепшы лекар, браў сваё.
Ачуняў ён. Трэба ж недзе рабіць. Але адно толькі і

ўмее, што круціць “баранку”. Ды хто ж яму выдасць правы
наноў?!

Узяў ён тады дый спаліў свой пашпарт, а ў новым,
атрыманым на падставе метрык ды вайсковага білета,
дамаляваў маленькую вертыкальную рысачку — змяніў
сваё прозвішча з Прус на Трус!

Заявіўся з тым пашпартам на Бехцерава. Атрымаў па ім
даведку, што на ўліку ў псіханеўралагічным дыспансеры не
стаіць, а разам з ёю — магчымасць зноў працаваць
шафёрам...

А вось у сына Ніны Іванаўны праблемы з
працаўладкаваннем узніклі па ягонай уласнай ініцыятыве. І
праявіў ён тую ініцыятыву, калі служыў у чыне лейтэнанта
ў аддзеле па барацьбе з крадзяжом сацыялістычнай
уласнасці і спекуляцыяй.



Доўгі час бясследна знікалі грузы, у асноўным тавары
народнага спажывання, на чыгуначным перагоне Брэст—
Мінск. Весці тую справу даручылі маладому дый
ініцыятыўнаму лейтэнанту Прусу.

Каб высачыць няўлоўных раскрадальнікаў, праехаў ён
сам на даху таварнага вагона ад Брэста да самой сталіцы. І
што ж пабачыў?! У менскім тупіку “камісія” на чале з
ягоным саслужыўцам падагнала да аднаго з вагонаў
машыну, загрузіла ўсё, што захацела, а потым склала акт
пра раскраданне.

Падаў малады лейтэнант рапарт па камандзе, і
неўзабаве выклікалі яго да начальства. Сказалі ў высокім
кабінеце, што такія ініцыятыўныя як ён у аддзеле
непатрэбныя, паабяцалі добра працаўладкаваць і загадалі
напісаць яшчэ адзін рапарт — пра тое, што звальняецца па
ўласным жаданні.

12 кастрычніка 1992 года.



Футра
Зімовым вечарам “леглі на дно” і чаркавалі ў сваёй

“падводнай лодцы”, рэдакцыйным сутарэнні па сталічнай
вуліцы Кісялёва, Уладзімір Н., Міхаіл К. ды Павел Я.

Глыбока за поўнач, у самы разгар пасядзелак прыехала
на машыне жонка аўтара аповесці “Левы крайні”, учыніла
скандал і стала цягнуць яго дахаты.

Пачаў той выбачацца перад кампаньёнамі за сваю
лепшую палову, а грасмайстар фельетонаў і футбольных
аглядаў па-філасофску зазначыў: — Лепш бы ты, Міша,
замест машыны купіў жонцы такое дарагое футра, у якім
яна баялася б адна нават увечары, а не тое што ўначы
выйсці на вуліцу!

26 лютага 1993 года.



Ракаўскі салавей
Вясною выступаў паэт-песеннік Авяр’ян Дз. перад

гасцямі ды супрацоўнікамі Дома творчасці і адпачынку
“Іслач”, што па-над аднайменнай рэчкаю, непадалёк
мястэчка Ракаў.

Наракаў, між іншым, на недабразычліўцаў, якія нібыта
праз творчую зайздрасць і нягледзячы на рэкамендацыі
Пятра Глебкі ды Анатоля Астрэйкі, дванаццаць гадоў не
прымалі яго, аўтара дзесяці кніжак, у члены Саюза
пісьменнікаў.

Але калі Авяр’ян Сафонавіч заявіў, што ў “Іслачы” —
салаўіным куце — у яго штодня нараджаюцца па тры песні,
адна з кухарак меланхалічна зазначыла калежанцы: —
Мабыць, пасля кожнага сняданка, кожнага абеду і кожнае
вячэры. Бо пасля вечаровага кефіру хіба што добрае
напішацца?!

7 красавіка 1993 года.



Алімпійцы
Скончыла Ірына К. у політэхнічным інстытуце

факультэт “Аўтамабільныя дарогі і гідразбудаванні” па
спецыяльнасці “Праектаванне, пабудова і эксплуатацыя
аўтамабільных дарог”.

Атрымала яна дыплом і пакіравалася працаваць
майстрам, будаваць бетонную, так званую алімпійскую
аўтастраду “Брэст—Масква”.

Выйшла яна на працу, схапілася за вушы і ў першы ж
дзень “накатала” дакладную начальніку будаўнічага
трэста, што рабочыя — шафёры, экскаватаршчыкі,
бульдазерысты — несупынна і брыдка лаюцца.

І як жа прарэагаваў той начальнік? Паабяцаў маладому
спецыялісту разабрацца і нават аштрафаваць вінаватых.

Прыехаў і з алімпійскім спакоем, затое цэлым фантанам
вычварных, мудрагелістых мацюкоў абклаў прараба, што
падвярнуўся яму пад руку, а потым і іншых падначаленых.

10 красавіка 1993 года.



Камплімент
Доўгі час у Галіны Кліменцьеўны Макаравай узнікалі

складанасці з анкетнай графою “сацыяльнае паходжанне”.
Праблематычна было ёй аднесці сябе як да пралетарыяў,
так і да сялян: дзед быў святаром, а бацька — афіцэрам-
белагвардзейцам.

У сярэдзіне 30-х гадоў дваццатага стагоддзя студыя
Беларускага драматычнага тэатра (БДТ-І) сталася адзіным
месцам, дзе асабліва не цікавіліся ейнай біяграфіяй, а таму
пайшла яна вучыцца на драматычную актрысу.

З Купалаўскім тэатрам Галіна Кліменцьеўна звязала
свой лёс назаўсёды. Менавіта там расквітвеў яе талент
характарнай актрысы, там заслужыла яна званні Народнай
артысткі Беларускай ССР, а потым — і Савецкага Саюза. На
тэатральнай сцэне, у кіно і на тэлебачанні давялося ёй
выконваць ролі пераважна вясковых кабет — Дзятлічыхі,
мачахі Ганны, бабы Шуры, бабы Мані, бабы Веры...

І так звыкла, так натуральна увайшла яна ў вобраз, што
падчас кіназдымкаў паводле Мележаўскай трылогіі адзін
дзядок у палескай вёсцы доўга прыглядаўся да яе, а потым
не ўтрываў дый кажа: — Бачу, етыя арцісты тут усё
разыгрываюць, прыдурваюцца. А што ты, звычайная
вясковая баба, таўчэшся спаміж іх, што ты тут робіш?! У
мяне вунь хата пустая... Дык, можа, пайшла б лепей да
мяне за гаспадыню? Не сумнявайся, са мною бязбедна, як у
Бога за пазухай жыцьмеш!



12 красавіка 1993 года.



Бюст
Антыкамуніст, немец-перакладчык Норберт Р.

падгаварыў слыннага паэта Анатоля С. прыбраць з вачэй
бюст Леніна, што стаяў у холе на другім паверсе Дома
літаратара. Анатоль здолеў не толькі зняць з двухметровай
увышкі стэлы цяжэзарны бюст правадыра пралетарыяту, а і
аднесці яго, прыткнуць носам у кут паміж канферэнц-залаю
і прыёмным пакоем старшыні Рады Саюза пісьменнікаў.

А тут якраз пачалі падыходзіць удзельнікі
міжнароднага семінара перакладчыкаў беларускае
літаратуры. Запахла літаратурным палкоўнікам
еўрапейскім скандалам.

Гукнулі яны свежаспечанага дырэктара Дома літаратара
Віктара Л., якога паспелі ўжо ахрысціць “Вадаправодчыкам”,
бо па спецыяльнасці ён, і праўда, быў сантэхнікам. Але той
не змог нават зрушыць бюст і не прыдумаў нічога лепшага
як прыкрыць яго зрэбнай посцілкаю.

А наступнае раніцы пад пагрозаю не падпісаць заявы на
адпачынак ці нават таго-сяго зволіць сабраў дырэктар-
сантэхнік каманду з шафёраў ды электрыкаў.

Цягнуць пралетарыі бюст Ільіча, а паэт за іхнімі спінамі
здзекуецца: — Я адзін зняў, а вы, слабакі, і ўпяцёх паставіць
не патрапіце!

Але памыліўся. Ледзь не адціснулі пралетарыі нагу
свайму дырэктару, але ўзгрувасцілі гіпсавы стод на
ранейшае месца.



А пяцідзесяцігадовы сантэхнік так упацеў, так
сасмягнуў, покуль кіраваў палітычна-гаспадарчай акцыяй,
што даў найменне “Смага” зборніку сваіх вершыкаў ды з
маладым запалам кінуўся выдаваць яго ў “Бібліятэчку
часопіса “Маладосць”.

14 красавіка 1993 года.



Зайздрасць
Пасля творчага адпачынку вяртаўся Янка С. з абхазскага

“выраю”, з Дома творчасці і адпачынку “Піцунда”. Палёт
праходзіў нармалёва, хіба што не надта камфортна
пачуваўся пісьменнік сярод дэлегатаў усесаюзнай
канферэнцыі, глушцоў і нямкоў ад нараджэння.

Раптам самалёт лёг на правае крыло і пачаў мяняць
курс. Паміж радоў крэслаў паспешліва прайшла сцюардэса,
а неўзабаве ў салоне прагучала абвестка, што па тэхнічных
прычынах экіпаж мусіць зрабіць аварыйную пасадку проста
на мора.

Глянуў спалатнелы Іван Данілавіч, а суседзі ягоныя
ціхамірна дрэмлюць або па-ранейшаму бесклапотна вядуць
свае дыялогі моваю жэстаў ды выразнай артыкуляцыі.

Вось тады на імгненне і пазайздросціў пісьменнік
глушцам і нямкам.

Але, дзякаваць Богу, усё абыйшлося, і самалёт удала
прызямліўся ў Адэскім аэрапорце.

15 красавіка 1993 года.



Паспачуваў
Сустрэў у рэдакцыйным калідоры Юрыя С. калега-

літаратар Алесь Г. і са спачуваннем спытаўся: — Нешта ты
пахмурны?

— Ды вось, браце, не шансуе апошнім часам... Жонка
хварэла — тры месяцы пралежала ў лякарні. А цешча дык
увогуле інфаркт перанесла й ледзь выкараскалася, —
паспавядаўся Юрась. — Дый напісаў апошнім часам
нямнога — усяго толькі дзьве гумарыстычныя аповесці...

13 ліпеня 1993 года.



Абрэвіятуры
Уладкавалася была на працу ў акадэмічны Інстытут

мовазнаўства імя Якуба Коласа жонка паэта Міколы М.
Прыйшла яна ў сектар, на непасрэднае мейсца працы, і

вельмі пакрыўдзілася на прынятую там абрэвіятуру
“жопіс”, якую адрасавалі супрацоўніцам — ЖОнкам
ПІСьменьнікаў.

— Папрашу ня блытаць, — рашуча заявіла кабета. —
Мой муж — не просты, не звычайны пісьменьнік, а паэт!

Загадчык сектара Аляксандр Мікалаевіч Б., якому
расказалі пра жаночую крыўду, меланхалічна разважыў: —
Ну што ж, калі яна ЖОнка ПАЭТА, дык давядзецца нам
усім у адносінах да яе выкарыстоўваць іншую абрэвіятуру,
іншае скарачэнне: “ЖОПАЭТА” !

21 студзеня 1994 года.



Сузіранне
Славутая перакладчыца японскага клясыка Басё на

расейскую мову Вера Маркава нарадзілася ў Менску. Гэта
яшчэ адна нітачка, яшчэ адна містычная сувязь паміж
Японіяй і Беларуссю, якіх, пры жаданні, можна знайсьці
нямала.

Турыстаў у Японіі прывозяць на пляцоўку, адкуль
відаць Фудзіяма, і пакідаюць там на некалькі гадзін. Тыя
абураюцца: што мы будзем рабіць тут столькі часу?!
“Сузіраць прыгажосць”, — чуюць яны ў адказ.

Пэўна, і ў беларусаў ёсць гэткае ж імкненне да
цярплівага сузірання хараства. Спыніцца, засяродзіцца й
сузіраць — гэта вельмі карысна. Любы беларус можа
прыйсьці, прыкладам, да гарадзенскай Каложы і сузіраць
гэты цуд гадзінамі. Альбо прыйсці да полацкай Сафіі, да
Сынковіцкай царквы-крэпасці, няспеша абходзіць іх і
падоўгу любавацца іхнаю красой. Альбо папросту ляжаць
на спіне дзе-небудзь на ўзлеску і бясконца глядзець на
аблокі.

А калі павярнуць пытанне “Ці падобныя светапогляды
беларусаў і японцаў?” у гумарыстычны бок, дык чалавек
аніколі ня стоміцца, як бы доўга яны ні доўжыліся, сузіраць
чатыры рэчы: як цячэ вада, як гарыць агонь, як яму
выдаюць грошы і як іншы працуе, а ён там часам спачывае.

23 ліпеня 2004 года.


