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Фай-на-на і Вялікабрытанія * Ягорка і зімовыя 
гульні * Прышчэпкі і мандарыны 

Ну, прывітанне! Давайце знаёміцца! Бацькі 

прыдумалі мне імя Фаня. А ў пашпарте напісана Olivia 

Klodt з “Ружы вятроў”. Ня ведаю, што гэта за “ружа” 

такая. Шкада толькі, што мяне так ніколі не 

называюць… Уяўляеце сабе, звалі б мяне Olivia! З 

такім імем трэба ў кіно здымацца! Я…я…я – кіназорка! 

Ну, гэта так… летуценні. Але я больш люблю імя 

Фанечка. Час ад часу яны клічуць Фаіна, але мне не 

падабаецца. Так пачаў называць мяне тата, калі я 

падрасла. Ён напяваў папулярную ў 90-я гады песню 

гурта “НА-НА”: «Фа-а-а-а-ина, Фай-на-на, ах какое имя 

ФаИна, ФаинА…». А потым кажа: «У нас жа свая Фаіна 

ёсць!». Так і прычапілася да мяне гэтая мянушка… 

А зараз трошкі інфармаціі пра сябе. Я нарадзілася 

ў прыгожай краіне Беларусь і заўсёды з гонарам кажу, 

што я беларуска. Размайляю цудоўна не толькі на 

роднай мове, але і на ўсіх мовах свету! Не хвалюся, я – 

паліглот! Калі не даеце мне веры, welcome 

(прыходзьце да мяне)! Карані мае ангельскія. Так! У 

мяне “блакітная кроў”. Анягож! Мае продкі не з 

простага роду, а з каралеўскага! Мае пра-пра-пра і 

яшчэ шмат разоў “пра” … прабабулі і прадзядулі 
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прыплылі ў кантынентальную Еўропу з астраўной 

дзяржавы з Вялікабрытаніі! Звярніце ўвагу, не проста 

Брытаніі, а Вялікай Брытаніі! 

Пагляджу-ка я ў люстэрка. Ну што там казаць, 

вельмі прыгожая дзяўчынка! Некаторыя (іх адзінкі) 

кажуць, што вусны мае несуразмерна вялікія. Я не 

звяртаю ўвагі – яны зайздросцяць. Скура мая 

незвычайнага колеру, па белым фоне рудыя плямы і 

тыгровыя палосачкі. (Ого!!! Толькі зараз зразумела, 

што і тыгры былі ў маім радаводзе. Тыгр – цар звяроў! 

Вой… Гэта ж леў – звярыны цар… Ну ўсё роўна, вельмі 

паважаная жывёліна). Гэта павышае мой статус. (О, 

якая я разумная, такое слова ведаю. “Статус”. Недзе 

чула, відаць па радыё, ці па тэлебачанні). Ну, тады 

трэба і паводзіць сябе належным чынам. Так і раблю. 

Напрыклад, калі мяне запрашаюць паглядзець разам 

тэлевізар на ўтульнай канапке, я спачатку раблю 

выгляд, што не чую. Чакаю, калі яшчэ раз паклічуць 

(то бок вытрымліваю паўзу, як робяць сапраўдныя 

актрысы). І толькі праз пяць хвілін займаю 

цэнтральнае месца ў глядзельнай зале. 

Дарэчы! Два разы да мяне з вялікай кінакамерай 

прыязджалі тэлевізіёншчыкі пад кіраўніцтвам 

цудоўнай дзяўчыны Таццяны Герасімовіч. Таццянка – 

сяброўка маёй матулі. Яны разам вучыліся прыгожа 
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маляваць у спецыяльным інстытуце. Падчас 

здымкаў я ўжо змагла паказаць ўсе свае трукі! Калі не 

забудуся, пазней раскажу пра гэта. Апроч прыгажосці 

я яшчэ і шмат талентаў маю! 

І сям’я мая незвычайная! Ва ўсіх бацькі гэта мама 

і тата, а ў мяне – мама, тата і Ягор! Ягорку я люблю 

больш за ўсіх! Ён мяне разумее, заўсёды 

падтрымлівае, ніколі не крыўдзіць. Скажу шчыра, ён 

мой лепшы сябар! З ім і панасіцца можна, і пашумець, 

і парагатаць ад душы. І заўсёды пачастунак для мяне 

знойдзецца. Мне ў Ягорку не падабаецца толькі адно. 

Ёсць у яго такая кепская гульня, калі ён рукой водзіць 

вакол майго твара і кажа: “Сайка, пончык, 

макарончык!” Я хачу злавіць ягоны палец. Не 

паспяваю! А ён хватае мяне за нос… 

Зіма! Ягорка запражэ мяне ў санкі, сам садзіцца ў 

іх, а мне снежкі кідае наперад. Я за імі бягу, каб 

злавіць, бо вельмі смачныя яны, смачней за ванільнае 

марозіва. Санкі коцяцца, а Ягор рагоча. І мне весела! 

Так і катаю яго па двары, пакуль санкі не 

перакуляцца. Тады ўжо бягу лізацца. Шчокі, нос, 

вушы! Да чаго мой язык дацягнецца. Ну, тут ужо 

“куча мала”! Куляемся разам у снезе, дурэем, 

ператвараемся ў снегавікоў, за што потым 

атрымліваем ад таты. 




