
«Дзяў ча ты, — ка жа двор тэр' ер, —
ды май це ж вы сум лен не!»

Ка лісь ці быў дзі ця чы бум:

Ля крам ста я лі чэр гі, шум...

Ця пер та ко га не чут но,

Бо адзя ваць ня ма ка го...

Што дня су му юць не ба ра кі —

І пра да вач кі, і са ба кі.

Мі ка лай Ста рых,

г. Го мель.

У гэ тай крам цы, як зда ец ца,

І са ба ка пра да ец ца!

Бо ця пер жа ўсё час цей

Іх куп ля юць для дзя цей...

А яшчэ — за мест дзя цей,

Бо з са ба ка мі пра сцей.

Су жэн цы Аст роў скія,

г. Мінск.

— Па ча кай 

ля той віт ры ны, —

Жон ка 

за га да ла, —

Я скуп лю ся 

за хві лі ны...

І... паў дня 

пра па ла!

Знер ва ваў ся —

Больш не быць

«Ры ца рам 

у смо кін гу»:

Воў кам 

хо чац ца за выць

Ад та ко га 

шо пін гу!

Іван 

Сі ма нё нак,

г. Па ста вы.

Пра міль гнуць ня бач ным це нем
За вяс ною ле та, во сень...
Пра да ва ла ся адзен не,
А ця пер — ні хто не про сіць.
За рас та юць сук ні пы лам,
Па ву цін не на сту пае...

І Кар дэн-Дзі ёр ня мі лы,

Ка лі гро шы каў не ма еш...

Вік тар Са ба леў скі,

г. Уз да.
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Апош ні (у пры ват нас ці, сё ле та) агляд 
кон курс най пош ты і, ад па вед на, зды мак, 
да яко га па тра бу ец ца под піс, зме шча ны 21 
ліс та па да. Мно гія з чы та чоў ужо да сла лі 
свае пра па но вы, мно гія, хо чац ца ве рыць, 

яшчэ да шлюць, бо кон курс, як вы зра зу-

ме лі, пра цяг ва ец ца і да лу чыц ца да ка гор ты 

ўдзель ні каў ні ко лі не поз на.

Пі шы це!

Валянціна ДОЎНАР. 

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Тра ды цыі на ра джа юц ца прос та: 

неш та ро біц ца ўпер шы ню, а по тым 

і аль тэр на ты вы як быц цам ня ма: 

трэ ба вяр тац ца, ра біць яшчэ і яшчэ.

Так бы ло са звяз доў скім «На ро дам 

на про ва дзе...», так — з руб ры кай 

«Хто ка го?». Увесь пра мі ну лы 

год (і гэ та ж які ўжо — па лі ку?!) 

чы та чы, як той ка заў, ад ры ва лі ся: 

пры дум ва лі вер ша ва ныя под пі сы 

да здым каў, да сы ла лі ў рэ дак цыю. 

Най леп шыя вер сіі дру ка ва лі ся ў 

тра ды цый ных агля дах кон курс най 

пош ты, там жа на зы ва лі ся 

проз ві шчы пе ра мож цаў, адзін з 

якіх уз на га родж ваў ся квар таль най 

пад піс кай на «Звяз ду»...

Усё як быц цам доб ра, але ж быў 

адзін не да хоп: зды мак дру ка ваў ся 

ра ней, а той най леп шы под піс — 

паз ней, і та кім чы нам — як бы 

ад ставаў. Та му ў апош нім ну ма ры 

го да кар ці на ўжо цэлая: кон курс 

«Хто ка го?». Най леп шае!».

«КОНКУРС — ГЭТА ВАМ НЕ ГУЛІ 
З РЫФМАВАННЕМ ПЭЎНЫХ СЛОЎ...»

«Ма ла твор на ма ля ваць — 
трэ ба і лю дзям 
па ка заць...»

Зі ма за ба ві ла ся дзесь ці:

Прый сці да нас —

не бліз кі свет.

Але ж ад пра ві ла пры нес ці

Тым, хто ча кае,

свой парт рэт.

Ва лян ці на Гу дач ко ва,

г. Жыт ка ві чы.

Зноў сі ноп ты кі ў пра ко ле,

Та му й тва ры па ха ва лі:

Ні сня жы нач кі на по лі

(Яны гур бы абя ца лі)...

Ну й цярп лі вы мой на род.

Бо вось так — не пер шы год.

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

За ка ха ны ў дзяў чы ну,

Ма ля ваў мас так кар ці ну.

Толь кі дзеў ка не пры мае,

Бо сця ны та кой не мае.

Л. Са вос цік,

г. Баб руйск.

Ме га по ліс ны пей заж

Хлоп цы ажы ві лі,

Са ма туж ны вер ні саж

Да Ка ляд ад кры лі.

Ма ля ва лі тры га ды,

Нес лі — пе шым хо дам

Да ка за лі: са праў ды

Мас та кі — з на ро дам!

Іван Сі ма нё нак,

г. Па ста вы.

«За ка хаў ся Вер чын Са ўка
У спа кус ні цу-ру сал ку...»

Ля скульп ту ры над ва дой

Люб ка тар маз ну ла,
Між на ядай і са бой
Ед насць душ ад чу ла.
Пры лі ла да сэр ца кроў,
Ус па мі ны — хва ляй:
— Ну й кру ці ла ж я лю боў!..
Як ця пер... пе да лі!

Іван Сі ма нё нак, г. Па ста вы.
— Ты, Ру сал ка, рас ка жы,
Ад ча го на шы му жы
Ля ця бе ўсё ры бу 

ву дзяць?
Мо жа, ва бяць
твае гру дзі?
— Не, у іх па ла юць 

во чы,

Ка лі ба чаць 

стан дзя во чы...

Па ху дзе еш,

ста неш строй най —

Вось та ды й
жы ві спа кой на.

Су жэн цы 
Аст роў скія, 

г. Мінск.

Вус ны, гру дзі,

стан дзя во чы —

Хо чац ца спат кан ня!

Звер ху ўніз сі га юць во чы:

Хвост?!

Рас ча ра ван не!..

Аляк сандр Ма тош ка, г. Ра со ны.

Па гля дзі це, як ся дзіць

Ца ца га на ро вая...

А су кен ка хоць блі шчыць,

Ды зу сім хра но вая.

Лю боў Чыг ры на ва, 

г. Мінск.

— Я ў ма роз 

без па лі то —

Слё зы 

ка па юць:

Не ка хае 

аніх то —

Толь кі 

ла па юць.

Га лі на 

Пят роў ская, 

в. Ар да шы, 

Смар гон скі ра ён.

«...Жо нак трэ ба вы бі раць 
не па ін тэр нэ ту!»

Што, ма лой чы кі, здранц ве лі?

Й вы на Дош ку за ха це лі?

Той Алімп, хоць і мяс цо вы,

Не пры мае вы пад ко вых: 

На ха ля ву — не ўзля цець,

Трэ ба доб ра па па цець...

Дык смя лей за пра цу, хлоп цы:

Мёд збі ра ец ца па дроб цы.

Іна Алі се віч,

Уз дзен скі ра ён.

Тал ка ва лі ў на ро дзе:

«Шу кай жон ку ў га ро дзе».

Але ўжо ка то ры год

Не ва ўсіх ёсць ага род...

Дзе ж ця пер знай сці «Яні ну,

Пра ца ві тую дзяў чы ну»?

— Вый сце ёсць, — пра мо віў Лё ва. —

Тут, на дош цы га на ро вай!

Мі ка лай Ста рых,

г. Го мель.

Хто на дош цы, той у трэн дзе —

Гэт кая тра ды цыя: лепш на ёй быць,

Чым на стэн дзе... Вы шу ку з мі лі цы яй.

Ва лян ці на Гу дач ко ва,

г. Жыт ка ві чы.

— На за вод зе наш ды рэк тар

За раз вель мі рэд кі госць.

Па гля дзім хоць на парт рэ це: 

Тут на пі са на, што ёсць...

Вік тар Са ба леў скі,

г. Уз да.

У кра і не й не ка лісь ці

Дош кі ГО НА РУ вя лі ся.

А ця пер ка то ры год

За мест го на ру — «по чет».

Пэў на, гэ та не здар ма,

Мо жа... го на ру ня ма?

Су жэн цы Аст роў скія,

г. Мінск.

«Вез ла сум кі, 
як пад няць, — су стра каў 
з ва го на зяць...»

Га ля — не зла чын ца,
Га ля — не зла дзей ка.
Ма ці на ву чы ла
Бе раг чы ка пей ку.
Тут жа тых ка пе ек
Столь кі на кі да лі...
Хо піць па вя чэ раць —
І не раз — для Га лі!

Вік тар Са ба леў скі,
г. Уз да.

У вёс цы з кра на бруд бя жыць —
Ні па мыц ца, ні па ліць,
Та му ў го рад едзе Та ня
Асвя жыц ца ў фан та не.

Соф'я Ку сян ко ва,
в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

За бі ра лі з вёс кі Ду ню
І на смет нік яе чу ні,
Сле дам бо ты і сан да лі...
Туф лі но выя пры дба лі.

Ду ня ве дае ця пер:

За ма лень кі быў па мер.

Но гі сцер ла да кры ві,

Хоць на све це не жы ві...

Та му знай це, га ра джа не,

Ду ня... ле чыц ца ў фан та не.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Ка лі не ста не рап там га зу,

Рас па лім вог ні шча ад ра зу.

Ка лі ва ды не бу дзе ў кра не,

Па мы ем но гі ў фан та не.

Ка лі ж свят ла, крый бог, не бу дзе,

Па вы мі ра юць, му сіць, лю дзі,

Счар нее, згі не бе лы свет,

Бо не ўклю чыш... ін тэр нэт.

На тал ля Шкут,

Свет ла гор скі ра ён.

Вез ла сум кі, як пад няць, —

Су стра каў з ва го на зяць.

До ма ван ну рых та ваў

Тор цік з ча ем па да ваў...

Дзе пад зеў ся той ім пэт,

Як пры ёй пус ты па кет?

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

«Муж чы ны ў нас — 
на пе ра лік, 
Вось і ша ну ем 
іх без ме ры...»

Во дзяў чо ахо ву мае —

Не ска заць, не апі саць!

Ці не зо ла та згра бае,

Каб бюд жэт наш па паў-

няць?

Мі ко ла Кі сель,

г. Мінск.

Не шка ду юць му жы ка

Ў гэ тай са май ПМК:

То ж па ку ты 

для Мі кіт кі —

Цэ лы дзень гля дзець 

на лыт кі!

Каб на іх кам бі не зон,

Ці ж ку рыў бы 

столь кі ён?

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

Бы лі, бы лі ў нас 

пе ра ку ры —

Ды так, хві лі на чак 

на пяць...

А з тэ ле фо нам 

сён ня зду ру

І зме ну мож на 

пра ста яць!

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Дзеў ка гро шы кі гра бе

І вя до ма ж, пад ся бе.

Каб па да ткі 

ўсе спла ці ла, —

Со чыць дзя дзеч ка 

з ма бі лай.

А вы со кі са мы з іх

Кант ра люе... аба іх.

С. Пі ва ва раў, 

г. Баб руйск.


