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Выдаецца  
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ЦУ ДЫ 
ЗДА РА ЮЦ ЦА

Ады хо дзя чы год ад ліч вае апош нія 
хві лі ны... Зу сім хут ка мы збя ром ся 
ра зам са сва і мі род ны мі і бліз кі мі, 

каб ад дзя чыць яму за ўсё доб рае і пад 
бой ку ран таў пад няць ке лі хі за год 

на ды хо дзя чы. На не каль кі ім гнен няў 
мільёны лю дзей з'яд на юц ца ў адзі ным 
па ры ве, адзі ным па мкнен ні — да нес ці 

да ня бё саў свой са мы важ ны па сыл.
Мы ад кі нем усё дро бяз нае і 

дру га рад нае, каб у на ва год нюю ноч 
за ся ро дзіц ца на га лоў ным. Што гэ та 
бу дзе? Зда роўе, ка хан не, пры знан не, 

гро шы?.. Даў га лец це баць коў, 
улад ка ва насць дзя цей, па ра зу мен не з 

бліз кі мі, па мна жэн не даб ра бы ту?
У гэ ты мо мант кож ны па ду мае 

пра сваё, але ўсе мы — ма ла дыя і 
ста лыя, муд рыя і на іў ныя, акры ле ныя 

і пры зем ле ныя, вер ні кі і атэ іс ты — 
бу дзем ма рыць пра цуд. Той са мы цуд, 
які па сы ла ец ца не ў якас ці ўзна га ро ды 

за доб рыя па во дзі ны, а прос та так, 
без уся ля кіх умоў нас цяў. І та ды... 

Звы чай ны гар буз пе ра тва ра ец ца 
ў ка рэ ту, сціп лае адзен не — 

у ка ра леў скія строі, двух па ка ёў ка — 
у па лац... Злыя ста но вяц ца доб ры мі, 

сквап ныя — шчод ры мі, бед ныя — 
ба га ты мі, а дур ні — ра зум ны мі... 

У прын цы пе, ні чо га 
не вы ка наль на га і не рэ аль на га 

ў на шых жа дан нях ня ма. 
Толь кі ча мусь ці вель мі хо чац ца, 

каб над іх ува саб лен нем «па пра ца ваў» 
нех та ін шы — дзесь ці там, у ін шым 
вы мя рэн ні. І по тым «явіў» нам цуд.

...Апош нія хві лі ны ады хо дзя ча га 
го да. Мы за паль ва ем свеч кі і 
за гад ва ем жа дан ні, вы дат на 

ра зу ме ю чы, што пры кла даць 
на ма ган ні 

для іх ува саб лен ня да вя дзец ца са мім. 
Па куль жы вём, мы ву чым ся быць 

ча раў ні ка мі і ра біць тое, 
што ў на шых сі лах, — для ся бе, 

для бліз кіх, для зна ё мых і не зна ё мых 
лю дзей. А ў вы ні ку ад бы ва юц ца 

цу ды — са мыя са праўд ныя, зям ныя... 
Вер це ў іх і заў сё ды спа дзя вай це ся на 

леп шае! Ме на ві та гэ та га, 
да ра гія чы та чы, зычаць вам 

у Но вым го дзе су пра цоў ні кі «Звяз ды» 
і ге роі на ша га 

свя точ на га ну ма ра.

Каляды...
Свя ты 

ў шум ным
ка ра го дзе...

Пры жда лі мы
Ча роў нае па ры —

Зноў Но вы год...
А што?

Ня хай пры хо дзіць!
Ад но — 
хай бу дзе леп шы,

чым ста ры!
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Валянціна ДОЎНАР.

Па надзею, 
па радасць, 
па шчасце!


