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Рэкс тры мае 

пад сак рэ там,

Што ля жыць у во зе гэ тым.

Мо жа, гро шы, 

мо жа, дро вы

Пад па сціл кай 

ад мыс ло вай...

Каб па жыць 

хоць тро хі ў шчас ці,

Шмат спра бу ю чых украс ці.

Су жэн цы Аст роў скія,

г. Мінск.

«Жу лік спец!» 

ды «Жу лік ас...»

«Жу лік вы цяг не кал гас!»

Спа дзя ва лі ся — дар ма,

Бо й ка ня ужо ня ма!

...Цюць ка 

так бы не ска заў —

Не па ім мар ко ціц ца:

Гарк не з во за сваё «гаў!»,

І хай Мур ка но сіц ца.

Ні на Бур ко,

в. Кап лан цы, 

Бя рэ зін скі ра ён.

Пры яз джай це,

 яга мос ці,

У ся дзі бу 

дзядзь кі Кос ці!

Жыў насць 

роз ная 

тут ёсць

Ды чыс цют кае па вет ра.

І ад на у гор ле «косць»:

А ку ды ж 

сха дзіць да вет ру?

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Мур ка з Жуч кай 

свай му дзед ку

Па ма га лі цяг нуць рэп ку,

Сце раг лі усё, што се яў,

Ад мы шэй і ад зла дзе яў.

Вось і дзед пе рад зі мою

За бі рае іх з са бою —

Не кі дае ў чыс тым по лі

Зі ма ваць ад ных на во лі.

Мі ка лай Ста рых,

г. Го мель.

Як на ра джа юц ца тра ды цыі? Ды рэч вя до мая: неш та 

ро біц ца пер шы раз, а по тым як быц цам і вы ба ру ня-

ма — трэ ба вяр тац ца, ра біць яшчэ і яшчэ. Так атры-

ма ла ся са звяз доў скім «...На ро дам на про ва дзе!», 

так — з кон кур сам на леп шы под піс да здымка. 

Чы та чы (ці па ве ры це — га доў з двац цаць ужо!) 

прак ты ку юц ца: неш та пры дум ля юць, да сы ла юць 

у рэ дак цыю... Леп шыя ва ры ян ты по тым дру ку юц-

ца, аў та ры най леп шых — уз на га родж ва юц ца квар-

таль най пад піс кай на «Звяз ду»... Усё, зда ва ла ся б, 

доб ра, адзі нае...

Зды мак дру ку ец ца ра ней, пе ра мож цы называюцца  

паз ней...

І толь кі ў апош нім ну ма ры го да «кар цін ка поў ная». 

Усме шач ку!

«Столь кі вы дум кі ў на ро дзе...»
Доб ры жарт заў сё ды ў мо дзе!

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 трэ ба пры ду маць 

под піс, зме шча ны 4 снеж ня. Даў на ва-

та — мно гія з чы та чоў ужо да сла лі свае 

тво ры і тво ры кі. Мно гія, хо чац ца ве-

рыць, яшчэ да шлюць, бо кон курс, як 

вы зра зу ме лі, бу дзе пра цяг вац ца (ні-

чо га ж не зро біш — тра ды цыя). А гэ та 

зна чыць, што да лу чыц ца да ка гор ты 

яго ўдзель ні каў (зга дзі це ся: цуд якая 

кам па нія, дзе мно гія ўжо зна ё мыя — 

спіс ва юц ца-стэ ле фа ноў ва юц ца, на ват 

сяб ру юць) ані ко лі не поз на. Так што 

пі шы це: ва ру шы це маз га мі, ва ру шы це-

ся са мі! І та ды мы су стрэ нем не толь кі 

2020-ы, але і...

Ад ной з на шых ад да ных чы та чак 

дня мі споў ніц ца сто! Бя да ў ча ла ве ка: 

трэ ба паш парт мя няць! Дык і ў вас хай 

боль шай не бу дзе!

...Што да «Звяз ды», то яна, як вы ве-

да е це, з 1917-га!

І пры гэ тым па-ра ней ша му пры мае 

і кам плі мен ты, і він ша ван ні на кшталт 

(ад спа да ры ні Ва лян ці ны Гу дач ко вай):

Не стам ляй ся ж ты, сто га до вая!

Да лю дзей пры ходзь заўж ды 

но вая!

Бо з та бою сіл пры баў ля ец ца,

Што за ду ма еш — атры ма ец ца!

Вось за гэ та ўжо мож на вы піць! І жыць 

да лей — дасць бог, са «Звяз дой»!

Па ча ла ра монт 

ква тэ ры —

Мі гам знік лі ка ва ле ры...

Ты ж —

як хо чаш:

клей шпа ле ры,

Столь бя лі

і ве шай дзве ры,

Мя няй пліт ку, уні таз...

Ці ха ця б — 

не за сму чай ся,

У аб' явы учы тай ся:

Мо жа, прый дзе...

муж на час?

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

Ма ля ра, кра су ню Ле ру,

Па кі да юць ка ва ле ры.

Кан стан цін пай шоў 

да Тань кі,

Бо яна пра цуе ў бан ку.

Па вел —

у дак тор кі То мы

(Тая но сіць спірт 

да до му).

Не зла жы ла ся 

й з Ан то сем,—

Па ху фар бы не вы но сіць.

Мі ка лай Ста рых,

г. Го мель.

Рас пы шэ лі 

То ма з Гры шам:

Мы ся гон ня 

ну ва ры шы,

Трэ ба нам та кі па лац,

Што не ме ла

 на ват знаць...

І мушт ру юць ра ба цяг:

Тут не гэ так, 

там — не так.

За га ня лі да зня мо гі:

Не дай бо жа свін ням ро гі!

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Муж зва ніў 

з ка ман дзі роў кі,

Што ку піў са бе аб ноў кі...

Ёй жа

трэ ба столь бя ліць,

А га ло вач ка —

ба ліць:

Для ка го

ён там пры браў ся?

Мо, крый бо жа,

за ка хаў ся?

Што ён есць?

Дзе ля жа спаць?

Як да до му пры ча каць?

Мі ка лай Кас ма чэў скі,

г. На ва по лацк.

«ЛЯ РА КІ 
НА ГЭ ТЫ РАЗ

ЯСЬ ЗНАЙ ШОЎ... 
ПРО ЦІ ВА ГАЗ»

З пра мзо ны

ці не пер шы раз

На ху тар вы ехаў Ся ро жа.

На твар над зеў про ці ва газ —

Азо нам ды хаць ён не мо жа.

На тал ля Шкут,

в. Пру док, 

Свет ла гор скі ра ён.

Той, хто лю біць па хі ле та

Ды хва роб ба іц ца,

Хай за пом ніць,

што вось гэ так

Мож на ба ра ніц ца:

Ус цяг нуў про ці ва газ —

І гу ляй, як дзі каб раз.

Мі ко ла Кі сель,

г. Мінск.

Па гля дзі це, яга мос ці, —

Гэ та з бу ду чы ні гос ці...

Стрэ неш не дзе

ды сам-на сам —

Каб не стаў за ікам ча сам.

Ва лян ці на Гу дач ко ва,

г. Жыт ка ві чы.

Не па бі ла гра ды гра дам,

Не пу жаў на жом бан дыт...

Ясь за стаў ся з го лым за дам

Праз да ля ра вы крэ дыт.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Ля ра кі на гэ ты раз

Ясь знай шоў... про ці ва газ

І на кум пал свой над зеў...

Да ся бе кі руе ў хлеў...

Ка жа: «Ўся кая драб ні ца

Ка лі-не будзь ды зга дзіц ца...»

Ну а я зра біў вы сно ву:

Пе рад на мі Плюш кін но вы.

Мі ка лай Ста рых,

г. Го мель.

У пра цоў ны час Мі кі та

На пры ро ду вы вез 

«сві ту»:

Нех та сма жыць 

шаш лыч кі,

Нех та з ву дай ля ра кі,

Хтось пад аў ся у гры бы,

Хто — ўдва іх — 

яшчэ ку ды...

А ў Мі кі ты нуль тур бо таў:

Спіць хла пец

і су шыць бо ты.

Мі ка лай Кас ма чэў скі,

г. На ва по лацк.

— Ты, вят рыс ка, рас ка жы,

Дзе і з кім ця пер му жы?

— Ды пі лі га рэл ку, пі ва...

Як заў сё ды, не ха пі ла...

Па да баў ку

па Віл лі

Друж на ў кра му па плы лі,

І за нес ла ма лай цоў

Прос та ў ла пы па гран цоў.

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мінск.

Кі роў ца, еду чы з ра бо ты,

Пад пры да рож ныя кус ты

Ад кі нуў гу ма выя бо ты,

А мог — крый бо жа — 

ка пы ты.

Ка ры на Ца ну ні на,

г. Ві лей ка.

Бо ты, што ку піў Пят ро,

Пра пус ка юць «аш два о».

А ка лі пра мо чыш но гі,

Ня ма леп шай да па мо гі,

Чым «цэ два 

аш пяць о аш».

Ды кі роў ца — не ал каш.

І ДАІ «па се» да ро гі...

Зна чыць, трэ ба цер ці но гі.

Мі ка лай Ста рых,

г. Го мель.

«ЛЮ БІЦЬ ПЕ ЦЯ 
ШАШ ЛЫЧ КІ,
ПА ЛЯНД ВІ ЦУ, 
КУМ ПЯЧ КІ...»

У за гон чы ку Іг нат

Дрэ сі руе па ра сят:

Пя тач кі па за дзі ра юць,

Па ка ман дзе 

пад бя га юць...

На арэ ну па вя зе?

Ці... 

быць са лу-каў ба се?

Іна Алі се віч,

в. Мя ка ты, 

Уз дзен скі ра ён.

У вяс ко вым у два ры —

Мыт ная за ста ва.

Ін ша зем цы-веп ру кі

Доб ра зна юць спра ву.

Як па е дзеш каш та ваць

З ду ша мі алад кі,

То з кі шэ ні да ста вай

Свін кам... ша ка лад кі.

Іван Сі ма нё нак,

г. Па ста вы.

Ска жу вам праў ду, 

не зма ню:

З пры ва гай бу дзеш 

і з пры пло дам,

Ка лі в'ет нам скую 

свін ню

Кар міць цу кер ка мі 

заў сё ды.

Ка ры на Ца ну ні на,

г. Ві лей ка.

Па ва жаю я сві ней,

Што ў ма ёй су сед кі.

Бо не ў кож на га 

з лю дзей

Чыс тыя шкар пэт кі.

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

Свін ням гэт кае па ро ды

Ў нас пра сто ра 

і вы го ды:

За га род ку ў два ры

Ла дзім мы, 

гас па да ры.

Каб з пад вор ка 

не ўцяк лі,

Каб зда ро вы мі бы лі:

Каб не чуць 

і век не ба чыць,

Што та кое грып 

сві ня чы!

Мі ка лай Кас ма чэў скі,

г. На ва по лацк.

Столь кі 

вы дум кі ў 

на ро дзе...

Чы гун кі — 

гля дзі це — 

ў мо дзе!

Хто іх вы кі нуў 

учо ра,

Аж чар нее 

сён ня з го ра!

Я вось зды мак 

раз гля даю —

Толь кі лок ці не 

ку саю:

Каб на пе рад мо ду зна ла,

Я б так са ма шы ка ва ла!

Ні на Кан дра шо нак,

г. Пет ры каў.

За ці ка віў дзе вак но вы

Не вя до мы быт вяс ко вы.

А та му мін чан ка Жан ка

Не па нен ка ўжо — ся лян ка.

Ў кух ні ба чыць чы гу ны:

Мо жа, слу жаць як зва ны —

Каб склі каць лю дзей 

на збор?

Мо жа — га лаў ны убор?

Мі ка лай Ста рых,

г. Го мель.

Ад да ём да ні ну мо дзе:

Ледзь вяс на —

без ша пак хо дзім.

А ка лі ма роз зня нац ку?

Ці мя це лі ца, сня гі?

Трэ ба, зна чыць, уцяп ляц ца,

А то вы мерз нуць маз гі!

Вік тар Са ба леў скі,

г. Уз да.

За кар це ла не як Све це

Зор кай стаць у ін тэр нэ це,

Ідэя фікс —

ні даць, ні ўзяць —

Бо лей лай каў атры маць.

Ёй, каб спраў дзіць 

гэ ту ма ру,

Чы гу нок і той да тва ру!

На тал ля Шкут,

в. Пру док, 

Свет ла гор скі ра ён.

У ка го «ка цёл» не ва рыць,

Та му но вень кі па да раць...

За та ва ры ла ся кра ма —

Роз най мо жа быць 

рэ кла ма.

Ва лян ці на Гу дач ко ва,

г. Жыт ка ві чы.

«ЁСЦЬ ІДЭЯ Ў ДЗЕЎ КІ ВЕ РЫ,
ЯК ПРЫ ВА БІЦЬ КА ВА ЛЕ РАЎ...»

«З КІ Р МА ШУ БЕЗ БА БЫ 
ДЗЕД ПРЫ КА ЦІЎ ДА ДО МУ...»

«МУЖ ЗВА НІЎ З КА МАН ДЗІ РОЎ КІ,
ШТО КУ ПІЎ СА БЕ АБ НОЎ КІ...»

«МЕС ЦЫ ЁСЦЬ — 
З ДУР НОЮ СЛА ВАЙ,

ДЫ «РА ЗУМ НЫМ» — АБЫ СПЛА ВАЦЬ...»


