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Нарэшце адарваўшыся ад хаты, 

Вучыцца ў горад едуць хлопцы і дзяўчаты. 

Праз пэўны час вяртаюцца яны— 

Сябе паводзяць, быццам бы паны. 

 

Нос задзяруць, каб нават не вітацца. 

Глядзіш на іх—і плакаць хочацца, а не смяяцца. 

Кураць усе амаль, і хлопцы, і дзяўчаты. 

Ды што там кураць…Гарэлку п’юць, бы воду, парасяты. 

 

А хто не п’е, не курыць—значыць, той 

Зусім не модны, ѐн калгас, “застой”. 

Няхай сабе я буду і “калгас”, 

Але ж я разумнейшы за іх у сотні раз. 

 

Бо разумею, што курэнне, п’янства 

Не даецца людзям, як лякарства. 

А той і сучасны, хто жыве з сабой у згодзе. 

Здароўе—вось што сѐння ў модзе. 

 

Пархімовіч Н.В. 
 

Здоровье 

 
Береги здоровье—у нас одно оно, 

Потому что Богом нам больше не дано. 

 

Не надо за компанию идти куда-нибудь, 

За сигарету браться даже хоть чуть-чуть. 

 

Пиво, водка и вино вредит здоровью нашему, 

Потому что всѐ оно содержит градус бешеный. 

 

Надо жить надеждою и верою в себя, 

И сберечь здоровье нам нужно навсегда. 

 

Здоровье—это чудо, здоровье—это клад. 

Если ты здоров, тогда ты и богат. 
 



 

Дети 

 
Дети—это радость, дети—это жизнь. 

Так давайте вместе с ними мы дружить! 

 

Без детей на свете  скучно было б жить, 

Потому что дети продлевают жизнь. 

 

Так давайте будем мы детей рожать, 

А не за углом с сигарою стоять.  

 

Сітнік У.У. 
Дзяўчыне з цыгаркай 

  

Якім чароўна русакосым 

Цвіце дзявочае юнацтва! 

 Ды шмат з цыгаркаю пад носам 

Дзяўчатак. Гэта ж як вар’яцтва! 

Час праляціць нябачнай куляй, 

І стане дзеўчына матуляй 

Ды скажа, пэўна: “Мая дзетка, 

Смакчы не соску—цыгарэтку…” 

 

 *** 

Як любіў калісьці спорт, 

Дык здаровы быў, як чорт. 

Як гарэлку ўпадабаў, 

Сам за чорта цяпер стаў. 

*** 

Ой ты, п’яненькі вадзіла, 

Для цябе ўжо не сакрэт: 

Дзе гарэлка і “чарніла”, 

Там кювет і лазарэт. 

*** 

Стала моднай наша Міла: 

Нос і шчокі з просінню, 

Бо купаецца ў “чарніле” 

І вясной, і восенню. 

*** 

Ой, гарэлачка, ты булькай… 

Як цябе не шанаваць?! 

Мне шчэ 30, а бабулькі 

Месца сталі саступаць. 



*** 

 

Няма грошай на бутэльку— 

Браць на вэксаль не люблю. 

Злажу к дзеду ў камізэльку, 

Сабе пляшачку куплю. 

*** 

Ой, нялѐгкую задачу 

Задала сама сабе: 

Куды ж мілага цягнуць мне 

Перш у ЗАГС ці ЛТП? 

*** 

 

За ім, лысым, крывапятым, 

Гужам бегаюць дзяўчаты, 

Бо адзіны ѐн “хадок” 

На ўвесь аграгарадок: 

Той дасць кветачак з бахілаў, 

Той—бутэлечку “чарнілак”, 

З той патанчыць, з той пакурыць… 

І, вядома, усіх абдурыць, 

Бо сягоння дужа ж модна 

У каханні быць свабодным… 

І няма чамусьці “пугі” 

Для такога вось спрытнюгі! 

 

Аб модзе 
 

О, мода! З кожным годам ты смялей 

Падол кароціш у сукенцы. 

З табой не спору—сэрцу весялей, 

Калі відаць дзявочыя каленцы. 

Калі ж кабета ў сорак пяць 

У міні валюхае цяжкім ходам, 

Я не магу тады не закрычаць: 

--Памры і не ўваскрэсні, мода! 

 
 


