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ХiТРЫ НАСТАЎНiК

Вучу беларускаму слову,
павазе да продкаў вучу.
Кажу пра Скарыну і Цётку,
аб лёсе Купалы — маўчу.

Эдуард Акулін

Настаўніцкі стаж хоць не велькі,
Ды ёсць што успомніць і мне:
Прыехала ў школу праверка
І сходу чамусь — да мяне.

— Якая ў вас тэма?
— Купала...
Ну, лепш бы я «Колас» сказаў.
Пра Коласа знаў я нямала,
Пра Янку ж — не ўсё яшчэ знаў.

Былі хто ягоныя продкі,
Як быццам ніколі не чуў.
Кажу пра Скарыну і Цётку,
Пра Янку ж Купалу — маўчу.

І толькі я Вязынку ўспомніў,
Ад поту, здаецца, узмок, —
Званок празвінеў гучназвонны,
Такі выратоўны званок.
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Стаяў, нібы вучань няздатны,
І думаў: бяда не міне.
Сказаў правяральшчык: «Выдатна!» —
І прэмію выдалі мне...

Вучу беларускаму слову,
Павагі да продкаў прашу,
Ды больш не пайду ў тую школу —
Лепш песню ці верш напішу.
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ПЛЯШКА НА ДВАiХ

Барвяны верасень, як пляшка
З густым настоеным віном.

Раіса Баравікова

У сподзе рака зіхацела,
Як пляшкі парожняе цела.

Леанід Дранько-Майсюк

Ой, што было, — ўявіць няцяжка,
Хоць сёння і здаецца сном.
Барвяны верасень і пляшка
З густым настоеным віном.

Канечне, мала: два паэты —
І толькі пляшка на дваіх.
Ну, хоць бы дзве — былі б сюжэты
Яшчэ і для наступных кніг.
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ПАКiНЬ ХОЦЬ 
«ЛЮДЗiІ НА БАЛОЦЕ»!

«Нарачанскія сосны»
«Жураўліны крык»
«Лясная песня»
(Назвы вершаў Міхася Башлакова)

А я тут жыву, а я тут,
Дзе завеі звівае снежань.

Міхась Башлакоў

Ох, не пагладзяць па галоўцы,
Калісь наб’юць табе гузак
І Танк, і Быкаў, і Русак
За ўсе, што ўзяў ты, загалоўкі.

І Мележ сцішыцца ў самоце:
Калі бярэш, то меру знай:
«Завеі. Снежань» — забірай,
Але ж не «Людзі на балоце»!
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Пра аЎтара

Вядомы паэт i перакладчык Мікола 
(Мікалай Віктаравіч) Шабовiч нарадзіўся 
4  студзеня 1959  года ў  вёсцы Бадзе ні 
Мядзельскага раёна Мінскай вобласці. 
Скончыўшы філа лагічны факультэт 
Мінскага дзяржаўнага пе дагагічнага 
інстытута імя М.  Горкага  (1981), 5  гадоў 
настаўнічаў у Шыпкоў скай васьмігадовай 
школе на Вілейшчыне. Пасля заканчэння 
аспірантуры  — выкладчык роднай мовы ў  Беларускім 
дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма 
Танка. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Працаваў па 
сумяшчальнiцтве (1992–2002) загадчыкам літаратурнай часткі 
Мінскага абласнога драматычнага тэатра ў Маладзечне.

Першы верш змешчаны ў мядзельскай раённай газе це 
«Нарачанская зара» (1976). Аўтар зборнікаў: «Каб вы мавіць: 
«Люблю!» (у калектыўным зборніку «Крыло» (1984), «Дом» 
(1996), «Яшчэ пакуль не лістапад» (1996), «Падары мне сваю 
адзіноту» (2002), «Мая надзея» (2006), а таксама кнігі гумару 
«Хор болей не спявае» (2008), уганараванай Рэспубліканскай 
літаратурнай прэміяй «Залаты Купідон». На вершы Міколы 
Шабовіча напісана больш за 170 песень, некаторыя з іх 
выконваліся на Нацыянальным фестывалі беларускай песні 
і паэзіі ў Маладзечне і на «Славянскім базары» ў Віцебску, 
гучалі па беларускім тэлебачанні і радыё.

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі з 1998 года. Старшыня 
секцыі сатыры і гумару СПБ. Жыве ў Мінску.
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124

Мікола Шабовіч 

змест

КАНЕЦ — УСЯМУ ВЯНЕЦ

Хiтры настаўнiк (Эдуард Акулін) .......................................4

Пляшка на дваiх (Раіса Баравікова,  
Леанiд Дранько-Майсюк) ................................................6

Пакiнь хоць «Людзi на балоце»! (Міхась Башлакоў) ............... 7

Лёс паэткi (Данута Бічэль-Загнетава) .................................8

Статкi, не гiзуйце! (Данута Бічэль-Загнетава) ......................9

Школьны ўспамiн (Генадзь Бураўкін) ................................10

Мядзельскi Пушкiн (Аляксандр Быкаў) .............................12

Класiчныя хаценнi  
Аляксандра Быкава (Аляксандр Быкаў) ............................. 13

Дапастрыгаўся (Станіслаў Валодзька) ...............................14

Песня няўдачлівага прызыўніка (Леанід Галубовіч) ............ 17

Суровы Купала (Леанід Галубовіч) ....................................18

Дачнікі (Леанід Галубовіч)..............................................20

Чаго спалохаўся вартаўнiк? (Леанід Галубовіч) ....................22

Хто ж прадыктаваў? (Навум Гальпяровіч) ..........................24

Чорны трохкутнік, або 
Каб трохі — дык i Малевіч (Навум Гальпяровіч) ...................26

Чарачку чаю,калі ласка! (Навум Гальпяровіч) .....................28

Замест пратакола (Юрка Голуб) ........................................29

Прыгоды з мурашом, альбо  
Бывай, плашчоўка на маланцы (Хведар Гурыновіч) ............30

Сустрэча з Янкам Купалам (Леанід Дранько-Майсюк, 
Васіль Жуковіч) ............................................................32

Свавольны цень (Леанід Дранько-Майсюк) ........................33

Выпівон у лазні (Мікола Ждановіч, Алесь Пісьмянкоў) .........34

Версіі аказаліся памылковымі (Сяргей Законнікаў) .............36



125

 прыколы  ад мiколы 

Песня пра карову (Анатоль Зэкаў) .....................................38

Камейша (Казімір Камейша) ...........................................39

Доля-блудніца (Анатоль Кудласевіч) ................................ 40

Перадумаў (Алег Лойка) .................................................41

Пунктуацыйная размінка Рагнеда Малахоўскага  
(Рагнед Малахоўскі) ......................................................42

Выбітныя параўнанні (Мікола Маляўка) ...........................43

Пашкадаваў бы хоць дзяўчынку (Уладзімір Марук) ............ 44

Кепская прывычка (Мікола Мятліцкі) ..............................45

Адпомсціў (Мікола Мятліцкі) ........................................ 46

Хаценні Міхася Пазнякова (Міхась Пазнякоў) ....................47

Чытнуць Аўруціна (Міхась Пазнякоў, Анатоль Аўруцін) ....... 48

Шніп, адзавіся! (Алесь Пісьмянкоў) ................................. 49

Алесева пята (Алесь Пісьмянкоў) .................................... 50

Так i не пагаварылі (Юрась Свірка) ...................................52

Мог бы i навучыцца! (Юрась Свірка) .................................53

Што засталося? (Юрась Свірка) .........................................54

Канец — усяму вянец (Юрась Свірка) ................................55

Без штаноў (Таццяна Сівец) ............................................56

Хлопцы, не ўставайце! (Таіса Трафімава) ...........................57

О, лепш бы ў бор я не хадзіў! (Сяргей Украінка) ...................58

Камбайнам там i не пахла (Яўген Хвалей) .........................59

Дзе я толькі не ляжаў (Яўген Хвалей) ................................ 60

Бурлак (Віктар Шніп) .....................................................61

Цётка, вы касіце! (Віктар Шніп) .......................................62

Блакітны вецер (Віктар Шніп) .........................................63

Трэба напісаць ліст (Павел Шруб) .................................... 64

Да Бога было блізка (Мікола Яцкоў) ..................................65



126

Мікола Шабовіч 

ПАСПРАБУЙ ЗАСНУЦЬ! 

Кахаць-то я ўмею, але (Эдуард Акулін)... ...........................67

Пасля вяселля (Эдуард Акулін) ....................................... 68

Хапае i дня (Эдуард Акулін) ........................................... 69

Несарамлівая дзяўчынка (Алесь Бадак) .............................70

Бадак-бядак (Алесь Бадак) .............................................. 71

Вось табе i алімпійскі мішка! (Раіса Баравікова) ..................72

Лясная iдылія (Раіса Баравікова) ......................................73

Пры чым тут каноплі? (Раіса Баравікова) ...........................74

Што было — тое было, альбо  
Доўгая дарога ў Церуху (Міхась Башлакоў) .........................75

Колькі ж можна цярпець? (Данута Бічэль-Загнетава) ............76

Бывай, знясілены герой, альбо 
Пара мне ўжо дахаты! (Таццяна Будовіч) ...........................77

Каханне пад дожджыкам (Вера Буланда) ...........................78

Трава можа i не вырасці (Вера Буланда) .............................79

Не ўгадаў (Павел Вераб’ёў) ............................................. 80

Купляйце беларускае (Павел Вераб’ёў) ...............................81

Страшнае расчараванне (Леанід Галубовіч) .......................82

Нялёгкі выбар (Леанід Галубовіч) .....................................83

Як сабраць думкі? (Юрка Голуб) ...................................... 84

Ты або не ты? (Юрка Голуб)..............................................85

Па візу — да Ермалаева (Хведар Гурыновіч,  
Уладзімір Ермалаеў) .................................................... 86

Як не ўспомніць! (Леанід Дранько-Майсюк) .......................87

Просьба iнтымнага лірыка (Леанід Дранько-Майсюк) ......... 88

Калі б не кантралёр (Мікола Ждановіч) ............................ 90

Больш у жыта не пайду (Мікола Ждановіч) ........................91

Незразумелая просьба (Мікола Ждановіч)..........................92



127

 прыколы  ад мiколы 

Цішэй вы, кабеты! (Ніяна Загарэўская) .............................93

Ваяжы Анатоля Зэкава (Анатоль Зэкаў) ............................. 94

Зацалаваны світар, альбо 
Фантастыка на другім паверсе (Алесь Камароўскі) ...............95

Дзе жыве адзіная? (Анатоль Кудласевіч) ........................... 96

Горкая балада (Анатоль Кудласевіч) ..................................97

Дык хто ж вінаваты? (Анатоль Кудласевіч) ........................ 98

Махнуць не ўдалося (Уладзімір Мазго) ............................. 99

Балада пра сапраўдных мужчын (Янусь Малец) ................ 100

Плач падманутага каханка (Змітрок Марозаў) .................. 102

Хор болей не спявае (Уладзімір Марук) ............................ 103

Балада пра рогі, альбо Няверная жонка-2 
(Мікола Мятліцкі) ...................................................... 104

Нацерабіўся (Мікола Мятліцкі) ..................................... 106

Бабнік (Мікола Мятліцкі) ............................................. 107

Смуглявая больш не чакае (Мікола Мятліцкі) ................... 108

Такое не забываецца (Алесь Пісьмянкоў) ......................... 109

Сага пра паліто (Людміла Паўлікава) ...............................110

Першы крок (Ігар Пракаповіч) ........................................112

Навошта перакладчык? (Юрась Свірка) ............................113

Маўчы, чуваш! (Юрась Свірка) .......................................114

Неўгаворлівы (Таіса Трафімава) ......................................115

Сексуальны дзед (Алесь Усеня) ........................................116

Хто ведае пра Вас? (Мікола Трафімчук) .............................118

Ну i стогны! (Ірына Шаўлякова) .......................................119

Паспрабуй заснуць! (Павел Шруб) .................................. 120

Нязваны госць (Віктар Шніп) .........................................122

Пра аўтара .................................................................123




