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Коли приходить вечір, дівчата й хлопці в селі починають збиратися в клуб. Хлопці одягають найновіші спортивні
штани, сорочку заправляють у них та взувають модні кросівки. Дівчатам же треба більше часу. Одні фарбують очі, інші
ламають голову над тим, що одягнути, а треті випрошують у батьків піти до клубу. Але всі без винятку  люблять вилити
на себе півпляшки дорогого французького парфуму, який купили в райцентрі за 5 гривень 50 копійок, і легкою ходою,
задерши носа, йти селом і хизуватися своєю красою.

Раніше одинадцятої приходити до клубу — негарно, але деякі
хлопці змушені виходити на 2 години раніше, бо по дорозі ще
треба встигнути залізти до чужого садка і назбирати яблук, аби
не нудьгувати стільки часу. А “модняки” ж приїжджають на мо-
тоциклі або машині. Комусь щастить випросити в бабусі велоси-
пед …

Авторитетом у такому закладі є завклуб. Його потрібно поважати
й пригощати, адже від нього залежить, яка буде музика грати і о
котрій годині закриють клуб.

Найголовніше — танці. Дівчата танцюють у колі, а хлопці сидять
на лавці і правлять теревені про другу половину. Якщо ж юнаки
танцюють — це значить, що розпочався повільний танець. Музи-
ку “крутять” на будь-який смак: від Тані Буланової до Сердючки
і “Любе”.

Після закінчення вечірки хлопці розвозять найкращих дівчат на своєму транспорті, але не кожна сяде на велосипед.
Тому велосипедистам доводиться приваблювати розмовами та насінням, яке так люблять лузати дівчата. Небалакучі
хлопці просто проводять дівчат до оселі за 7 кілометрів.

Так розважаються наші ровесники та ровесниці у справжніх селах рідної України.

Брох Ірина

Лапко Юлія

Щастя… Радість… Перемога… Життя… При вимові кожного слова ми невільно починаємо посміхатись. Так,
більшість процесів нашого життя супроводжує саме таке явище як посмішка. «Сміх – емоційний стан людини, пов'яза-
ний з переживанням неоднозначної, смішної ситуації і супроводжується рядом фізіологічних реакцій організму», - таке
визначення сміху подає всім відома Вікіпедія. Але що ж насправді таке сміх?

Кожна сформована особистість мріє в думках повернутись у світле дитинство, адже саме в цей період життя
людина може безтурботно посміхатись навіть із того, що звичайному дорослому здається далеко не смішним. Але ми

повинні посміхатися! Завжди! Від нашої посмішки залежить настрій оточуючих, а
також атмосфера спілкування в колективі. Важливість посмішки в житті яскраво зо-
бражена в короткометражному фільмі Корта Куенне «Підтвердження». Це історія про
те, як посмішка та доброзичливість працівника безкоштовного паркування покращи-
ла ситуацію не тільки в його містечку, а й у країні, а також примусила безнадійно
хвору бабусю знову жити.  Так, сміх – це найкращі ліки для людини, суспільства,
всього світу, тому цей фільм був нагороджений багатьма преміями на різних кінофес-
тивалях.

Світ був би кращим, аби замість похмурих облич близьких, ми бачили щора-
нку усміхнених рідних, адже існує безліч причин для цього. Хіба у вас не викликають
посмішку промені сонця, що крізь вікно падають прямо на ваші очі? А потім ви диви-
тесь у це вікно і бачите людей, які поспішають кудись. Це справжня картина щасли-
вого життя.

Я не уявляю собі світ без щастя, радості, адже саме посмішка ближнього дає
нам сили та натхнення на нові справи, різні подвиги, бо заради цього ми готові зроби-
ти все що завгодно. У момент радості ближнього людина переживає найщасливіші
хвилини свого життя, що прирівнюються до закоханості, дружби та материнської
любові.

Брох Ірина

Ранок… Прокинувшись, поглянь у вікно. Влітку світить тепле і яскраве сонечко, усміхається нам та підбадьо-
рює. Далі бачиш батьків, цілуєш їх, бажаєш доброго дня, виходиш на вулицю… Ти навіть не уявляєш, скільки барв охо-
плює наше око, скільки життя, наснаги, щастя, радості, любові. Це все — неймовірна краса. Школа — це ключ до май-
бутнього, а спілкування з друзями — запорука успіху, адже справжній друг — це скарб. Удома ти віддаєш свою любов
близьким людям. Ти чекаєш зустрічі з ними. Значить, стаєш вірним та щирим.

Восени ж  приходить туга, але осінь не вміє розчаровувати,
вона дає нове життя, дає опору та мудрість. Саме в цю пору ми
милуємося природою. Йдемо в парк, фотографуємося, проводимо
чудово час. Осінь золота, золото в наших душах, а це є найкращим.

А взимку? Хто з нас не падав, не лежав у величезних кучу-
гурах, не кидався сніжками, не ліпив снігової баби, не їздив на сан-
чатах, не зустрічав Новий Рік? Думаю, таких немає. І це вже щастя.

А навесні… Хто не пам’ятає запах перших квітів та їх чарі-
вність? Хто не відмічає прекрасні та веселі свята, що приносять
радість та змушують посміхнутися?

І все це залежить від нас, нашого настрою, зусиль, навичок
та розуміння! Людина не матиме щастя, ніжності, ласки, не відчув-
ши цього. Люди, ми не прив’язані до долі, ми самі її будуємо!
Адже Бог недарма 6 днів спочатку створював світ: день і ніч, небо і
землю, тварин і пташок, а на 7 день створив нас! Він дав нам жит-

тя, дав жінку, яка прикрасила це життя. Ми вдячні Йому. Але життя одне, прожити ми повинні його так, як самі того
бажаємо, відчувши прекрасне, вічне своє. Чуєте, своє! Наша земля, наш народ, наша Батьківщина, наші сини та доньки,
наша природа. Це наша радість. Це наше майбутнє!

Лапко Юлія
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1. Відправте на будь-який номер СМС повідом-
лення "Ти де?" о 4 годині ранку й отримай
прикольну фразу на свій мобільний.

2. Коханий, у мене є для тебе подарунок до 1
квітня, але отримаєш ти його тільки під Но-
вий Рік.

3. Вітаємо! Ви в лотерею виграли дівчину-
циганку! Якщо не заберете приз протягом 14
днів, то ми надішлемо весь табір!

4. Приходите к нам на Super-экстримальное
шоу "День відкритих дверей". Міський зоо-
парк.

5. Одного разу лелека принесла тебе твоїм ба-
тькам. Вони довго сміялися і спочатку хоті-
ли узяти лелеку.

6. Ім'я: Катерина.
           Прізвище: приховано.
           Дата народження: приховано.
           Е-mаil: ivаnоvа1985@мейл.ру.
7. З того часу, як на площину мого серця опус-

тився перпендикуляр твого погляду, я не
можу знайти радіус для того, щоб описати
коло моїх почуттів.

8. 1-е смс: Я тебе кохаю! 2-е смс: Вибач, я по-
милився номером!
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