СТВОРЫМ ПАДРУЧНIК РАЗАМ!
Дарагія сябры! Перад вамі працоўны матэрыял новага праекта Гродзенскага абласнога
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі "Створым падручнік разам!" Ідэя гэтага
праекта нарадзілася невыпадкова. Задума з'явілася ў 2017 годзе, аб'яўленым у нашай
краіне Годам навукі. А яшчэ гэта быў знамянальны юбiлей – 500-годдзе беларускага
кнігадрукавання, што таксама натхніла нас і паўплывала на наша імкненне першымі ў
рэспубліцы, намаганнямі нашага творчага калектыву зрабіць спробу стварэння
вучэбнага дапаможніка па літаратуры для ўстаноў адукацыі.
Пачатку працы над дапаможнікам папярэднічаў навукова-практычны семінар “Сучасная
літаратурная адукацыя: рэгіянальны аспект”, на якім абмяркоўваліся новыя формы
вывучэння ў школах сучаснай літаратуры, у тым лiку магчымасць стварэння
падручнiка (дапаможнiка) па вывучэнні творчасцi сучасных пiсьменнiкаў нашай вобласцi
(http://pisateli.by/2017/seminar_god_nauki.pdf). Канцэпцыяй праекта прадугледжаны
паэтапны рух да яго рэалізацыі. У якасці ідэйнай асновы намі выкарыстаны так званы
рэгіянальны аспект, згодна з якім цалкам патрыятычна робіцца акцэнт на творчасці
аўтараў нашага Гродзенскага рэгіёну. У гэтым адметная асаблівасць будучага
навучальнага дапаможніка. Мэтай праекта з'яўляецца таксама прыцягненне да працы
над аналагічнымі навучальнымі дапаможнікамі пісьменніцкіх калектываў з іншых
абласцей Беларусі для таго, каб працэс народзінаў новага пакалення спецыялiзаванай
літаратуры для яе ж вывучэння ў нас у рэспублiцы насіў арганізаваны, сістэмны
характар.
Такім чынам намі пачата вельмі складаная і адказная праца, незнаёмая, практычны
вопыт у якой блізкі да нуля. Як вы разумееце, змест гэтай версіі дапаможніка, як і ўсіх
наступных – а ўсяго іх запланавана чатыры – адрознівае арыентацыя на пэўную
ўзроставую катэгорыю чытачоў. Матэрыял будзе дапаўняцца і старанна рэдагавацца,
каб прайшоўшы некалькі папярэдніх экспертыз на абласным і рэспубліканскім узроўні,
мадэль падручнiка была зацверджана экспертным саветам Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь і рэкамендавана да выдання і выкарыстання ва ўстановах
профільнага тыпу. Да створанай намі рабочай групы з навукоўцаў-літаратуразнаўцаў,
педагогаў, метадыстаў і, вядома, саміх чытачоў з iх бацькамi плануецца падключыць
экспертаў у галіне кнігавыдання і прадстаўнікоў улады. Спадзяемся, што наша ідэя
атрымае разуменне і падтрымку адказных дзяржаўных структур, а лепшыя ўзоры
рэгіянальнага літаратурна-мастацкага матэрыялу ў перспектыве зоймуць месца на
старонках агульнарэспубліканскіх падручнікаў па сучаснай беларускай літаратуры.
Паважаныя сябры! Мы таксама запрашаем да працы над праектам і вас – шырокую
грамадскасць. Бо ўсім нам далёка неабыякава, па якіх падручніках будуць вывучаць
літаратуру нашы дзеці. Усе вашыя ўражанні ад прачытанага матэрыялу, каштоўныя
заўвагі, парады і пажаданні, а таксама магчымыя варыянты для назвы новага
навучальнага дапаможніка па літаратуры чакаем на наш электронны адрас:
postmaster@pisateli.by з пазнакай «СТВОРЫМ ПАДРУЧНIК РАЗАМ!» І памятайце: многія
добрыя і вельмi патрэбныя справы заўсёды рабіліся талакой, агульнымі намаганнямі.
Няхай жа слаўная народная традыцыя працягваецца і з нашым творчым удзелам.
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Тамара МАЗУР
Тамара Міхайлаўна МАЗУР нарадзілася 30 лістапада 1964 года ў вѐсцы Лазы Ваўкавыскага
раѐна Гродзенскай вобласці. Скончыла факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта. З 1988 г. працуе ў рэдакцыях перыядычных выданняў у Стоўбцах, Мінску,
Ваўкавыску. З 2008 г. – у рэдакцыі Гродзенскай рэгіянальнай газеты «Перспектива». Член Саюза
пісьменнікаў Беларусі. Аўтар зборнікаў паэзіі «Спакуса траўня» (1995 ), «Ваўкавыск – радзімка
Беларусі» (2005), «Пакуль кахаю…» (2013). Вершы і паэмы Тамары Мазур друкаваліся ў
рэспубліканскіх часопісах і газетах, рэгіянальных альманахах і калектыўных зборніках,
перакладаліся на рускую і польскую мовы. Піша на беларускай мове.

Чытанка-маляванка
Аня з цацкамі гуляла,
мама казкі ѐй чытала.
А як Аня падрасла,
мама кніжку ѐй дала.
Незвычайная чытанка:
тэкст, а побач – маляванка!
Бачыць Аня, кніжка – цуд:
многа розных казак тут!
Так і хочацца чытаць
ды малюнкі фарбаваць.

Свята Купалля
Валя, Вера, Васілінка –
беларускія дзяўчынкі.
Уплятаюць у вяночкі
васілѐк да васілѐчка.
Потым пойдуць да ракі
на ваду пускаць вянкі.
Каб купалася Купалле
ў васільковых цѐплых хвалях.

Газета
Гляньце, што такое гэта
на стале ляжыць? Газета!
Каб чытаць яе, табе
трэба ведаць А і Б.
І яшчэ шмат літар розных
абавязан ведаць кожны.

Запрашэнне
– Добры дзень, у вашу хату, –
– кажа дзядзька, сябар таты. –
Не магу зайсці дадому,
дождж ідзе, маланка з громам.
– То заходзьце, калі ласка, –
Запрашае Дзіма дзядзьку.
Дождж няхай сабе ідзе,
суха ў доме, як нідзе.

Ёгурт
Больш за ўсе прысмакі ў свеце
Ёгурт дзеці любяць есці.
Ёгурт – ежа для сяброў,
ѐгурт з’еш і будзь здароў!

Жыта
Жыта ў полі каласіцца,
лѐгка ў жыце заблудзіцца.
Жыта будуць жаць камбайны,
малаціць на зерне дбайна.
Потым з кузаваў машын
зерне высыплюць у млын.
Млын на тры паверхі, новы!
Будзе з жыта хлеб жытнѐвы.

Іголкі
Але ж стромкія іголкі:
колюць, нібы джала пчолкі!
Ёсць іголкі на ялінцы,
ѐсць у вожыка на спінцы.
І ў руках у дактароў –

нашых лекараў-сяброў.
А яшчэ іголкі ў Ніны
параскладзеныя ў скрыні.
Дзе іголка – там і нітка,
і пашыта ляльцы світка.

Начапілі акуляры
Лѐня, Лѐля і Тамара
начапілі акуляры.
І на лавачцы сядзяць,
Ды на сонейка глядзяць.
А накрылі сонца хмары,
зняць прыйшлося акуляры

З мамай у краму
Праз мятро Марыйка з мамай
едуць у нядзельку ў краму.
Гэта крама – гіпермаркет!
І Марыйка ходзіць шпарка
між прываблівых паліцаў,
ды не можа надзівіцца.
Колькі модных тут абновак,
кніжак, фарбаў, расфарбовак…
Лялькі выстаўлены ў рад,
а пад імі – самакат!

Кравец
У яго ў руках – нажніцы.
Імі кроіць ѐн спадніцу
і сукенку, і пінжак…
Ён – кравец, а не дзівак.

Стары фотаальбом
У альбоме бабкі Олі
ўся вялікая сям’я:
цѐтка Соня, дзядзька Коля,
тата з мамаю і я…
А вось тут, на гэтым фота
мой прапрадзед у страі.
Ён у складзе шостай роты
за Радзіму вѐў баі.
Заслужыў падзяк даволі:
ордэн гэты – за рэйхстаг.
І таму ў бабулькі Олі
слѐзы гордасці ў вачах.

Пыласос
На паласе – пыласос,
Смокча пыл ѐн, як насос.
Ён – выдатны памагаты,
Пыласосіць чыста хату.

Рапуха
Чаго разрумзалася Рыта?
Рапуху ўбачыла ў карыце.
Карыта дачнае, старое.
А дно размяклае, сырое.
На дне сабралася вадзіца.
Чаму б рапухам не вадзіцца!

Соты і мѐд
Соты з вулляў падымаем,
і з ячэеек мѐд зліваем.
Мѐд – дарунак сціплых пчол,
ставім мы яго на стол.

Тостар
Тостар хуценька ўключаем.
А на тосты выкладаем
масла, шпроты, агуркі…
З апетытам, едакі!

Перад ежай
У бабулі ѐсць унучка,
мые ўнучка мылам ручкі.
Бабка смакаў напякла,
кліча ўнучку да стала.
Але ўнучка не бяжыць,
хоча шчыльна кран закрыць.
І сказаць: «Мой умывальнік,
перад ежай ты – начальнік».

Фантан
Фарсіць Фаіна ля фантана
ў прыгожым жоўтым сарафане.
З фантана пырскі ўбок ляцяць
і клічуць Фаню пагуляць.
Яна бліжэй ступіла смела,
да твару пырскі паляцелі!
Хоць мокры жоўты сарафан,
але важней за ўсѐ фантан!

Халадзільнік
З халадзільніка, што ў краме,
прынясла прадукты мама.
І паклала акуратна
ў халадзільнік новы хатні.
Тут ѐсць хованка для мяса
і паліцы з хлебным квасам,
сырам, маслам, тваражком,
а таксама з малачком.

У цяпліцы
Дзе зімой цвітуць цюльпаны?
У цяпліцы, што ў Таццяны.
А Таццяна – кветкавод,
дорыць цуд нам круглы год.

Чарвячок
Чарвячок тачыў чарвяточыну,
сапсаваў чарвяк нам гарошыну.
Потым ножку маслячку
прадзіравіў на бачку.
І залез шчаслівы
ажно ў мякаць слівы.
Ды аднойчы чарвячок
сам патрапіў на кручок.

Шурын самалѐт
Штодня ў гурток шыбуе Шура.
Там ѐн майструе самалѐт.
Хай дзень асенні і пануры,
ды Шуру хочацца ў палѐт.
Шчыруе Шура крапатліва,
яшчэ крыху, яшчэ дзянѐк…
Скіруе пультам ѐн шчасліва
машыну ў неба да аблок.

Дзень і цень
У спякотны летні дзень
прахалоду зычыць цень.

Пад разгалістай вярбой
пасябруе ѐн з табой.
А без ценю сядзь на пень,
і заморыць сонцам дзень.

Перадача «Калыханка»
Кожны вечар у эфіры
для Марыначкаў ды Іраў,
для Анрэйкаў і Іванкаў –
перадача ―Калыханка‖.
І вядома, для цябе,
не заснуў каб у журбе.
Бо жадае «Калыханка»
ўсім добранач, аж да ранку!

Юла і ўюн
У вядзерцы ўюн уецца.
а ў Юльяны ѐсць юла.
Уюн у рукі не даецца,
і юла з рукі ўцякла.

Яблык і ягадка
Яблык дзелім мы на часткі,
апельсін на долькаў сем.
Выбачайце, калі ласка,
цалкам ягадку я з’ем.

Мастак Анастасія ЦЕНКУШ

Татьяна СУЧКОВА
Татьяна Аркадьевна Сучкова – детская писательница. Родилась 4.января 1956 года, в деревне
Губачево Ивановской области Кинешемского района (Россия). Окончила филологический факультет Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Произведения
публикуются в районной, областной и республиканской печати, отдельными изданиями, а также
в коллективных сборниках и альманахах. Сказки для детей и стихи переводились на польский
язык. Дипломант городского конкурса «Это мой город» (2003). Лауреат премии А. И. Дубко
Гродненского облисполкома (2009). Стихотворения Татьяны Сучковой стали текстами песен белорусских композиторов и вошли в учебники по музыке для школьной программы.За участие в
республиканском конкурсе с книгой стихов и сказок «Тѐплый дождик» удостоена диплома
Министрества информации Республики Беларусь (2007). Также писательница награждена медалью Союза писателей Беларуси «За большой вклад в литературу». Работает в детской библиотеке № 6 г. Гродно. Пишет на русском и белорусском языках.

ПРЫГОДЫ Ў ДУБОВЫМ ГАІ
У Дубовым гаі з самага нараджэння прапісалася вавѐрачка Тося. Вавѐрачка непрыкметна
падрастала, а яе рыжы хвосцік станавіўся яшчэ пухнацей. Неяк Тося зазірнула ў камп’ютэр і
пагартала старонкі ў Інтернете. А там завіслі штучныя сябры. Гэта значыць, ім так цяжка было
адарвацца ад манітора. Яны кармілі Тосю аднымі абяцаннямі і зусім не хацелі гуляць у
даганялкі, або хованкі. А замест вясѐлых гульняў на паветры, тут жа прапанавалі пазмагацца ў
камп’ютэрныя гульні, каб спрытна збіраць штучныя грыбы, хутка пераскокваючы з дрэва на
дрэва. І нават прапаноўвалі злѐтаць у госці да іншапланецян. Толькі вавѐрачка не спяшалася
барабаніць лапкамі па клавішах, і збіраць грыбы, не адчуваючы лясных пахаў. Таму напісала
зайчыку Разумніку: – Пакуль, пакуль!!! А дзятлу Барабашку, які прапаноўваў шукаць залаты
арэшак, сярод сотняў намаляваных арэхаў, і ні адзін з іх, так і не паспрабаваўшы на зуб, яна
проста памахала рудай лапкай. Затое янот Паласацік абяцаў пазнаѐміць з мясцовай
вавѐрачкай. Але Тосе гэта было зусім не па душы. Яе маленькае сэрцайка стукала хутка-хутка, і
вавѐрачкі хацелася жывых прыгод. Вось і адправілася Тося шукаць сапраўднага сябра, дакладней весела паскакала па дрэвах, пералятаючы з дуба на дуб. І тут яна сустрэла пацешнага

вожыка, які фырчаў у траве, прыўзняўшы калючкі. Але вавѐрачка была выхаванай і спачатку
ветліва павіталася. А вожык уміг расправіў калючкі і паказаў свой чорны носік. Ён працягнуў Тосе сваю далоньку і прадставіўся, што яго завуць Калюнчык. Вядома, вавѐрачка адказала, што
яна Тося з Дубовай гаі, і тут жа пацікавілася:
– Скажыце, калі ласка, а хто ж вас так спалохаў? Ці вы стараецеся кагосьці ўкалоць
сваімі калючкамі?!
І Калюнчык, нядоўга думаючы, адказаў:
– Я рыхтуюся да начнога палявання на мышэй. Таму трэніруюся фырчать, каб быць адважным і цягавітым.
Вось і Тося, усміхнуўшыся, сказала:
– А ты мне, Калюнчык, падабаешся, хоць і грозны на выгляд і такі калючы. Асабліва твая
прычоска «вожык». Дзе ж ты назбіраў столькі калючак? Можа, пад калючай елкай? – І вавѐрачка,
не дачакаўшыся адказу, прапанавала новаму сябру:
– Давай, сябраваць?!
– Згодны, – адказаў вожык. Як раптам нечакана, скруціўшыся ў клубочак, ѐн гучна закрычаў:
– Хутчэй бяжы і хавайся! Сюды ідзе воўк!
І Тося, як яркая маланка, узляцела на дрэва. Нават агністы хвосцік, нібы шалік, аперазаў сасну.
А вожык хутка скруціўся ў клубок. На шчасце, злы воўк, вывучаючы калючы клубок, так пакалоў
свой нос, што хутка ўцѐк у лес.
У хуткім часе вавѐрачка саскочыла на зямлю і радасна ўсклікнула:
– Калюнчык, а ты сапраўдны сябар!
Толькі вожык, усміхнуўся ў адказ, і весела прамовіў:
– Як добра, што ты камусьці падабаешся, і, асабліва прыемна быць карысным. А Тося
зразумела, што сапраўдных сяброў не трэба шукаць, яны знаходзяцца самі.

ХТО ПАДАРЫЎ БУСЛУ ЧЫРВОНЫЯ БОЦІКІ?
Каралева Зара у пунсовым убранні любіла шпацыраваць па квітнеючых лугах. Яна мела каралеўскую прапіску ў Паветраным замку высока ў нябѐсах, але проста не магла жыць без квітнеючых лугоў і бязмежных зямных прастораў. Аднойчы, каралева Зара, бліскаючы рубінавай
каронай, апусцілася ранняй раніцай на зямлю. І лятаючы карабель плаўна прызямліўся на кветкавай паляне. Каралева павольна выйшла з сваѐй пунсовай талеркі, і, узмахваючы рознакаляровым шалікам, стала разгортваць вакол пунсовыя дарожкі. Вядома, вясѐлкавы шалік быў чароўным і тварыў такія цуды. Нават вада ў рэчцы пералівалася ўсімі колерамі вясѐлкі. А спадар
Світанак з спадарыняй Раніцай радасна віталі каралеву, і, расплываясь ў сонечных усмешках,
разам з ѐй вадзілі карагод. А яшчэ каралева Зара ўмела гуляць на ружовай скрыпцы. Яна
вадзіла залатым промнем па паветранаму воблаку, і расінкі, нібы брыльянты, рассыпаліся па
ўсѐй траве. Яны пераліваліся ўсімі колерамі вясѐлкі. І дружна, як маленькія званочкі пачыналі
ціха звінець. Так каралева Зара праганяла зямныя сны, якія, адлятаючы, непрыкметна знікалі ў
нябѐсах. А ўсѐ жывое тут жа пачынала прачынацца вакол. Працавітыя пчолы збіралі ў крыштальныя вядзерцы духмяны мѐд. Вось і Конік, падыгрываючы каралеве Заре на зялѐнай
скрыпцы, ліха прытупваў ножкамі. Нават глазастая Страказа была занятая справай і гандлявала
фірмовымі ачкамі «Страказор». А тоўсты Чмель так разгудзеўся, што прыбраны Матылѐк
звярнуўся да яго:
– Чаму вы так распыляючыся гудзіце?

Але залацісты Чмель, не перастаючы весела гусці, адказаў, паўтараючы адно і тое ж:
– Жу-жу…
Я не толькі ўмею гучна гудзець, але і старанна распыльваць кветкавы пылок, робячы карысную
справу. І Матылѐк пачаў дапамагаць яму. Усѐ было б добра, калі б не прыляцела грозная
Хмара, якая сапсавала ўсім радасны настрой. Чорная Хмара, нахмурыўшы густыя бровы, адразу ж стала капрызіць. І адразу прынялася бухцець. А потым, расплакаўшыся, пусціла вогненную
стралу, якая, падхапіўшы чароўны шалік, забрала яго невядома куды. На вялікі жаль, каралева
Зара засмуцілася. Адразу патухлі на зямлі яркія фарбы, і вясѐлы Конік перастаў гуляць на
скрыпцы. Вядома, ніхто не ведаў, як дапамагчы каралеве. Хоць спадар Світанак і спадарыня
Раніца пазнаѐмілі Зару з вядомым гаспадаром зямных прастораў, які так і называўся Дзень. А
сам спадар Дзень прапанаваў румянай каралеве сонечную ўсмешку і залатыя завушніцы. Але
гэта зусім не ўзрадавала каралеву Зару. Тады на дапамогу прыйшоў чараўнік Вечар і прывѐў за
сабой таямнічую чараўніцу Ноч. Спачатку няўрымслівы Вечар, разгойдваючы Зару на паветраных арэлях, накідаў да яе ног столькі каштоўных камянѐў, каб тая на хвілінку забылася аб сваѐй
прапажы. Але Зара адмовілася ад яго шчодрых падарункаў, і толькі марыла хутчэй знайсці свой
чароўны шалік. Затое чараўніца Ноч злѐгку подула ў залаты ражок – і зорныя каралі абвілі каралеву з ног да галавы. На жаль, і гэты раскошны падарунак не здзівіў сумную Зару, якая ледзь не
патухла, калі б сюды не прыляцеў белы бусел, якога звалі так ласкава Буслік. Ён сваімі вострымі крыламі разагнаў у небе хмары, і прама з нябѐсаў на зямлю ўпаў рознакаляровы шалік.
Вакол зайгралі яркія фарбы, і зноў на зямлі наступіла вясѐлае жыццѐ. А сама каралева Зара падарыла Бусліку чырвоныя боцікі, у якіх і цяпер ѐн гуляе па квітнеючых лугах і хваліцца ўсім, што
гэтыя чароўныя боцікі вельмі падабаюцца яму.

ЯК ЧАЙНІК НАСВІСТАЎ ГАСЦЕЙ
На паліцы стаяў чайнік і сумаваў без справы. Гаспадыня купіла яго ў краме, і чайнік адразу ж
прапісаўся на кухні. Неўзабаве гаспадыня напоўніла вадой чайнік, і новенькі чайнік пазнаѐміўся з
стромкім кіпенем. А круты кіпень быў такі круты, што адразу мог заварваць духмяны чай, кава і
шакаладны какава.
– Крута жывеш, – сказаў чайнік і стаў хваліцца, што ўмее не толькі прытанцоўваць, але і
пацешна свістаць.
– Свістаць? – пацікавіўся круты кіпень. Няўжо ты лепей за мяне?!
– Так! Так! – усклікнуў чайнік, горда прыпадняўшы свой востры носік.
– А ну-ка, паспрабуй. Мне захацелася прама цяпер паслухаць твой чароўны свіст. І чайнік
стаў спрабаваць выдаваць гукі, але ў яго нічога не атрымалася. Тады і задумаўся чайнік, а
потым ціхенька прашаптаў:
– Я чайнік просты, але без крутога кіпеню не магу свістаць.
Вось і засмуціўся чайнік і зусім прыціх. Але круты кіпень паступіў крута. Яму так не цярпелася
хутчэй паслухаць чароўны свіст. І круты кіпень прапанаваў сяброўства. На што сціплы чайнік пагадзіўся. Тады круты кіпень сказаў:
– Не бяда, што ты чайнік просты, затое свіст у цябе чароўны. І кіпень так разышоўся, што
стаў расказваць, як шмат на свеце ў яго ѐсць сяброў. Напрыклад, электрычны чайнік, які з дапамогай стромкага кіпеню ўмее весела бурліць. А яшчэ кіпень растлумачыў, што ні адзін чайнік, і
самы круты кіпень, не могуць жыць без агню і электрычнасці. Тут як тут з'явілася на кухні гаспадыня і, напоўніўшы вадой чайнік, запаліла пліту. Адразу ўсѐ вакол ажыло. Весела забурліла вада і чайнік закіпеў. Як раптам раздаўся чароўны свіст і на парозе з'явіліся госці. Гэта круты

кіпень дапамог чайніку насвістаць гасцей. З тых часоў і павялося, дзе чайнік, там і круты кіпень.
Калі чайнік спявае, там і госці на парозе.

ПРА ХАМЯЧКА ХАРЫТОНА З ПШАНІЧНАГА РАЁНА
У адным Пшанічным раѐне пражываў хамячок, якога звалі Харытон. Аднойчы вырашыў хомячок пазнаѐміцца са сваімі суседзямі. Ён шырока расчыніў сваѐ акенца і зірнуў на сонейка. А
ветлівае сонейка так шырока ўсміхнулася, што захацелася раптам Харитону таксама падарыць
каму- небудзь сваю сонечную ўсмешку. Усміхнуўся хомячок сонейку і адправіўся да суседзяў.
Спачатку патэлефанаваў у дзверы да тушканчыка Скакунчыка. А той увесь у справах. Скача,
мітусіцца і зусім не ўсміхаецца ў адказ. Кажа, што справы замучылі, і цяпер яму нават некалі
ўсміхнуцца. Але Харытон зусім не разгубіўся, а прапанаваў клапатліваму суседу схадзіць прагуляцца ў пшанічнае поле. На што Скакунчык адказаў, што ў полі гуляе вецер, а яму не да гулянні,
трэба запасацца на зіму харчаваннем. Вось толькі Харытон супакоіў суседа і сказаў:
– Хутчэй, зірніце на мае пульхныя шчокі. Я паспяваю не толькі дарыць суседзям свае сонечныя ўсмешкі, але і збіраць зярняткі за абедзве шчокі. Але Скакунчык доўга не стаў разважаць
і нават не ўсміхнуўся ў адказ, а злосна пропищал:
– Я не збіраюся проста так раздаваць свае ўсмешкі. А твае пульхныя шчокі зусім несумяшчальныя з маімі маленькімі шчочкамі, – і Скакунчык непрыкметна знік у дзвярах. А Харытон падумаў:
– Значыць, мая ўсмешка не прыйшлася суседу па душы. Вось і адправіўся хамячок да іншага суседу, вясѐлага пеўніка. А задзірлівы пеўнік Прохар як раз збіраўся на шпацыр. Яму не
цярпелася хутчэй сустрэцца з пеўнем з суседняга раѐна Перакаці-поле. Тут як тут падляцела
яго жонка курыца і гучна закудахтала:
– Куд-куды! Куды ідзем у госці?! А задзірлівы пеўнік чаму-то адразу сцішыўся і ціхенька
прашаптаў:
– Куды мне заўсѐды так хочацца, але куды мая ненаглядная Клуша ісці не хоча. Вядома, курыца наадрэз адмовілася наведаць раѐн Перакаці-поле. Яна проста стамілася ад бясконцых
боек Прохара, тым больш з імі побач былі іх сямѐра куранят, і Клуша рашуча настаяла зазірнуць
у госці да індычкі, сваѐй даўняй сяброўцы. Да таго ж гаваркай Клушы хутчэй не цярпелася покудахтать з вясѐлай індычкай. А гэтак жа і сам Харытон марыў пазнаѐміцца з бачнай гаспадыняй
Пшанічнага раѐна індычкай, якую звалі Лѐдзя. Ён як раз спяшаўся туды і нават на хвіліну
апярэдзіў пеўневу сям'ю. Як і варта было чакаць, індычка Лѐдзя была вельмі рада гасцям, – і
шырока расчыніла перад імі дзверы. А калі хомячок радасна заўсміхаўся, той задзірлівы Прохар
злосна прашыпеў:
– Мы не раздаем усмешкі бясплатна. А курыца Клуша тут жа зрабіла Прохару заўвагу:
– Хопіць, петушыцца, фанабэрыцца! – і ўсе дружна заўсміхаліся. Затое Харытон з вялікім
задавальненнем падзяліўся з сябрамі залатымі зярняткамі. Нават задзірлівы Прохар раптам
зразумеў, як добра дарыць адзін аднаму радасць, і асабліва цѐплую ўсмешку. Таму што ні адно
залацістае зярнятка не заменіць яе. Так як зярняткі можна хутка скляваць, а радасць назаўсѐды
застанецца ў сэрцы. Вось і сусед з ніжняга паверха суслік Ціхан ад здзіўлення проста замѐр на
месцы, і доўгі час стаяў нерухома. Тут і Скакунчык, усім на здзіўленне, пацікавіўся, чаму
весяляцца суседзі, – і сам заўсміхаўся ў адказ. Тушканчыку не цярпелася хутчэй пазнаѐміцца з
вясѐлымі суседзямі. Ён зразумеў, як карысна мець у душы сонечны настрой. Тады і справы
лепш спорятся. Да вялікай радасці, усім жыхарам Пшанічнага раѐна хацелася ўсміхацца, і
паўтараць не раз чароўныя словы:

– Як мага часцей усміхайцеся ў жыцці, і ўсмешкі будуць радаваць вас.

КАСЯ І БАСЯ
У адным утульна-чыстым горадзе пасяліліся дзве вежы, якіх гараджане ласкава называлі
Кася і Бася. А вежы-прыгажуні так былі добрыя сабой, што кароль Сонца, аблюбаваў ружовую
вежу, пасяліўся ў ѐй, нібы ў каралеўскім палацы. Тут і каралеве, якую звалі Месяц, спадабалася
жоўтая вежа, і яна, прыняўшы сваѐ месяцовае рашэнне, пераехала жыць у залаты палац. Усѐ
складвалася так добра. І Кася з Басей ўжо прымяралі свае разьбяныя кароны, так міла
ўсміхаючыся адзін аднаму. Прыгажуня Кася проста купалася ў промнях сонца ружаватага
колеру. А мілавідная Бася так радасна свяцілася ад шчасця ў залацістым бляску месяца. Кароль
Сонца, прачынаючыся з самай раніцы, расхінаў насцеж усе вокны ў вежы, і павольна па вясѐлкавай лесвіцы падымаўся ў неба. Ён з вышыні любаваўся сваім цудоўным палацам. А Кася,
заліваючыся ружовым румянцам, махала каралю сваѐй маленькай далонькай. Гарачае Сонца
пасылала на зямлю свае вострыя прамяні-стрэлы, ахоўваючы свой раскошны трон, і, лѐтаючы
на лѐгкім воблачку, як на белым лайнеры. З раніцы і да вечара кароль Сонца прагульваўся ў
нябѐсах, кожны раз падымаючы не толькі сабе, але і ўсім навакольным сонечны настрой. Вядома, нябесных, так і зямных спраў у караля было поўным-поўна. Таму, хоць і дзень пралятаў
зусім непрыкметна, але кароль Сонца проста свяціўся ад радасці. Затое каралева Месяц любіла
выходзіць на шпацыр цѐмнай ноччу. Яна залацістай талеркаю кружыла над зямлѐй, купаючыся
ў золаце. А Бася у месячным бляску, ківаючы разьбянай каронаю, проста свяцілася ад шчасця,
вітаючы сваю начную спадарыню. Каралева Месяц пастаянна звінела, прымяраючы яркія зорачкі-завушніцы з брыльянтаў. Тое рассыпала алмазныя каралі. А яшчэ любіла паспрачацца з
шумным Ветрам. І, як толькі слізгала па гладкай небе на срэбных каньках, яна пачынала адразу
ж худнець. Усім на здзіўленне, поўная каралева Месяц раптам ператваралася ў тонкую сцяблінку. А ў гэты час кароль Сонца адпачываў у сваім вычварным палацы, а каралева Месяц не
давала яму спаць. Яна пастаянна звінела, шумела і грымела, запрасіўшы ў госці, сваіх сяброў. А
частымі гасцямі ў яе былі яркая Маланка і бурклівы Гром. Таму кароль Сонца пастаянна
скардзіўся на такую неспакойную суседку. Ды і сама залатая каралева Месяц не была згодная з
сонечным каралѐм. Таксама і Сонца не хацела днѐм адпачываць, а пастаянна кружляла ў нябѐсах, малюючы сонечныя дарожкі.
Як і належыць каралеве, у каралевы Месяца днѐм не было ніякіх спраў, і яна мірна адпачывала ў сваѐй залацістай вежы. Вось толькі каралю Сонца яна паслала грознае паведамленне, калі
той не пагасіць светлы дзень, значыць, і каралева Месяц будзе ярка запальваць у нябѐсах зоркіліхтарыкі.
Вось так і спрачаліся кароль з каралевай, хто з іх мае рацыю. Але кожны стаяў на сваім. Месяц была гаспадыняй начнога неба, а Сонца гарачымі промнямі асвятляла зямлю светлым
днѐм. Да таго ж, кароль з каралевай пастаянна спрачаліся, чыя вежа прыгажэй: ружовасонечная Кася або жоўта-залацістая Бася. Тады і ўмяшаўся чараўнік Вецер у іх недазволеныя
справы. Ён паказаў у сваім ветраным звароце, што кароль Сонца і каралева Месяц ніяк не могуць жыць па – суседстве адзін з адным, калі яны не знойдуць агульную мову. І чараўнік вырашыў неадкладна перасяліць іх у Паветраную дзяржаву. Вось і каралева Месяц з каралѐм
Сонца, хоць і не былі згодныя з такім рашэннем, але Вецер усѐ-ткі разбушаваўся не на жарт і
хутка панѐс іх у неабсяжную паветраную прастору. І цяпер кароль Сонца ніяк не хоча бачыць
каралеву Месяц, і ходзіць толькі ў светлы час. Затое каралева Месяц ператварылася ў начную
гаспадыню зорнага неба. А сам чараўнік Вецер напявае то сумныя, то вясѐлыя мелодыі. І ніхто

не скажа цяпер, што ў Ветру ветраны характар. Ён дзень і ноч кружыць над Касяй і Басей,
ахоўваючы іх ад няпрошаных гасцей. Таму гараджане з вялікім захапленнем глядзяць на двух
цудоўных прыгажунь і любуюцца іх незвычайнай прыгажосьцю. А розовощекая Кася і залацістая
Бася так міла ўсміхаюцца адзін аднаму. Вось такая гісторыя здарылася ў утульна-чыстым горадзе, у якім пасяліліся дзве прыгажуні вежы. Яны і па гэты дзень стаяць на самым бачным
месцы, бліскаючы сваімі разьбянымі каронамі.
ВЕРШЫ

ПІРОГ
З мамай мы пірог пяклі
Так старанна, як маглі.
Маме я дапамагаў:
Ёй рэцэпт услых чытаў.
Лѐг на стол пірог духмяны,
Зверху – зорачкі з бананаў
Маме зноў я дапамог –
Першым каштаваў пірог.

ЛІЧЫЛКА
Будзем разам мы лічыць:
Раз – сінічка ў сад ляціць.
Два – на вішні верабей,
Тры – спявае салавей,
А чатыры – гэта шпак,
Пяць – сядзіць на елцы грак,
Шэсць, сем, восем – скачуць гусі,
Дзевяць – у нябѐсах бусел.
І адна варона зноў
Дзесяць каркнула разоў.

НА ПАЛЯНЦЫ
Над палянкаю лясной
Дожджык косіць, як касой.
Не спыніўся на хвілінку,
Косіць ѐн без перапынку.
Толькі шастаў па кустах,
Па траве і па лістах,
Між бяроз мільгаў бясконца
І скасіў над гаем сонца.

ПЫТАННЕ
Развяла рукамі Таня.
Сябру задае пытанне:
– Першы гук у слове ―кошка‖?
Паглядзеў вакол Антошка,
Але смела адказаў:
– Першы гук у кошкі – ―мяў‖!

РАКА І РУЧАЁК
Па травінках скок-паскок,
Бег празрысты ручаѐк.
І скакаў ѐн па пяску:
Ручаѐк шукаў раку.
А рака за сінім борам
Дзень і ноч шукала мора.

АБІБОК
Кот вусаты Цімафей
Не пайшоў лавіць мышэй.
Цімафей наш – абібок,
Адляжаў ѐн правы бок.
Мышку абібок не чуе,
А засмажаных пільнуе
З халадзільніка гусей,
І яму не да мышэй.

НЕЛЬГА ВАРУШЫЦЦА
Зайчык Залатое Вушка
Сон шукае пад падушкай,
Але цѐмна там і пуста,
Нават не расце капуста.
Ноч, а зайчыку не спіцца,
Толькі нельга варушыцца:
Можна сон тады спужаць.
Лепей ціхенька ляжаць.

НУДА
Міша ўвечары сумуе:
Не чытае, не малюе,
З кошкай Булькай не гуляе.
Ад нуды ѐн засынае.
На канапе скнарыць ѐн,
Не патрэбны мяч і слон,
І машына завадная.
Цяжка хлопчык уздыхае,
Не іграе на трубе:
Надакучыў сам сабе.

ХЛОПЧЫК-ВЫХВАЛЯЙЧЫК
Яраслаў сябрам хваліўся:
– Я з ваўком аднойчы біўся
І, вядома, перамог,
Воўк схаваўся за пянѐк.
Разышоўся Яраслаў:
– Я слана за хобат браў…
Прыляцела злая муха –
Яраслава цап за вуха.
– Вой, вой, вой! –
Усклікнуў ѐн,
Муха – гэта вам не слон!

ВЯСНА
Вясна-прыгажуня блакітнай хусцінкай
Махала бярозкам, махала рабінкам,
І першыя кветкі яна вышывала,
Зялѐнаю фарбай траву малявала.
І кветкі звінелі, спявалі травінкі,
У полі вясна зеляніла сцяжынкі,
Каб сонейка бегла да жыта па сцежках
І кожнай расліне дарыла б усмешку.

ВОСЕНЬ
Восень па лугах хадзіла,
Каля рэчкі наслядзіла:

Гэта купінкі жаўцеюць,
Пні з апенкамі таўсцеюць,
Толькі лопнуць ля ракі
Не даюць ім грыбнікі.

ВЫПАЎ СНЕГ
Выпаў снег у садзе ранкам,
Стала белаю палянка.
І сцяжынка пабялела,
Клѐн стаіць у хустцы белай.
На вачах ва ўсіх пад клѐнам
Ходзіць белая варона.

ВАВЁРАЧКА
Падаў белы снег пушысты
Над рачулкаю празрыстай.
Нібы свечкі, дрэвы ззялі
Ды з-за гурбаў выглядалі.
Цѐмны бераг пабялеў,
І вавѐрачка ля дрэў
Вельмі весела скакала,
Рудым хвосцікам махала,
То мільгала, як страла,
То агеньчыкам была:
Узлятала над кустамі
І блакітнымі слядамі
Снег між елак вышывала,
І вакол прыгожа стала.

ЦЁПЛЫ ДОЖДЖЫК
Цѐплы дожджык з хмаркі льецца,
Гучна ручаѐк смяецца,
І дажджу вясѐлка рада,
Усміхаецца над садам.
Вось далонькамі рабінкі
Ловяць цѐплыя дажджынкі.
Я гуляю басанож,
Неба, як блакітны коўш,
Лье ваду над садам светлым:

– Кап-кап-кап, – спявае лета.

ЛІЧЫЛКА
У рабінак шмат галінак,
На галінках снегіры,
Я лічу іх:
– Раз, два, тры.
Прыляцеў яшчэ адзін,
Як паспелы мандарын.
Птушкі там і тут сядзяць.
Раз, два, тры – іду шукаць.

ХАМЯЧОК
Залацісты хамячок,
Нібы спелы кабачок.
Ён хадзіў у полі зноў
Да пшанічных каласкоў,
У траве міргалі вочкі,
А чаму распухлі шчочкі?

ПАЎЛІК
Паўлік голасна крычаў,
Ён газету ўслых чытаў.
І гаворыць мама сыну:
– Хоць спыніся на хвіліну,
Пра сябе, сынок, чытай.
Кажа Паўлік: – Пачакай!
Пра мяне не пішуць там? –
І хлапчук здзівіўся сам.

ПРЫЧОСКА
Аднойчы матуля рабіла прычоску,
Яна так старанна начэсвала коску.
Сынок у люстэрка за ѐю сачыў,
І раптам ускрыкнуў маленькі Кірыл:
– Матуля! Цябе я пазнаць не магу!
Хутчэй пагуляем у Бабу-Ягу!

КАРУСЕЛЬ
Ветрык з хмаркамі лятае,
З імі ў хованкі гуляе:
У нябѐсах весяліцца,
Вышыні ѐн не баіцца.
Хмарка даганяе хмарку –
Карусель плыве над паркам.

РУЖОВАЯ КРАІНА
Я намалюю дзіўную краіну:
Ружовы сад ды зорную даліну.
Вакол дамы, як сонейкі, стаяць,
А ружы-зоркі ў вокнах зіхацяць.
Танцуе конь на дыване ружовым,
Як гарбузы вісяць на дрэвах совы,
Ляціць ружовы бусел над зямлѐй,
Ружовы зайчык скача пад вярбой.
Гасцей там мѐдам сустракаюць пчолы,
Чакае хлопчык-матылѐк вясѐлы
Мяне, мастачку, у краіне той,
Хай ажыве на міг малюнак мой.
Хачу ляцець на воблаку ружовым
Туды, дзе ззяе маладзік-падкова,
Там сцежка ўецца ля ружовых гор –
І на душы вясна ад светлых зор.
Ружовая, цудоўная краіна,
Далѐка так шчаслівых зор даліна,
І я хачу хоць раз злятаць туды,
Дзе толькі шчасце і няма бяды.

САЛОДКІ СОН
Сніцца мне салодкі сон:
Шакаладны ходзіць слон
Ля рамонкаў з шакаладу,
Па травінках з мармеладу.
Там цукровыя дубы
І зефірныя грыбы.
Бачу сонейка-талерку,
Вось бы зорачку-цукерку

З’есці мне з талеркі той,
Прыхапіць яшчэ з сабой.
Ліст, як пернік, тамцукровы,
Над кустом ляціць мядовым.
У лістоце ледзянцовай
Дрэмлюць крэмавыя совы.
Вельмі смачныя буслы
З ружаватай пасцілы.

МЕСЯЦ
Над пясчаным бродам
Бераг пахне мѐдам.
Месяц у раку нырае,
Быццам рыбка залатая.
Ціха ноччу весяліцца
У сярэбранай вадзіцы.

ЗАБІЯКА
Верабейка-забіяка
Дзюбай ушчыпнуў сабаку,
На Шнура крычаў:
– Чыў-чыў!
Бойку ранкам учыніў.
Смела біўся ля куста,
І застаўся без хваста.

ШТО ЛЮБІЦЬ СОНЦА?
Любіць сонца не зефір,
І не чабурэк,
Быццам крэмавы пламбір,
Ліжа сонца снег.

КРЫНІЦА
У бары звініць крыніца.
Над вадой ляціць сініца.
Запытаць у рыбкі хоча,
Дзе хаваецца званочак?

Рыбка плавае, маўчыць,
А вада звініць, звініць…

ПЕЎНІК
У пеўніка грабеньчык
Чырвоны, як агеньчык.
Скачуць куры – скок ды скок,
Бачаць пеўніка здалѐк.

БУСЛІК
Вясѐлы буслік доўгім носам
Малюе сонейка ў нябѐсах,
І хутка крыламі махае:
У полі ранак сустракае.

ЛІЧЫЛКА
Прыбеглі ў сад бабѐр з лісой
І дзве вавѐрачкі з казой.
Прытупаў з вожыкам пінгвін,
А коцік прыскакаў адзін,
Шукае, дзе тут верабей.
Ану, хавайцеся хутчэй!

ЗА АКЕНЦАМ
За акенцам вечар сіні,
З сініх елак сыпле іней.
На заснежанай палянцы
Дуб у зоркавай панамцы.

ШТО З САБАЧКАМ?
Здарылася што з сабачкам?
За мячом Барбос не скача,
З кошкай Мусяй не гуляе
І мяне не сустракае,
А падкурчыў хвост пад лапкі –

Ён падраў у мамы тапкі.

ГУСІ
Гусі ходзяць гужам
Цэлы дзень па лужах.
Крычыць гусак, –
Я галоўны як-ніяк:
Поплаў мой, вада мая,
Ёсць у кожнай лужы я!

– Га-га-га! –

– Так-так-так! –

Гагочуць гусі. –
Ззяеш зорачкай на лузе.
Вось і ходзяць з гусаком,
Лічаць лужы пад дажджом.

У ГАСЦЯХ
Мышка, мышка, шэры хвосцік,
Да сяброў хадзіла ў госці.
Мышы госцю сустракалі,
Смачным сырам частавалі.
Тут прыбег вусаты кот,
З’еў духмяны бутэрброд
І на мышак паглядае,
Цішка хвосцікам віляе.
Раптам ѐн пусціўся ў скокі,
Хітры кот зеленавокі.
Запішчалі мышы хорам
І кату сказалі: – Сорам
Тузаць лапай за хвасты, –
І схаваліся ў кусты.
І чамусьці мышы з Цішкам
Не гулялі ў кошкі-мышкі?!

АЛЁНА
У маѐй сястры Алѐны
Сарафан такі зялѐны,
І зялѐная хусцінка –
Не дзяўчынка, а ялінка.

СОНЕЧНЫ ДЗЯНЁК
Заліты сонейкам дзянѐк,
У промнях сонечных дубок.
Між дрэў сцяжынка залатая
І золатам рачулка ззяе.
А зачык сонечны, як мячык,
Так весела па кветках скача.
У промнях залацісты ўзгорак,
Лье сонца бліскаўкі над борам
І соснам лапкі залаціць,
І быццам залатая ніць,
Абвіла елку павуцінка.
У промнях сонечных травінка
Купаецца і зіхаціць.
А гай бярозавы звініць,
І нібы ружамі, пянѐк
Расцвіў у сонечны дзянѐк.

ГАРАДНІЧАНКА
Рачулка з назваю Гараднічанка
Ля дрэў зялѐных бегла ранкам,
Як змейка, хвосцікам віляла,
У парку ўзгорак абдымала,
Кружылася між ліп і клѐнаў,
Хавалася ў кустах зялѐных,
Ляцела весела праз горад,
Спявала звонка каля бору,
І да рамонкавай палянкі
Спяшалася Гараднічанка,
І бегла па пяску са звонам,
Нарэшце ўсѐ ж нырнула ў Нѐман.

ЕДУ Ў ГОСЦІ
Еду ў госці да бабулі:
Там кароўка ѐсць Зязюля,
Можа мыкаць шмат разоў
У рамонках ля кустоў.
Пеўнік там крычыць на плоце,
Качка плавае ў чароце,
Быццам бервяно, шчупак,
Не злавіць яго ніяк.

Нібы вуж, рачулка з млынам
І духмяныя маліны.
Буду ў лесе, як мядзведзь,
У малінніку сядзець.

ПЧОЛКІ
Залатыя пчолкі
Паселі на зѐлкі.
Над раслінамі спяваюць,
Дружна крыльцамі махаюць.
Каця выбегла на ганак:
–Ах, як мѐдам пахне ранак!

БЛАКІТНЫ ПРАСТОР
Блакітныя вочы
Празрыстых азѐр,
Рачулка стракоча
Паміж сініх гор.
Тут пах верасовы,
Шуміць сіні бор,
Палѐў васільковых
Блакітны прастор.
Плывуць хмаркі-гусі
Ў блакіт светлых зор:
Люблю Беларусі
Блакітны прастор.

У ЛЕСЕ
Хлопчык ягады збіраў,
Маме ѐн дапамагаў:
Гэта вам не есці піцу,
У траве шукаць суніцы.
Кажа: – Мама, не магу,
Нават адсядзеў нагу,
Ягады збірай сама,
Пад кустом суніц няма?!
Хлопчык хмурны стаў зусім,
Не знайшоў суніц Максім.
А чаму ў сунічным соку
У Максіма нос і шчокі?

ГРЫБЫ
Раз, два, тры, чатыры, пяць…
Буду я грыбы збіраць:
Вось апенькі-парасоны,
На пяньку іх восем роўна.
Маслякоў сем, як гарох,
Закаціліся пад мох.
Шэсць ружовых сыраежак,
Быццам сонейкі ля сцежак.
Побач з лужынкай празрыстай
Пяць лісічак залацістых.
Тут схаваўся за дубок
Рыжык – сонечны грыбок.
З ім браты чатыры ранкам
Выйшлі разам на палянку,
Рыжыка ў траве шукаюць,
Зноў у хованкі гуляюць.
Тры хвалююцца ваўнянкі,
Ззяюць у расе панамкі.
Выбеглі насустрач з бору
Два ў вяснушках мухаморы.
І танцуюць пад рабінай
Дзве паганкі-балярыны.
І чамусьці нават вожык
Не збірае іх у кошык?!

РАМОНКАВАЕ ЛЕТА
Рамонкавае лета залатое,
З травы рамонак сонейкам глядзіць,
А сонца, нібы кветка над зямлѐю,
У небе ранкам промнямі звініць.
І конік весяліцца і стракоча,
І з кветкі п’е мядовую расу,
Ён змайстраваць хутчэй арэлі хоча,
Каб на травінцы калыхаць асу.
А матылька на лузе сустракае
Рамонкаў жаўтавокіх карагод,
Як парашут, ѐн весела лятае
І кліча ўсіх да сонейка ў палѐт.

ЛЕБЕДЗЬ
Сумны дождж схаваўся недзе,
Па вадзе гуляе лебедзь,
У азѐрнай сіняве
Белым воблачкам плыве.

НА ПОЎНАЧЫ
Блішча снег-сняжок зімовым днѐм
І ляжыць на ўзгорках дываном,
Там мядзведзь на поўначы гуляе
І сяброў на танец запрашае.
Белы-белы танцуе мядзведзь,
Толькі трэба яму захацець.
Хоць сівы ад хваста да вушэй,
А тупоча хутчэй і хутчэй.
Скача весела белы мядзведзь,
Так і хоча да неба ўзляцець.
А снягі ззяюць, быццам парча,
І танцуе мядзведзь ча-ча-ча!
Леў марскі ад радасці бурчыць
І па льдзіне плаўнем шамаціць,
Так і хоча ѐн пусціцца ў скокі,
Танцаваць з мядзведзем чарнавокім.
З белым мішкам весяліцца морж
І па снезе скача басанож.
А вакол звіняць, як струны, льдзіны
І махаюць крыламі пінгвіны.
Рассыпае сонейка агні
І плыве, як лодка, ў цішыні.
А на поўначы звіняць ільдзіны,
Скачуць з мішкам ча-ча-ча пінгвіны.
А цюлень паспявае ледзь-ледзь,
Скача весела белы мядзведзь,
Па сняжынках, як зорках, бяжыць,
Толькі белы кажух зіхаціць.
А цюлень круціць шыяй ледзь-ледзь,
Скача весела белы мядзведзь,
Хоць сівы ад хваста да вушэй,
Круціць лапай хутчэй і хутчэй.
Там снягі ззяюць, быццам парча,
І тацуе мядзведзь ча-ча-ча!!!

АЗЁРНЫ КРАЙ
Над азѐрным сінім краем
Сонца промні рассыпае.
Лодкі водзяць карагод
І чарот стаіць, як плот.
Страказа сядзіць на плоце,
Жабка плавае ў чароце,
У вадзе танцуе рак
І купаецца слімак.
А вакол гуляюць хвалі
І на дыбачкі прыўсталі,
Каб да неба дакрануцца,
І шумяць яны, смяюцца.
Лебедзь весела нырае,
Рыбаку крылом махае.
Плѐскаецца карп бясконца:
Кожны рад жыццю і сонцу.

ШЧУПАК
Шчупак у рэчцы задавака,
Пайшоў на карася ў атаку.
Задзіраў свой доўгі нос,
У вадзе таўсцеў і рос,
На пяску ляжаў бясконца,
Грэцца ѐн любіў пад сонцам:
Спінку выгнуў, як падкову,
Стаў у Нѐмане ружовым.

ЗОРНЫ ХУТАР
Вабіць зоркамі ў цішы
Хутар з назвай Маркішы.
У бары звіняць расінкі,
А чарнічныя сцяжынкі,
Нібы пацеркі ля дрэў.
І грыбок на пень прысеў.
А туман празрыстым ранкам
Над вясѐлкавай палянкай,
Як ружовы шар, плыве,
Кветкі шэпчуцца ў траве.
І пунсовы яблык, быццам,
Ззяе сонейка ў крыніцы.

Пахне ягадамі смачна,
А па хвоях дзяцел скача:
Хутка скокнуў у маліннік
І застукаў, як гадзіннік.
Толькі ветрык чхне:

– Апчхі! –

Здрыганецца лес глухі,
Дзьмухаўцы ж уміг па ўзгорках
Рассыпаюцца на зоркі.

САСНА
Сасна, як залатая свечка,
Застыла ўвечары над рэчкай.
Вось, быццам воск, смала сцякае,
А сонейка агнѐм палае,
Паміж галінак зіхаціць,
Сасне шыпулькі залаціць.
Палае ўвечары над рэчкай
Сасна, як залатая свечка.

ВОЎК
Воўк па лужах едзе
На веласіпедзе.
Толькі пырскі ў бок ляцяць,
Хоча зайчыка дагнаць.
Не даехаў да кустоў,
Вожык шыну пракалоў.

ЛІЧЫЛКА
Пад асінкаю зялѐнай
Падасінавік чырвоны.
Пад бярозкай, як з сястрычкай,
Падбярозавік з лісічкай.
Махавік, як той зефір,
Капялюшык набакір.
А пузаты баравік
Нацягнуў з травы парык,
Прытаіўся ля кустоў.
Колькі я збяру грыбоў?!

СІНІ ДЗЯНЁК
Ад сініх кветак сіні дзянѐк,
Сіні, як неба, стаіць васілѐк,
І сінія птушкі над сіняй гарой,
А неба, як хустка, над сіняй ракой.

МЕСЯЦ
–Вось дык месяц, –
кажа Вова, –
Быццам шар! Была ж падкова?!
Ветрык так яго надзьмуў,
Дзед глухі і той пачуў.
Толькі шарык залаты
Зачапіўся за кусты.
Пад лістом сядзеў камар,
Пракалоў пузаты шар.
Над кустамі шар вісеў,
Кожны дзень худзеў, худзеў…
І над зорнаю сцяжынкай
Засталася палавінка.
Усміхнуўся хлопчык Вова:
–Шарык быў, цяпер падкова.

РУЖОВЫМ ЛЕТАМ
У елках сонца птушка быццам,
Шыпулек вострых не баіцца
І сыпле промні, як пярынкі,
Ружовым летам над ялінкай.

БАБЁР
На пяску бабра сляды
Засталіся ля вады,
Як плывец з пяньку ныраў,
Сонейка ў раку схаваў.

ЦЕМРА

Кружыць цемра над гарой,
Верабей усклікнуў:
–Ой!
У нябѐсах хто, чыў-чыў,
Фарбы чорныя разліў?

ХВАЛІ Ў НЁМАНЕ ГУЛЯЮЦЬ
Хвалі ў Нѐмане гуляюць,
У чароце зоркі ззяюць,
А пад зоркай спіць шчупак,
У кустах сядзіць рыбак,
І злавіць ѐн рыбку хоча,
Сам сабе пад нос бармоча:
–Раз, два, тры…лічу да ста,
Ні лускі мне, ні хваста.
У кустах заснуў рыбак,
Нібы корч застыў шчупак:
Зеляніць рачное дно
І ляжыць, як бервяно.

ВАРЭННЕ
Бабуля варэннем
Частавала Жэню,
Клубнічным і духмяным
Ды кажа:
– Будзь румяным!
Унук успомніў лета,
Як ѐн пад цѐплым ветрам
Даўно збіраў з сястрыцай
Пунсовыя клубніцы.
Там птушкі шчабяталі,
А матылькі ляталі
Над градкаю духмянай,
Сястрыцынай панамай,
Як дружна працавалі,
Шмат ягад назбіралі.
Цяпер зіма гуляе,
Сцяжынкі замятае,
Мільгае снег над хатай,
А Жэня п’е гарбату
З варэннем у цішы,
І цѐпла на душы.

РАНКАМ
Ранкам горад прачынаецца,
Сонца ў Нѐмане купаецца,
У сярэбранай вадзіцы,
Нібы рыбка, весяліцца.
Гродна ў зелені густой
Мые раніцу расой.
Чайкі на ваду садзяцца,
Плѐскаюцца, весяляцца
У вадзе рачной, халоднай.
Добрай раніцы, мой Гродна!

ПЕЙЗАЖ
Скача сонца скок-паскок
Па вясѐлкавай лістоце,
Залаты прыціх дубок.
Зайчык сонечны на плоце,
Нібы ружа, зіхаціць.
Лісце восень закружыла,
Рэчка, срэбраная ніць,
Елкі сінія абвіла.
Восень зазірнула ў сад,
Ветрык па кустах лятае,
Закружыўся лістапад,
Над вадой чарот спявае.
У грыбах, як вожык, пень,
Ліст малінавы ў палѐце,
Скача скок-паскок прамень
Па вясѐлкавай лістоце.

ВОСЕНЬ
Восень дрэвы малявала,
Так прыгожа ў парку стала:
Ліпы жоўтыя, як свечкі,
Чырванее клѐн над рэчкай,
Залацістыя асінкі
І пунсовыя рабінкі.
Ззяе золатам бярозка,
А прамень, як бант у косках,

І травінкі, як вясѐлкі,
Залатыя ўсюды зѐлкі.
Рыжы куст агнѐм палае,
Над узгоркам узлятае,
Ён падобны на лісіцу,
Восень, быццам чараўніца:
Раніцай не сумавала,
Як мастачка, раскідала
Фарбы дзіўныя па парку,
І заззяў ѐн ярка-ярка.

БЭЗ
Пад бабуліным акенцам
Куст у бэзавай сукенцы.
Птушкі кружацца над брамай
І над бэзавай панамай.
Цэлы дзень спяваюць пчолы,
І танцуе куст вясѐлы.
Усміхнуўся нават пень:
– Да чаго ж вясѐлы дзень!

СПЁКА
На двары такая спѐка,
Ходзіць качка адзінока,
Кліча пеўніка гуляць,
Каб у рэчцы паныраць.
Пеўніу узмахнуў крылом
І схаваўся пад кустом:
– Лепей, качка, у цяньку
Паляжу я на баку,
У нябѐсы пагляджу,
Дачакаюся дажджу.

ЖАЎРУК
Жаўрук у хмарках серабрыстых
Спяваў над полем галасіста,
А гусі крыламі махалі –
І хмаркі над зямлѐй расталі.

ГУЛЯЕ ВЯСНА
Па горадзе Гродна гуляе вясна
І птушкамі ў парку спявае яна,
І весела лісцем зялѐным шуміць,
Па вуліцы хутка тралейбус бяжыць.
У парку вясновым кукуе зязюля,
Каштан на прыпынку ў зялѐнай кашулі,
І шэпча бярозка яму:
– Навіна, –
Па горадзе Гродна гуляе вясна.

СЯРЭБРАНЫ ДОЖДЖЫК
Сярэбраны дожджык званочкам звініць,
І сонейка ў кроплях дажджу зіхаціць.
Вярба ў завушніцах-дажджынках,
І жэмчуг вісіць на травінках.

ЗІМА
Гурба снегу ў садзе белым,
А на гурбу сонца села.
Снег лятае серабрысты,
Зіхаціць у полі чыстым,
І сняжынкі над зямлѐй
Скачуць весела гурмой.
Белы вецер пад рабінкай
Сцеле белую пярынку,
Зоркі ў полі рассыпае…
Па сцяжынках хто гуляе?
А гуляе там сама
У белым кажусе зіма.

ВЯСЁЛКА
Хмарка рассыпае
Канфеці над гаем:
Белыя сняжынкі,
Лѐхкія пушынкі
Кружацца, лятаюць,
Дрэвы абсыпаюць,
На зямлю садзяцца,

З ветрам весяляцца.
Срэбра на травінках,
Дрэвах і сцяжынках.
Нават у бярозкі –
Снежная прычоска.
Іней – на галінках,
І звіняць ільдзінкі.
Як вясѐлка ззяе
Канфеці над гаем.

ПАЛЯВАННЕ
Раз, два, тры, чатыры, пяць…
Качкі над вадой ляцяць,
Хвалі скачуць па кустах:
Паляванне ў Бакунах.
На азѐрах хваляванне –
Рэчка з назваю Паданне
Вабіць качак і гусей,
Нібы робіцца шырэй.
Птушкі на ваду садзяцца
І рагочуць, весяляцца.
У чарот сабака – скок,
Паляўнічы – на пянѐк,
Трах-та-та, – угару страляе,
Хмарка з вышыні злятае,
Качак не знайсці нідзе,
Гаў-гаў, – чуецца ў вадзе,
Тузік гыркае, шуміць,
Толькі хвост з вады тырчыць,
Кліча: – Гаў-гаў-гаў, – сабака
Паляўнічага ў атаку.
Той на беразе тупоча,
У ваду ісці не хоча.

У БАРЫ
Вялікі зубр ля сосен ходзіць,
Ён з зубраняці воч не зводзіць,
Падкінуў сонейка рагамі
Над ружаватымі кустамі…
А бусел узмахнуў крылом:
– Вось гэта дзіва, быццам сон! –
Усе пачулі крылаў звон.
І здзіўлена глядзяць бабры,

Як побач ходзяць дзве гары:
Вялікі зубр ды зубраня –
Вакол такая цішыня.

ПРАЛЕСКІ
На праталінцы ля ўзлеску
Ранкам расцвілі пралескі.
Зайка выбег на сцяжынку,
Лапкай закрануў травінку –
І расінкі зазвінелі,
Нібы жэмчуг, зіхацелі.
На палянцы хтосьці быў,
Вельмі сонейка смяшыў:
І расінкі, як слязінкі,
З неба ўпалі на травінкі.
Быццам зорачкі ля ўзлеску,
Ранкам расцвілі пралескі.

ВЯСНА Ў ЛЕСЕ
У небе сонца, як званочак,
У лесе спаць ніхто не хоча.
Званочак залаты вісіць
І з ранку промнямі звініць.
Вось у бярлозе і мядзведзь
Не стаў у цішыні сядзець:
Між дрэў танцуе, весяліцца,
Нікому ў цѐплы дзень не спіцца.
У лесе ліпы пахнуць мѐдам
І кветкі водзяць карагоды,
З дупла вавѐрка выглядае,
Імчыцца ручаѐк, спявае.
Нячутна ў лес прыйшла вясна
І разбудзіла ўсіх яна.

ВЯСЁЛЫ РУЧАЁК
Паміж кустоў, магутных дрэў
Вясѐлы ручаѐк звінеў,
Ад шчасця ѐн у промнях ззяў
І песеньку ў бары спяваў.
Бег ручаѐк без перапынку,

Схаваўся ў рове на хвілінку,
Ізноў у полі зажурчаў,
А потым з ветрыкам гуляў:
Пабеглі разам у лясок,
Ляцелі толькі пырскі ўбок!

ДЫРЫЖОР
У ката Галушкі
Шэранькія вушкі
І пушысты хвосцік,
Дырыжор наш коцік.
Па кустах паселі птушкі,
У траве прыціх Галушка:
– Мяў-мяў, –
Мяўкнуў хітры кот,
Верабейкі – пырх на плот!
І спяваць не хочуць птушкі,
Скача і злуе Галушка:
Толькі павядзе вусамі,
Узмахне ѐн кіпцюрамі,
Верабейкі страпянуцца,
У гурток цясней збяруцца,
Як убачаць дырыжора,
Дык няма адразу хора.

РАСІНКІ
Серабрыстыя расінкі
Ззялі ранкам на травінках,
І на сонечнай зямлі,
Як жамчужынкі былі.

НЁМАН КЛІЧА ЎСІХ КУПАЦЦА
Лета, лета, вось дык лета!
Карагод духмяных кветак,
І зялѐныя бярозы,
І віхлястыя стракозы.
Цѐплы бераг,цѐплы вецер,
Да ракі пабеглі дзеці.
Там, на Нѐмане зялѐным,
Сосны быццам парасоны,

Ёсць ад спѐкі дзе схавацца,
Нѐман кліча ўсіх купацца!

ЗІМОЙ
Цішыня стаіць у лесе
І маўкліва ў паднябессі,
Быццам птушкі, хмаркі кружаць,
Як люстэрка, ззяе лужа.
Цішыню мядзведзь пужае
І ляніва пазяхае,
Нібы мѐд, ѐн смокча лапу.
У бярлозе касалапы
Звон яловых шышак чуе,
Бачыць казку зноў лясную,
Ловіць носам пах лясны,
Спаць улѐгся да вясны:
На падушцы каляровай
Будзе сніцца сон мядовы.

ДЗЬМУХАВЕЦ
Прытаіўся пад рабінкай
Дзьмухавец, як аблачынка.
І навошта сумаваць,
Стаў ѐн з ветрыкам гуляць:
І пушынкі, як сняжынкі,
Паляцелі над рабінкай.

ГРЫБЫ
Раз, два, тры, чатыры, пяць…
Буду я грыбы збіраць:
Вось апенькі-парасоны,
На пяньку іх восем роўна.
Маслякоў сем, як гарох,
Закаціліся пад мох.
Шэсць ружовых сыраежак,
Быццам сонейкі ля сцежак.
Побач з лужынкай празрыстай
Пяць лісічак залацістых.
Тут схаваўся за дубок
Рыжык – сонечны грыбок.

З ім браты чатыры ранкам
Выйшлі разам на палянку,
Рыжыка ў траве шукаюць,
Зноў у хованкі гуляюць.
Тры хвалююцца ваўнянкі,
Ззяюць у расе панамкі.
Выбеглі насустрач з бору
Два ў вяснушках мухаморы.
І танцуюць пад рабінай
Дзве паганкі-балярыны.
І чамусьці нават вожык
Не збірае іх у кошык?!

КІТ
Кіт з вясѐлкай у фантане
Сыпле зоркі ў акіяне,
Быццам востраў над вадой,
Ён варушыць галавой,
Узмахне сваім хвастом,
І вакол грукоча гром,
Толькі павядзе вусамі,
Хвалі ў неба скачуць самі.

СКАЧА ДОЖДЖЫК
Скача дожджык па рамонках,
Верабей чырыкнуў звонка:
– Хто сумуе?
Чык-чырык!
Светлы дзень зусім не знік.
Хоць у хмарках неба зноў,
Я шмат сонейкаў знайшоў!

У МУЗЕІ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА
Музей ля парку Жылібера:
Прытульны, дарагі куток.
З цудоўных вершаў на паперы
Паэтам сплецены вянок.
Заўсѐды тут парыў натхнення,
Палѐт душы і цішыня.

Жыццѐ яго адно імгненне:
Каханне, мужнасць, дабрыня.
Мы пройдзем разам па сцяжынках,
Дзе шчыра так кахаў паэт.
Жыццѐвы шлях у фотаздымках,
У кожным вершы творчы след.
На сэрцы соладка ці горка,
Мы сѐння, заўтра побач з ім.
Хай над зямлѐй палае зорка,
Што ярка запаліў Максім.

ГРОДНА
Наш Гродна – жамчужына Нѐмана,
У светлых карунках садоў,
І поўны птушынага гоману,
Ён зроблены з яркіх дамоў,
З мазаікі фабрык, заводаў,
Праменьчыкаў, кветак, агнѐў,
Вясѐлых садкоў-карагодаў,
Вясѐлкавых школ-караблѐў.
З праспектаў і вуліц бясконцых,
І многіх рэклам і вітрын,
З фантанаў і кропелькаў сонца,
Сучасных і хуткіх машын.
З каштанава-ліпавых сквераў
І зелені пышных бароў.
У пацерках Нѐмана бераг,
І ззяюць падковы мастоў.
Сатканы ѐн з траў і расінак
З каменьчыкаў, зорных вятроў,
Як снег, дзьмухаўцоў-аблачынак,
З мядова-шаўковых кустоў.
З вясѐлкі і зоркавых сцежак,
Царкоўных, касцѐльных званоў,
І гродзенцаў шчырых усмешак,
І лѐгкіх, як пух, матылькоў.
СМЯШЫНКІ

ПАЛІВАЛЬШЧЫК

Міша ўбачыў у заапарку слана і радасна ўсклікнуў:
– Я таксама хачу працаваць палівальшчыкам!

МАША ВЫРАСЛА

Малая Маша капрызнічае:
– Не пайду ў дзіцячы сад, не пайду! Я з яго ўжо вырасла!

КАЎБАСА Ў ГАРОШАК

Унучка разглядае каўбасу з кавалачкамі сала, а потым здзіўлена кажа:
– Бабуля, мы купілі каўбасу ў гарошак?

ГУЛЬНЯ

– Хочаш гуляць у дворнікаў?! – прапанаваў сяброўцы Сярожа.
Я буду дворнікам, а ты – дваранкай?!

СНЕГ

Саша паспрабаваў снег і зморшчыўся:
– Фу, зусім нясмачна. Хаця б крышку цукра падсыпалі.

ПОЎНАЯ СЯМ’Я

Паўлік разважае: – У нас поўная сям’я. Мама, тата і брацік – усе поўныя.

МАЛЮНАК

Максім намаляваў чарапах і здзіўлена гаворыць:
– Вось чарапаха, а побач яе муж – чарапок!

МАБІЛЬНЫ ЎНУК
Маленькі ўнук пытаецца:
– Бабуля, калі я вырасту, ты мне купіш мабільны тэлефон?
– Вядома, унучак.
– А я дагадваўся, што у мабільнай бабулі, павінен быць і мабільны ўнук.

У ЧЫРВОНЫМ МОРЫ
Максім пачухаў патыліцу і ўпэўнена казаў:

– Я ведаю, дзе саліцца селядзец – у салѐным моры. Затое ў Чорным моры саліцца чорная ікра,
а вось у Чырвоным – чырвоная.

ПРЫЧОСКІ

Дзяўчынка назірае, як машына падстрыгае дрэвы і задае пытанне:
– А дрэвам таксама робяць прычоскі?

ТАНК

Хлопчык паглядзеў на танк і голасна закрычаў:
– Вось дык машына з хобатам!

ХТО ВЫПІСВАЕ ШТРАФ ВЯРБЛЮДУ?
Міша ўбачыў вярблюда, як той плюецца, і адразу зацікавіўся:
– А хто ж вярблюду ў заапарку штраф выпісвае?

ВОСЬ ДЫК ВЕШАЛКА
Алѐна запытала:
– Гэты лось носіць вешалку на галаве, каб зверы да яго часцей у госці заходзілі?

ДЗЕ ХВОСТ У ВЕРША?
Вадзік расказвае верш на памяць і раптам змоўкнуў:
– Шкада, у верша хвост адырваўся.

РАЗМОВА ПА ТЭЛЕФОНЕ
Малы Арцѐм размаўляе па тэлефоне:
– Цѐтка Таня, уяўляеце, мне сѐння споўнілася пяць гадоў, а заўтра будзе шэсць.

У ЗІМОВЫ ДЗЕНЬ
Віка ўбачыла сняжынкі і радасна ўсклікнула:
– Ветрык хмарку раскрышыў!

ЛІСІНЫ КАЎНЕР

Саша заўважыў у кантралѐра лісіны каўнер і запытаў у мамы:
– Гэта цѐця прычапіла лісу, каб яе зайцы баяліся?

ПЫТАННЕ
На пытанне: – Каму патрэбны вершы? – Максім упэўнена адказаў: – Галаве!

НУДА
Паўлік пазяхае з нуды: – Я надакучыў сам сабе.

ЗІМОВЫЯ МАТЫЛЬКІ
Малая Даша ўбачыла першы снег і моцна ўсклікнула:
– Да нас прыляцелі зімовыя матылькі!

У ЗААПАРКУ
Вадзік паглядзеў на хвост паўліна і кажа: – Гэта кітайскі веер?

Пѐтр СЯМІНСКІ
Пѐтр Яраслававіч Сямінскі нарадзіўся 29 мая 1963 года ў вѐсцы Каўбасіно Гродзенскага раѐна.
У 1985 годзе скончыў фізічны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы.
Працуе настаўнікам у сярэдняй школе № 34 г. Гродна. Друкавацца пачаў з 1983 года. Паэт,
празаік, драматург. Аўтар каля дзвюх дзесяткаў кніг. Творы друкуюцца ў калектыўных зборніках і
перыядычных выданнях рэгіянальнага і рэспубліканскага ўзроўня. Працуе ў разнастайных радах
літаратуры – ад драмы да сатырычнай пародыі. Акрамя традыцыйных форм, пісьменніка
цікавяць эксперыменты ў галіне мастацкага слова (экспромт, перфоманс, графічная паэзія).
З’яўляецца лаўрэатам Рэспубліканскага літаратурнага конкурсу ―Залаты Купідон‖ за кнігу
―Сузор’е фарфоравых шчанюкоў‖ у намінацыі ―лепшы твор прыгодніцкай літаратуры і
фантастыкі‖ (2014). У польска-беларускай анталогіі ―Mosty‖, што выдадзена ў 2017 годзе ў
Варшаве, паэзія Пятра Сямінскага перакладзена на польскую мову. Піша на беларускай і рускай
мовах.
***
Зубр чытае хуткамоўкі
Ля парога леснічоўкі,
Пад напевы жабянят
Зубр чытае хуткамоўкі
Для руплівых зубранят.

Бабѐр

Будуе бабѐр барыкаду,
Бярвеннем блакіруе Буг,
Буксіруе быццам бязладна
Бярозанькі белыя, бук...

Вячэра

Вабіць варону вага вінаградзін,
Вечарам вырваных вірам вятроў.
Вучыцца віж верабей верхалазіць:
Вісус вартуе вячэру варон.

Дрозд

Да дрэўца да духмянага,
Да доміка дуплянага
Далѐкаю дарогаю
Дрозд добры даляцеў,
Дзівіўся дню. Дуброваю
Давѐў дамоў дзяцей…
Даліна, дол, дымок,
Дапытлівы дзядок
Дзяўбе для дзетачак дуду…
Дзяцінства доўжыцца дразду.

Жнівень

Жарабя жангліруе
Жменяй жалудоў,
Жывіць жвавы жаваранак
Жнівеньскіх жукоў.

Зайка

Знічку заўважыў задыханы зайка,
Задумаў за ззяннем забег зазнавайка.
Зязюля задуму злашчасную знала,
За зайцам заўзятарам зграбным злятала.

Плѐнная праца

Пеўнік пятрушку палоў працавіта,
Пылу пярынай паўполя пакрыта.
Плѐнную працу пара паўтарыць:
Прыйдзецца пеўніку поле памыць.

Шэршань

Шэршань шчаціннем шоўк шліфаваў,
Шыяю шлейф шарсцяны штурмаваў,
Шапкі, шынэль, шаравары штурхаў,
Шлейкі штаноў шалапут шальмаваў,
Шкодзіў шчакою штопаны шалік,
Шафу шакіраваў шоргатам шквальным.

Шчыгол

Казытаў шчыгол шчацінне
Шчыра шчоткай шчанюку,
Мацаў клювам паўгадзіны,
Лашчыў модніку шчаку.

Папугай

Гучна енчыць папугай
— Дай ласунак! Цукар дай!
Афрыканец родам з Глузку,
Ён крычыць па беларуску.

Варона

Пад вечар варона-махлярка
Вяроўку віла вельмі шпарка.
Ніжэй верабей хваляваўся,
Ён стрэльбу выцягваць узяўся...
Падчас ўзыходу ўздыхае:
— Варожасць махляр выклікае.

Качар

Кляўся кнігаўцы качар:
— Кут я свой вартую,
І мяжу, як гаспадар,
З дзмухаўцоў будую.
Калыхнуў ледзь сухавей
Луг той прыбярэжны,
Край качара, як раней,
Зноўку стаў бязмежным.

Дапаможца

Тры працавітых пліскі
Кілім ткуць травяны.
А дрозд, сусед іх блізкі,
Рабіну мне ў бліны,
Каб добрым сябрам быць
І прыгажунь карміць.

Кнігаўка

Як цуд кулінарны, як куль калачоў
Клюе з хвоі кнігаўка дробных кляшчоў.
Куды пад карою казурка ўцякае,
Нібыта па кнізе таемнай чытае.

Доктарка

Ліска ў патыліцу нешта загнала.
Стрэмку адтуль берасцянка дастала.
Прагла далей клапатліва лячыць,
А за красуняй рудой не ўсачыць.

Тае зіма

Яраслаў прыбег з надворку
І крычыць: — Ратуйце горку!
Шчыра плача ледзяная,
Бо зіма павольна тае.

Ганарлівец

Самы меншы з зайчанят
На ровары едзе,
А надзьмуўся, нос узняў,
Быццам сын мядзведзя.

Чысцюля

Што не заходзіш ты ў ванну, Маруся?
Мылам запэцкацца вельмі баюся!
Ну, а чаму ты не чысціш зубоў?
Сцерці баюся сябе да клубоў!

Цягнік спацеў

У акно завеі стук.
Да бабулі едзе ўнук.
Бачыць кропельку на шкле:
Адтае акно ў цяпле.
Кажа ўнук пад рэек спеў:
— Мама, наш цягнік спацеў!

Бітва

Мовіла казюрка маладая:
— Моцны і прыгожы баравік,
Хутка будзе бойка немалая.
Будзь казюркам быццам бранявік.

Цыркачы

Кацяняты дзіўны трошкі
Цырк заладзілі для кошкі.
Скачуць, кружацца ўсе ўпарта,
Прадстаўленне смеху варта.
Толькі скончылі праграму,
Дружна ціснуцца пад маму.

Капітан

На ўзгорку ля старого бора
Кастусь шукаў пачатак мора,
Адкуль вясною ручайкі

Цякуць у розныя бакі.
Выток зусім быў невялікі,
Але прамоклі чаравікі…
Матулі мовіў капітан:
— Я вывучаю акіян!

Праграміст

Пажадаў камар заўзяты
Укусіць кампутар таты,
На бяду, ягона жала
Паміж кнопкамі зажала,
І завіс, што ў восень ліст,
Недарэчны праграміст.

Рыбакі

Білі рэчку дружбакі
Вудамі без ладу,
Ды не бралі шчупакі
З гаплікаў прынаду.
Разгаралася зара
Над рачною стужкай,
І варылі камара
Хлопцы замест юшкі.
Чуўся рогат карасѐў
І стагналі вуды,
Калі крочылі дамоў
Рыбакі няўклюды.

Тэлефаніст

Прачынаецца Антон,
На падлозе тэлефон,
Ля якога без турбот
Бавіцца сібірскі кот.
Гэткім здзіўлены імгненнем
Кажа хлопчык са здзіўленнем:
— Адзінцом, Васіль, сумуеш,
Ці каму тэлефануеш?

Пілот

На касмічнае ракеце
Камарэц гарэзны Пеця
У нагах адчуў ацѐк,
З цеснай скрыні шпарка ўцѐк,
Джалам кнопачку націснуў,
Праз імгнене гучна піснуў.
Бо ракета хутка, смела

Аж на Месяц адляцела!
Чухаў сам сабе жывот
З гонарам камар-пілот.

Заўзятары

Гурт руплівых кацяняткаў
Ад гарэзлівых заняткаў:
Ад абдымкаў і баѐў,
Ад гульні, што без краѐў,
Ад кулянняў на пярыну
Не стамляецца гадзіну.
Быццам матч яны вядуць,
Ад прыемнасці сапуць.
Іх прыгожых дзве сястрычкі
Рудаватых невялічкі
Сочаць на тахце гурбой
За спартыўнай барацьбой.
— Мяў, мяў, мяў, — вішчаць заўзятары,
Пакрычаць яны аматары.

Зух

З ялінніка едзе, вясѐлы спярша,
Ляснік зухаваты Рыгорка,
Ён вожыка гладзіць, трымае ярша,
Вужаку вязе да падворка…
Візіт быў хвіліны адной карацей,
Больш рогат не чуецца звонка:
У лес загадала адвезці гасцей
Рыгорава сумная жонка.

Замініраваная карова
Сярод поля мы з Андронам
Адкапалі тры патрона.
Ранкам мама нам казала,
Што карова іх злізала!
Малако цяпер не п’ецца:
Што калі яно ўзарвецца?

Касманаўты

Славік сябра з захапленнем
На ―Ракеце‖ пакатаў,
Касманаўтам на імгненне
Пасажыр ягоны стаў.
З гонарам машынай гэтай
З ранку хваліцца герой,
Нездарма заве ―Ракетай‖

Славік новы ровар свой.

Нашчадак

Лучнік торт жаваў пад букам.
З'еў бісквіт ѐн разам з лукам.
Крэм увесь з’еў нейкім чынам,
І гарэхі, і машыну,
Ўсѐ начынне з’еў з фундука,
Стрэлы праглынуў з бамбука.
З'еў варэнне і калчан,
І кампоту выпіў чан.
Спрабаваў усведамляць:
Чым з чаго яму страляць?
А з трыбун, не без падстаў,
Робін-Бобін рагатаў.

Жук

Жонцы жук гудзе ў жытле
Жаласным жаргонам:
— Жолудавае жэле
Паліць страўнік жомом,
Прагне багна жаўлакоў
Добра смажаных жаўткоў.

Песня Белага Бусла
Не патрэбна нам замежных
Таямніц былых часоў,
Мы спазналі ў Белавежы
Сэнс жывѐльных галасоў.
Мы пачулі з леснічоўкі
Як пад рогат жабянят
Зубр чытае хуткамоўкі
Для руплівых зубранят.
Як над пушчай Белы Бусел
Працінае сінь нябѐс.
Ён спявае Беларусі:
— Ты Радзіма мне і лѐс!
СТИХИ

Потный поезд

Кружит вьюга, как волчок.
Едет к бабушке внучок.
Видит капли на окошке,
Тихо шепчет маме крошка:
— Трудно обогнать метель,

Бедный поезд весь вспотел.

Тает зима

Ярослав вздыхает горько:
— Как спасти нам можно горку?
Ледяная вся рыдает.
Вместе с ней весна растает.

Капитан

На горке, с летним ветром споря,
Малыш искал начало моря,
Откуда в марте ручейки
Стекают в сторону реки.
Исток тот был предельно мал,
Но мореход не унывал.
Признался маме капитан:
— Я изучаю океан!

Программист

Пожелал комар упрямый
Укусить компьютер мамы,
Но ему в атаке жало
Между кнопками зажало
И завис, как в ветках лист,
Непутѐвый программист.

Горделивец

Самый юный из зайчат
Объезжает зоосад.
На велосипеде
Очень гордо едет,
Будто сын медведя.

Зубр

За избушкой на задворках,
Где квакушки текст зубрят,
Шепчет зубр скороговорки
Для задумчивых зубрят.

Звонок

Просыпается Антон,
Перевѐрнут телефон,
На котором без забот
Видит сны сибирский кот.
Удивляется малыш:

— Васька, ты кому звонишь?

Рыбаки

Били речку, что есть сил,
Удочкой мальчишки,
Но не брались караси
Даже на коврижки.
Где-то спряталась жара,
Вечерок встречая.
Сварена из комара
Смесь ухи и чая.
Хохотали от души
Воробьи и галки,
Когда шли сквозь камыши
Малыши с рыбалки.

Заминированная корова
Возле тира мы с Антоном
Откопали три патрона.
Утром мама нам сказала,
Что корова их слизала…
Молоко теперь не пьѐтся:
Вдруг напиток тот взорвѐтся!

Ракета

С наслажденьем Слава Сашу
На «Ракете» покатал.
Космонавтом настоящим
В те минуты Саша стал.
Мальчик горд машиной этой:
Ничего быстрее нет,
Ведь не зря зовѐт «Ракетой»
Слава свой велосипед.

Чистюля

— Что не заходишь ты в ванну Маруся?
— Мылом испачкаться очень боюсь я.
— Зубы не чистишь ты три дня подряд?
— Страшно себя же стереть мне до пят.

Циркачи

Два котѐночка в лукошке
Цирк устроили для кошки,
Дружно кружатся упрямо
Циркотята перед мамой.

Пилот

На космической ракете
Озорной комарик Петя
Из коробочки сбежал,
Жалом кнопочку нажал.
А ракета — ну и ну —
Улетела на Луну!
Почесал себе живот
Вмиг зазнавшийся пилот.

Зайка

Занозил затылок задумчивый зайка.
Занозу злосчастную зяблик зазнайке
Заботливо запонкою зацепил,
Зигзагами заросли заяц затмил.

Дрозд

До дерева душистого,
До домика дуплистого
Далѐкою дорогою
Дрозд добрый долетел.
Дивился долго дубу, дню.
Домой довѐл детей.
Долина, дятел, девушки,
Дым, деревушка, дедушка
Долбит для деточек дуду…
Да, детство дорого дрозду.

Егоза

Ельником едет, ежа ероша,
Егерь ехидный Егорка.
Ест ежевику, елозит ерша,
Ёрзает едко ермолку.

Ворона

Весь вечер ворона-воровка
Вила, выплетала верѐвку.
Внизу воробей волновался,
Винтовку вытягивать взялся.
Во время восхода вздыхает:
«Всегда вор вражду вызывает».

Жук

Жадный жук жужжал жене

Жалобным жаргоном:
— Желудѐвое желе
Жжѐт желудок жомом,
Жаждет жерло желваков
Жѐстко жареных желтков.

Хомяк

Хорохорясь, хохолок хороша хлопками,
Хуторской худой хомяк
Хвалится харчами:
— Ха, хоть холодает,
Хлебушка хватает!

Капюшон

К канве каѐмкой крепкой
Крепя кримплен, крюшон,
Кроила канарейка
Красивый капюшон.

Сторож

Сознался селезень стрижу:
— Свою сторонку сторожу,
Степной считаю суховей
Сигнализацией своей.

Кукушка

Как клад кулинарный,
Как куль калачей,
Клевала кукушка
Капризных клещей.

Шалун

Шѐрсткою Шершень шелка шлифовал,
Шлейф шерстяной шалопай штурмовал.
Штопором штопаный шлѐпая шарф,
Шорохом шумным шокировал шкаф.

Гонка

Гневный гусь густым газоном,
Громче галок гогоча,
Гонит грозного грача.
Груша. Грохот. Грустный гомон…
Гусю гипсом грудь горчат.
Грач — герой глазам грачат.

Битва

Бегала букашечка босая,
Будоража бравый боровик:
Битва будет бешено-большая,
Будь букашкам будто броневик.

Петушок

Петрушку полол петушок перепѐлке.
Пыль поднялась после первой прополки.
Пора прекращать петушиную прыть:
Пете придѐтся поле помыть!

Толчея

Три тучных трясогузки
Тюфяк ткут травяной.
Томится тощий тетерев
Таѐжной толчеѐй.

Болельщики

Три котѐнка шаловливых
От боѐв своих игривых
Целый час не устают,
Матчи по борьбе ведут.
Их же две сестрички юных
На диванчике сидят,
Как болельщики с трибуны
За «спортсменами» следят.

Канарейка

К канве каѐмкой клейкой
Крепя кримплен, крюшон,
Кроила канарейка
Красивый капюшон.

Петушок

Петрушку полол петушок перепѐлке.
Пыль поднялась после первой прополки.
Пора прекращать петушиную прыть,
Пете придѐтся поле помыть!

Селезень

Сознался селезень стрижу:
— Свою сторонку сторожу,
Степной считаю суховей

Сигнализацией своей.

Толчея

Три тучных трясогузки
Тюфяк ткут травяной.
Томится тощий тетерев
Таѐжной толчеѐй.

Шершень

Шѐрсткою шершень шелка шлифовал,
Шлейф шерстяной шалопай штурмовал,
Шлѐпая шеей штопаный шарф,
Шумным шуршаньем шокировал шкаф.

Щегол

Щекотал щегол щетину
Щѐткой щедрому щенку,
Щупал щепкой щепетильно,
Щѐлкал щѐголю щеку.

Укротитель

Угрожал удот учѐту
Ушлого удава.
Усмирил удав удота,
Ущипнув удало….

Юнга

Южный юнга юбилеем
Юлю юную ютил.
Юркий Юра ювелирно
Юбку Юлину юлил.

Ганна СКАРЖЫНСКАЯ-САВІЦКАЯ
Ганна Іосіфаўна Скаржынская-Савіцкая – дзіцячы пісьменнік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Нарадзілася 3 жніўня 1966 г. у вѐсцы Куцы Лес Шчучынскага раѐна Гродзенскай вобласці ў
мнагадзетнай сям’і.
У 1981 годзе закончыла Таневічскую васьмігадовую школу.
У 1985 годзе – Гродзенскі хіміка-тэхналагічны тэхнікум.
Пасля заканчэння працавала на Гродзенскім заводзе аўтаагрэгатаў. Літаратурнай творчасцю
пачала займацца, калі нарадзіліся яе дзеці. Менавіта ім яна складала свае першыя казкі,
апавяданні і вершы.
З 2008 года творы пісьменніцы друкуюцца ў часопісах ―Вясѐлка‖, ―Бярозка‖, ―Рукзачок‖,
―Пралеска‖, ―Целитель‖, ―Детские сказки‖, у газетах ―Гродзенская праўда‖, ―Перспектива‖,
―Вечерний Гродно‖, ―Настаўніцкая газета‖, ―Дзянніца‖, ―ЛіМ‖, у калектыўных зборніках ―Пакліч у
госці сонца‖, ―Вясѐлка‖, ―На прасторах любай Беларусі‖, ―Пяшчота верасу. Шчучыншчына
літаратурная‖. А таксама ў альманаху ―На нѐманскай хвалі‖(№№2-5).
Творы пісьменніцы ўключаны ў падручнік для пазакласнага чытання (3 кл.) ―Чарадзейнае слова‖,
казкі і апавяданні гучаць у перадачы ―Вячэрняя казка‖ на беларускім рэспубліканскім радыѐ.
Выдала кнігі для дзяцей: ―Вечарынка‖(2008), ―Расінка і Сонечны зайчык‖(2010), ―Приключения
хомячка Тошки‖(2010), ―Казкі-чамучкі‖(2013), ―Прыгоды хамячка Тошкі‖(2013), ―Надзейкачарадзейка‖(2014, дапоўненае перавыданне ў 2016), ―Вавѐрчын баравік‖(2014), ―Кветка малой
радзімы‖(2014), ―Мішка-прывід‖(2016), ―Как ребята Деда Мороза спасали‖(2017).
Узнагароды: Ганаровая грамата Гродзенскага гарвыканкама ―За шматгадовую плѐнную працу,
папулярызацыю творчасці беларускіх пісьменнікаў і патрыятычнае выхаванне моладзі‖(2014).
Ганаровая грамата СПБ ―За шматгадовую плѐнную працу на ніве беларускай літаратуры і ў
сувязі з 80-годдзем СПБ ‖(2014).
Дыплом за актыўную прапаганду кнігі і чытання ў акцыі ―Лета з добрай кнігай‖(2015).
Ганаровая грамата Гродзенскага аблвыканкама ―За значны ўклад у развіццѐ літаратуры
Прынѐмання‖(2016).
Ганна Скаржынская-Савіцкая Лаўрэат прэміі імя А. Дубко Гродзенскага абласнога выканаўчага
камітэта ―За творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва‖ ў намінацыі ―Пісьменнік года2014‖.
Лаўрэат першай Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў намінацыі ―Лепшы твор для дзяцей і
юнацтва 2014г.‖ за зборнік казак ―Надзейка-чарадзейка‖. Жыве і працуе ў Гродне. Самым
каштоўным у жыцці лічыць тое, што дасягнута ўласнай працай, уласнымі намаганнямі.

СЯБРЫ
Данік, Віталік і Цімка жывуць у сучасным прыгожым аграгарадку. Хлопчыкі сябруюць з
маленства. Разам хадзілі ў дзіцячы садок, гулялі неразлучна ў пясочніцы: ляпілі бабкі,
будавалі домікі. У школу пайшлі таксама ў адзін год і ў адзін клас. Школа знаходзілася далѐка –
на другім канцы аграгарадка. Таму, каб не спазніцца на заняткі, прыходзілася ўставаць рана.
Але хлапчукі знайшлі кароткі шлях – праз поле. Яны заўсѐды бадзѐра крочылі ў школу і дамоў.
Старанна вучыліся, падтрымлівалі адзін аднаго.
Вясною і ўвосень хадзіць было добра па вытаптанай сцяжынцы, а вось зімою замяце ўсѐ
снегам, і не прабрацца. Ды яшчэ мароз!
Аднойчы зімовым сцюдзѐным днѐм вярталіся сябры са школы. Вытаптаная раніцай
сцежка, была замецена снегам. Данік ішоў першы, за ім Віталік і Цімка. Віталік заўважыў, што
Данік ідзе і хавае рукі ў кішэні, а потым расцірае іх.
– Чаму ты рукавіцы не адзенеш? – спытаў сябрук.
– Я іх, напэўна, у парце забыў, а можа і згубіў, – адказаў Данік.
– Ты так можаш рукі змарозіць, – зірнуў на яго Цімка. – Бяжы ў школу і пашукай.
– Не, не пабягу, – адмовіўся Данік, – мы ўжо шмат дарогі прайшлі. Ды і вы на марозе
чакаць не будзеце, змерзнеце. Дайду як-небудзь. Буду расціраць рукі.
– Ну, як сабе хочаш, – сказаў Цімка і засунуў свае рукі глыбей у цѐплыя футравыя
рукавіцы.
А Віталік зняў сваю рукавіцу з правай рукі і працягнуў Даніку:
– На пагрэй правую руку, а затым я табе дам на левую. Будзем мяняцца – не
змерзнем, – падбадзѐрыў сябра хлапчук.

А Цімка падумаў: ―Во, дзіўны гэты Віталік – сам рукі змарозіць. А я не дам ніводнай
рукавіцы. Мне і самому холадна.‖
Сябры ўсю дарогу мяняліся рукавіцамі. Неўзабаве Віталік спыніўся, зірнуў на Даніка і сказаў:
– Ведаеш, у мяне ѐсць прадзед-ветэран. Ён ваяваў у Вялікую Айчынную вайну. І
расказваў шмат выпадкаў, як яны з сябрамі на вайне і пасля выручалі адзін аднаго.
Цяпер яны ўжо зусім старэнькія, але таксама дапамагаюць адзін аднаму. Я разумею –
вось гэта сяброўства на ўсѐ жыццѐ!
– І ў майго таты ѐсць надзейны таварыш. Ён яму як брат. Яны разам у арміі служылі.
Дзядзька Марат жыве на поўдні, каля мора. Мы кожны год ездзім да яго адпачываць.

А гэтым летам ѐн са сваѐй сям’ѐй прыедзе да нас. Дзядзька Марат вельмі любіць
рыбачыць. А ў нас улетку, сам ведаеш, колькі рыбы!
Цімка стаяў побач і маўчаў. Яму не падабалася гэтая размова.

ПЕРАХІТРЫЎ
Дзед Яўхім купіў у вѐсцы маленькую хатку і вырашыў тут, у цішыні, дажыць свой век.
Падабаўся яму невялікі сад з прыгожымі духмянымі букетамі яблыняў, сліў і вішняў, спеў
птушак і ранішняе кукарэканне суседскіх пеўнікаў.
Хата знаходзілася насупраць вясковай школы. Пакуль былі канікулы, жыў стары і не тужыў.
Але надышлі школьныя будні. Дзеці гуртам з крыкам і енкам праносіліся каля хаты дзеда Яўхіма
і не давалі яму адпачываць. Але гэта яшчэ нічога ў параўнанні з тым, што трое хлапчукоў кожны
дзень, калі вярталіся са школы, барабанілі каламі па металічнай агароджы, якой быў абнесены
школьны двор і сад. У дзеда звон у вушах стаяў ад гэтых барабанных перастукаў.
Аднойчы выйшаў стары да юных ―барабаншчыкаў‖ і кажа:
– Мне вельмі падабаецца ваша незвычайная музыка. Я і сам так рабіў, кал ібыў такім, як
вы.
Хлопцы адкрылі раты і глядзелі на дзеда вялікімі здзіўленымі вачыма.
– З заўтрашняга дня, – працягваў стары, – я буду плаціць вам па два рублі за ваш
―металічны рок‖.
– Вось гэта клас! – усклікнуў адзін з ―барабаншчыкаў‖.
– Адпад! – сказаў другі і ледзь не ўпаў на зямлю.
– А я заўтра прынясу металічную палку і буду барабаніць з усяе
сілы. Вось тады будзе сапраўдны ―металічны рок‖ – металам па металу! – абнадзеіў дзеда трэці
―барабаншчык‖ з адарваным гузікам на пінжаку.
– Згодзен! Вырашана! – хітра ўсміхнуўся стары ў сівыя вусы, і працягнуў ім сваю
вузлаватую мазолістую руку.
Хлопцы паціснулі дзеду руку і, узбуджана абмяркоўваючы яго прапанову, размахваючы рукамі,
панесліся дамоў.
На наступны дзень пасля заняткаў, Міхась, Астап і Ягор ва ўсю моц
грымелі палкамі па металічнай агароджы і пазіралі, калі выйдзе з хаты дзед Яўхім з абяцанай
платай.
– Ведаеце, хлопцы, – сумна сказаў дзед, калі падышоў да іх, – пачаўся эканамічны
крызіс, таму я не магу плаціць вам па два рублі, я магу даць толькі па рублю.
Хлопцы скрывілі твары, але пагадзіліся.
– Так і быць, згодны, – апусціў галаву Астап, – давайце па рублю. Усѐ ж не дарма. Але
мы цяпер і працаваць так старанна не будзем.
– Канешне не будзем, – падцвердзіў Ягор.
Дзед Яўхім аддаў сябрам грошы і, усміхаючыся і пайшоў дахаты.
На трэці дзень хлопцы адбівалі барабанны дроб ужо не з такой ахвотай. Стары пачуў ―цяжкі
металічны рок‖, і каб не аглухнуць ад гэтай ―музыкі‖ заспяшаўся да іх.
– Ведаеце, мае юныя ―барабаншчыкі‖, – сумна сказаў ѐн, – грошай у
мяне зусім не засталося. Усѐ праглынуў гэты агідны сусветны крызіс. Цэны, самі бачыце, як
падскочылі ў краме, таму грошы ў мяне скончыліся, а пенсія будзе не хутка. Не магу я вам
заплаціць. Мне вельмі шкада, але гэта так…
– Во-о-о! – незадаволена зацягнуў Ягор.

– Тады мы па плоту ляскаць не будзем! – скрывіўся Астап.
– Чаму гэта мы дарма працаваць павінны! – абурыўся Міхась.
Хлопцы злосна, з размаху, пакідалі палкі ў кусты, апусцілі галовы і папляліся дахаты. А
дзядуля Яўхім хітра ўсміхаўся ім услед.

ЛЕСАВІЧОК
Кожнае лета Каралінка і Мацвейка прыязджалі да бабулі ў вѐску. Падабалася ім тут жыць
– цікава. Дзеці цэлымі днямі бавіліся на свежым паветры. Дамоў прыходзілі толькі паесці і
папіць смачнага малака, якое бабуля надойвала з каровы Лялькі. Была ў бабулі яшчэ карова
Рагулька. Дзеці ведалі, што хутка ў яе народзіцца бычок або цялушачка. Галоўным абавязкам
Караліны і Мацвея было – загнаць жывѐл на пашу, а вечарам прыгнаць дамоў.
Сястрычка і брацік любілі абедзьвюх кароў. Лялька была старэйшая і заўсѐды ішла першая,
задраўшы галаву. Малако давала салодкае і смачнае. А Рагулька была маладая. Хадзіла
павольна, дзеці яе шкадалалі і ніколі не падганялі.
Аднойчы Каралінка і Мацвейка прыйшлі па каровы, але ўбачылі толькі Ляльку.
– Дзе ж Рагулька? – разгублена спытала Каралінка.
– Можа ў лесе заблудзілася? – раздумваў брацік.
Дзеці пачалі клікаць:
– Рагулька! Рагулька!
Але тая не адгукалася. Яны пабеглі ў лес. Сонца ўжо заходзіла, таму трэба было хутчэй знайсці
карову і загнаць дадому. Зноў і зноў клікалі дзеці.
Раптам з лесу пачулася ім знаѐмае: ―Мэ-э, му-у!―
Караліна з Мацвеем прыслухаліся – ізноў такія гукі. Яны пабеглі на гэты
покліч.
– Глядзі, Мацвей! Наша кароўка! Хутчэй ідзі сюды! – крыкнула Каралінка.
Брацік падбег да сястрычкі і яны ўбачылі Рагульку, якая стаяла ў кустах і аблізвала
народжанае цялятка. Яно ляжала на траве, мокрае, маленькае.
– Мацвей, гэта ж наша кароўка! А гэта – яе дзіцятка! – здзіўлена развяла
рукамі Каралінка. – Трэба хутчэй бабулі сказаць!
– Дык бяжы і пакліч яе, – сказаў хлопчык. – А я тут пабуду.
– Бабуля! Бабуля! – закрычала дзяўчынка, забягаючы на падворак. – Наша Рагулька
ацялілася! Яна ў лесе! А маленькае цялятка ляжыць каля яе!
– Вось дык навіна! – замітусілася бабуля. – Трэба дзеда Рыгора папрасіць каб
запрог каня, ды забраць цялятка з лесу.
У хуткім часе навароджаны бычок ехаў на возе, а Рагулька неадступна крочыла следам.
Раніцай дзеці прыбеглі ў хлеў.
– Глядзі, Караліна, бычок ужо стаіць на нагах! – усклікнуў Мацвей.
Цялятка, сапраўды, стаяла і, упѐршыся мордачкай у матуліна вымя, чмокала малако.
– А як мы назавѐм бычка? – задумалася дзяўчынка.
– Можа Лесавічком? Ён жа нарадзіўся ў лесе.
– Як прыгожа – бычок-Лесавічок! – заскакала Каралінка.
Кожны дзень дзеці назіралі, як падрастае Лесавічок. Ён ужо бегаў за агароджай,
падняўшы хвосцік, і быў такі прыгожы! Сам чорны, на ілбе белая зорачка, кончык хвосціка
таксама беленькі, як мяцѐлачка. Рагулька ў поле не хадзіла. Яна гадавала сынка. А дзеці з
бабуляй прыносілі ѐй сакавітую траву, каб яна ела і карміла сваім малаком Лесавічка.

Каралінка і Мацвей вельмі палюбілі бычка. Часта яго наведвалі. А ѐн бег да іх, бо ведаў, што
дзеці прынеслі што-небудзь смачнае: кавалачак хлеба ці морквачку.

КАЛЯДНАЯ ВЯЧЭРА
– Дзе ж тая першая зорачка? – пытаецца Валянцінка і пазірае праз акно на чыстае марознае
неба.
– Яшчэ рана, толькі пяць гадзін, а зорачку трэба шукаць у гадзін сем, –
адказала Алінка.
Калядная вячэра павінна пачынацца, калі на небе з’явіцца першая зорачка. Яна
абвяшчае, што ўжо нарадзіўся Хрыстос-Збавіцель. Тады можна сядаць куцяваць. Куцця – так
называецца сѐнняшняя вячэра. Дзяўчынкам не цярпіцца хутчэй сесці за стол. Маці нагатавала
розных прысмакаў – пах на ўсю хату! Вельмі хочацца есці, бо спасціліся за цэлы дзень. Сѐння
самы шчыры пост.

Сястрычкі Алінка і Валянцінка старанна прыбралі ў хаце. Выкінулі непатрэбныя рэчы.
Хлопцы Антон і Янка набралі ў мяшок духмянага сена. А якое ж Каляднае свята без ялінкі?!
Вось яна ўжо бліскаціць рознакаляровымі іскрынкамі – уся ўвешана цацкамі! Дзеці чакаюць
толькі першую зорачку і калі тата прыйдзе з працы.
Вось і тата.
– Ноч будзе марозная, дрэвы іністыя, – сказаў ѐн, – гэта добра – багаты
ўраджай будзе ў наступным годзе.
Дзеці ажывіліся – пачалі накрываць на стол. Бацька дастаў з мяшка сенца і разлажыў па
ўсім стале. Алінка і Валянцінка разаслалі чысты белы абрус. Старэйшыя дзеці ведаюць пра ўсе
калядныя звычаі, а самы малодшы Юрачка пытаецца:
– А навошта сена паклалі пад абрус?
– Маленькі Хрыстос нарадзіўся ў хлявушку, дзе жылі хатнія жывѐлы.
Мама спавіла яго і палажыла на сенца ў яселькі. Таму куцяваць трэба на сене, – растлумачыў
бацька.
Звычайна на стол ставілася дванаццаць страў, як напамін пра дванаццаць вучняў
Хрыста, якія па яго наказе разышліся па ўсім свеце, каб навучаць людзей Божаму Слову.
Мама накладвала ў міскі стравы, а дзяўчынкі насілі іх на стол. Нарэшце ўся сям’я
сабралася вакол стала. Прачыталі малітву і дзяліліся аплаткам. Першы дзяліўся тата. Ён
трымаў белую пласціначку аплатка, а маці і дзеці па кусочку адломвалі. Пры гэтым бацька казаў:
– Табе, маці, жадаю моцнага здароўя, каб дзеці слухаліся, шанавалі цябе і любілі.
– Ты, Янка, каб працягваў радаваць нас сваімі поспехамі ў вучобе.
– Табе, Антон, поспехаў у спорце – як заядламу спартсмену. Каб з добрымі адзнакамі
скончыў навучальны год.
– Вам, Алінка і Валянцінка, жадаю быць ласкавымі, добрымі памочніцамі маме.
– Ты, Юрачка, расці дужым і вялікім, каб мы з цябе радаваліся. Усім вам жадаю
моцнага здароўя.
Затым аплаткам дзялілася маці і дзеці. Таксама з пажаданнямі. Рэшткі аплатка мама
пакрышыла ў квасок, звараны з сушаных грыбоў. Яго елі самым першым, з адной міскі. Гэта
азначала супольнасць сям’і. Стравы на стале былі толькі посныя: з рыбы, грыбоў і агародніны.
Мама ведала шмат такіх страў і смачна іх гатавала.

Усе спакойна елі, не размаўлялі. Раптам Янка з Антонам пачалі штурхаць адзін аднаго,
рагатаць. За імі і дзяўчынкі пачалі смяяцца.
– Не можна так. Супакойцеся! – сказала маці. – Святочная вячэра павінна праходзіць
ціха і сціпла.
Але хлопцы не супакоіліся.
Бацька моўчкі аблізаў сваю лыжку і пляснуў Янку па лбе. Усе дзеці моцна зарагаталі.
Толькі Янку было ўжо не да смеху. Ён заплакаў і палез на печ, у куток.
– Ы-ы-ы, – плакаў хлопчык. – Я не вінаваты. Гэта Антон першы пачаў мяне смяшыць.
– Ідзі еш! – паклікала маці.
Хацелася Янку да стала, бо самае смачнае было яшчэ наперадзе. Але хлопец быў упарты і
ні за што не злез з печы.
У канцы вячэры маці прынесла страву, якая была самай смачнай на калядным стале. Гэта
маленькія мучныя галушачкі, якія пякла сама мама, замочаныя ў мѐдзе з молатым макам. Вось
гэта смаката! Дзеці чэрпалі, адно лыжкі звінелі.
Узяла Алінка місачку, наклала ў яе галушачак і палезла на печ.
– На, Яначка, я ведаю, што ты не вінаваты, – пашкадавала яго сястрычка, – усе
смяяліся, а дасталося аднаму табе.
– Не хачу! Не буду!
– Не будзь упарты, еш.
Вельмі хацелася хлопчыку смакаты. Перасіліў ѐн сваю ўпартасць і ўзяў місачку.
– Дзякуй, Алінка, – усміхнуўся Янка і прытуліў да сябе сястрычку.

КОНТР СТРАЙК
Хлопчык Міхась вельмі любіў гуляць у камп’ютарныя гульні. З раніцы да ночы ганяў з
аўтаматам і кінжалам ворагаў у гульні ―Контр Страйк‖. Часу вольнага хоць адбаўляй – на дварэ
лета, а, значыць, канікулы.
Аднойчы з самай раніцы ѐн гуляў у гэты жудасную гульню і не заўважыў, як надышоў вечар, на
вуліцы сцямнела. Мама затрымлівалася на працы, а тата быў у камандзіроўцы. Вось раздолле
для Міхася ў такія дні! Сам сабе і камп’ютару гаспадар. Ён раз за разам, этап за этапам
праходзіў гульню ―Контр Страйк‖. Нават паленаваўся ўстаць і ўключыць у пакоі святло. А
навошта? У цемры нават цікавей гуляць. Мацнейшая ваенная гатоўнасць і напружанасць.
Вось-вось з-за вугла з аўтаматам выскачыць вораг. Яго ж трэба імгненна застрэліць. А потым,
асцерагаючыся, каб праціўнік не выстраліў у спіну, ці не ўсадзіў у бок кінжал, перабегчы па
калідоры-лабірынту.
– Тр-тр-тр-р-р-р! – страляў аўтамат Міхася.
– Ага, застрэліў я цябе! – радаваўся хлопец. – А табе кінжал у бок, контра недабітая!
Міхась так паглыбіўся ў гульню, што яму здалося, быццам ў цемры пакоя прабегла
нейкая постаць і схавалася ў яго за спінай. Хлопец ад страху ўціснуў галаву ў плечы і баяўся
зварухнуцца з месца. Яму здавалася, што калі ѐн зробіць хоць адзін рух – атрымае кінжалам
пад лапатку або аўтаматную чаргу. Міхась сядзеў нерухома.Толькі адчуў, як усѐ цела пакрылася
халодным потам. Знямелыя рукі больш не націскалі ні на мышку, ні на клавіятуру камп’ютара.
А тут яшчэ штосьці рыпнула раз, затым яшчэ раз.
―Жах! Хтосьці адчыняе дзверы! – мільганула думка ў галаве. – Яны ж мяне застрэляць,
прыкончаць. Напэўна, іх тут цэлая армія! Адзін я з імі не спраўлюся! Усѐ, канец мне!‖ І ѐн,
беспрытомны, асунуўся на падлогу.

Ачнуўся хлопец ад рэзкага, непрыемнага паху. Ён убачыў разгубленую маму і дзядзечку
ў белым халаце. Яны стаялі, схіліўшыся над ім.
– Міхаська, – дрыготкім голасам шаптала мама, – што здарылася, сынок!
Хлопец зноў заплюшчыў вочы. Дзядзечка-доктар прыадкрыў Міхасю вейкі, а там, у яго вачах –
два аўтаматы наведзеныя проста на доктара.
– Ого! – адхінуўся ѐн. – Усѐ зразумела, ―Контр Страйк‖. Гэта новая
хвароба камп’ютарных хлопчыкаў.
Нарэшце Міхась расплюшчыў вочы. Доктар памераў яму кравяны ціск, паслухаў сэрца і
сказаў:
– Ну, што, браток, дагуляўся? Дабегаўся? А цяпер слухай, як будзем
лячыць тваю хваробу. Кожнай раніцай ты павінен устаць, зрабіць фіззарадку, прыняць водныя
працэдуры, паснедаць, і – на вуліцу, на стадыѐн, у парк, на рэчку… куды хочаш. Толькі не за
камп’ютар! А замест гэтага пасля абеду бярэш цікавую кнігу на роднай беларускай мове і
чытаеш. У камп’ютарныя гульні будзеш гуляць, калі выздаравееш, не болей адной гадзіны ў
дзень. Зразумеў?
– Во-о-о! – прастагнаў Міхась. – Я не люблю чытаць, а без камп’ютара не змагу
пражыць так доўга.
– Зможаш! – цвѐрда сказаў доктар. – Кнігі цалкам заменяць твае гульні. Ты станеш
усебакова развітым чалавекам, разумным і моцным духам.
Цяжка было хлопцу спраўляцца з камп’ютарнай залежнасю. Камп’ютар яго вабіў, клікаў,
заварожваў... Але разумны наказ мудрага доктара і сіла волі Міхася ўзялі верх і перамаглі гэтую
залежнасць.
Прайшоў месяц. І хлопец нарэшце зразумеў, што аніякія камп’ютарныя гульні не заменяць
цікавую кнігу, таму што яна – крыніца невычарпальных ведаў, радасці, перажыванняў. Кожная
старонка кнігі – чароўная скарбонка новых адкрыццяў, уражанняў, пачуццяў і цудаў.

ВЫРАТАВАЛЬНІК
Сядзіць Дзяніс на лаўцы ў скверы і марыць: ―Так хочацца здзейсніць які-небудзь подзвіг!
Выратаваць каго, каб пра мяне напісалі ў газеце, паказалі па тэлебачанні‖.

Хлопец нават пачаў уяўляць, як гарыць дом, а ѐн адважна выносіць маленькую
дзяўчынку або выцягвае з возера хлопчыка. Як яму на дапамогу прыязджае брыгада МНС,
журналісты з фотакамерамі здымаюць яго, а потым па тэлевізары паказваюць у навінах. У
газетах таксама пішуць пра геройскі ўчынак Дзяніса Пекарчука. Ён уявіў, як заходзіць у школу, і
яму ўсе апладзіруюць, а некаторыя вучні адкрыта зайздросцяць. Сам начальнік МНС на
лінейцы перад вучнямі ўсѐй школы ўручае Дзянісу медаль ―ЗА АДВАГУ‖. А дырэктар школы Ягор
Аляксеевіч у сваѐй прамове дзякуе хлопцу за подзвіг і ганарыцца сваім адважным вучнем.
Затым на Дошку гонару, сярод выдатнікаў, змяшчаюць яго фотаздымак з надпісам: ―Герой
СШ №77 горада Гродна Дзяніс Пекарчук‖. Хлопец аж вочы заплюшчыў, так паглыбіўся ў свае
мары. Але тут каля яго нагі хтосьці пачаў лашчыцца, мяўкаць.
Дзяніс расплюшчыў вочы і ўбачыў маленькага коціка, які пазіраў яму ў твар.
– Чаго ты да мяне прычапіўся? Перашкаджаеш мне марыць! – буркнуў хлопец
і падбіў ката нагою.
Кацяня адляцела на метры тры і жалобна завішчала. Потым азірнулася на Дзяніса і,
кульгаючы, кінулася наўцѐкі.
– Ходзяць тут блудныя каты! – не мог супакоіцца хлопец. – Не даюць марыць!
Ён устаў з лаўкі і паціху пайшоў па скверы, акінуў поглядам бліжнія дамы. Нідзе нічога не
гарэла, нідзе ніхто не тапіўся. Дзяніс спыніўся на святлафоры і хацеў перайсці вуліцу на
другі бок.
– Хлопчык, – пачуў ѐн галасок старэнькай бабулькі, якая абапіралася на
кіѐчак. Яна трымала ў руцэ пакет з прадуктамі. – Дапамажы мне, калі ласка, перайсці вуліцу, я
вунь у тым доме жыву.
І бабулька кіѐчкам паказала на дом.
– А мне туды зусім не трэба! – ганарліва адказаў хлопец. – Я іду зусім у іншым
напрамку!
Ён шпарка закрочыў ад бабулькі, якая задуменна пазірала яму ўслед. Дзяніс падбіваў
нагамі каменьчыкі, распужаў зграйку галубоў, якія нібы спрачаліся, буркочучы, дзяўблі кавалачак
булкі.
– Дзяніс! – пачуў ѐн знаѐмы голас і азірнуўся.
Гэта была яго аднакласніца Віка. Яна, перахіліўшыся на бок, несла вялікую напакаваную
сумку.
– Куды гэта ты сабралася з такой вялізарнай сумкай? Хіба за мяжу вырашыла
рвануць?! – здзівіўся хлопец.
– Ды не, не за мяжу! – засмяялася дзяўчынка. – Да бабулі, у вѐску, на цэлы месяц.
Зараз на тралейбусе даеду да аўтавакзала, там сяду на прыгарадны аўтобус і паеду.
А на прыпынку ў вѐсцы мяне сустрэнуць дзядуля з бабуляй.
Пад’ехаў тралейбус. Дзяніс, засунуўшы рукі ў кішэні, шпарка заскочыў у салон і хуценька
сеў каля акна. Віка, упіраючыся з усѐй сілы, закінула сумку на сходкі тралейбуса. Потым
пацягнула яе за шлейкі і паставіла каля Дзяніса, які ўважліва разглядаў нешта за акном.
– Ведаеш, – павярнуў ѐн галаву да Вікі, калі тая стала побач, – я сѐння так
марыў здзейсніць які-небудзь подзвіг! Так хацелася каго-небудзь выратаваць! – узбуджана
пачаў ѐн гаворку.
Дзяўчынка вытрашчыла вочы і заміргала пушыстымі вейкамі. Яна здзіўлена пазірала на
аднакласніка. А хлопец распыляўся, якія подзвігі ѐн марыў здзейсніць, як амаль увесь дзень ѐн
змарнаваў на іх пошукі.
– Мне ўжо трэба выходзіць, – сумна сказала Віка, калі тралейбус пад’ехаў да
аўтавакзала. Яна падхапіла цяжкую сумку і сказала:

– Хочаш параду – шукай подзвігі і добрыя ўчынкі не ў палаючых дамах, рэках і азѐрах,
а побач з сабою. Бывай, выратавальнік.
– Бывай! – адказаў хлопец.
Ён нават не задумаўся над парадай. Дзяніс павярнуў галаву да акна і працягваў
сачыць за падзеямі на вуліцы. Ён нават не задумаўся над парадай. Дзяніс павярнуў галаву
да акна і працягваў сачыць за падзеямі на вуліцы. Не мог ѐн прабачыць сабе, што не
атрымалася здзейсніць геройскі ўчынак, які б яго праславіў.
―Нічога, – падумаў хлопец, – нікога не выратаваў сѐння, затое калі вырасту, абавязкова
стану выратавальнікам і буду працаваць у МНС.‖

ЯК СЦЁПКА СЯСТРЫЧКУ ВЫРАТАВАЎ
Стаяла позняя восень. Ціха падаў дробны надаедлівы дождж. Не цешылі вока
чорныя, непрывабныя дрэвы. Яны скінулі свой залаты ўбор і на дварэ стаялі шэрыя дні.
Сцѐпка захварэў і не мог доўга вылечыцца. Таму іх з малодшай сястрычкай
Марынкай мама прывезла да бабулі ў вѐску. А тут печка-ляжанка. Можна ўволю грэцца,
перамагаць хваробу. Дзецям заўсѐды падабалася бываць у добрай, ласкавай бабулі Зосі,
якая кожнай раніцай смажыла дзецям іх любімыя дранікі. Ды такіх румяных, хрумсткіх
бліноў дзеці нідзе ніколі ні елі. У бабулі яны атрымліваліся асабліва смачнымі. Сцѐпка
заўсѐды прачынаўся без капрызаў, таму што з кухні плыў запах любімых бліноў.
Непадалѐку ад хаты ўзвышаўся вялікі сосновы бор. Бывала, пакуль дзеці прачнуцца,
старая паспявала прынесці з лесу грыбоў.
Аднойчы хлопчык прачнуўся раней, чым заўсѐды. Марынка яшчэ спала. Бабулі дома
не было. Яна выпаліла печ і падалася ў лес. Сцѐпка паснедаў, апрануўся і пабег да хлява.
Ён бавіўся з сабакам Тайсанам. Чацвераногі сябрук лізаў хлопчыку рукі, скакаў і гаўкаў ад
радасці. А потым пачаў сябе паводзіць неяк трывожна. Але шасцігадовы Сцѐпка на гэта не
звярнуў увагі.
–
Што, не хочацца сядзець прывязанаму, круцішся, скачаш? – пагладзіў хлопчык
сабаку.
Чамусьці Тайсан піхнуў яго ў грудзі так моцна, што Сцѐпка льдзь не ўпаў. У гэты момант
хлопчык убачыў, як з акна хаты валіць чорна-шэры дым. Сцѐпка настрымгалоў пабег у
хату. Ён адчыніў дверы. Агню не было відаць. Толькі з кухні цягнуўся шэры дым. Хлопчык
удыхнуў свежага паветра і адчайна кінуўся выратоўваць сястрычку. Ён чуў, як тая плача і
кашляе. Сцѐпка ведаў, што малая не можа злезці з ложка.
У пакой дыму было менш. Хлопчык паўзком дабраўся да ложка, схапіў Марынку, загадаў
легчы на падлогу і паўзці за ім. Малая бесперапынна плакала і кашляла ад едкага дыму.
Але старанна паўзла за братам.
–
Не бойся, Марынка, не плач! Ты толькі дыму наглытаешся, не плач! Хутка выпаўзем!
– угаворваў малую Сцѐпка.
Нарэшце дзеці апынуліся на вуліцы. Каля хаты сабраліся суседзі. Яны забралі дзяцей.
Хутка прыехалі пажарныя машыны і патушылі агонь. Прыбегла з лесу бабуля. Яна
роспачна галасіла па ўнуках, па хаце.
–
Не плач, Зося, дзеці жывыя. Яны ў суседзяў. Сцѐпка твой – мужык!
Выратаваў Марынку. А хата, канешне, падгарэла. Што зробіш, прыйдзецца рамантаваць, –
спачувалі людзі.

Хутка прыехала Сцѐпкава мама і забрала дзяцей з бабуляй ў горад. Хлопчык выздаравеў і
пайшоў у дзіцячы сад.
Праз некаторы час пасля здарэння каля дзіцячага садка спынілася вялікая чырвоная
машына. У Сцѐпкаву групу зайшоў высокі, шыракаплечы дзядзька ў форме МНС, а за ім
малады юнак з фотакамерай і мікрафонам.
–
Хто з вас Сцяпан Марозік? – моцным голасам спытаў дзядзька.
–
Я, – адазваўся светлавалосы хлопчык. Ён з цікавасцю пазіраў на незнаѐмца вялікімі
блакітнымі вачыма.
–
Мяне завуць Фѐдар Ігнатавіч, я – начальнік МНС. Ёсць такая служба – міністэрства
надзвычайных сітуацый. Мы дапамагаем людзям на пажарах, выратоўваем іх у цяжкіх
становішчах і сітуацыях. Адным словам, мы – выратавальнікі. А Іван Пятровіч –
карэспандэнт газеты. Ён хоча напісаць пра твой геройскі ўчынак. І начальнік МНС паказаў
на юнака з фотакамерай.
–
Віншуем цябе, Сцяпан, ты сапраўдны выратавальнік! Адважны
герой, які не разгубіўся на пажары – выратаваў сваю сястрычку. Скажы, чаму ты вырашыў
паўзком выбірацца з дыму? – спытаў карэспандэнт.
–
Таму што дым сцелецца вышэй, а каля самай падлогі больш
кіслароду і прахладней. Там лягчэй дыхаецца, – адказаў хлопчык.
–
Малайчына, Сцѐпка, правільна, у дыме вы маглі б задыхнуцца, але адкуль ты гэта
ведаеш?
–
Нас вучыць на занятках Людміла Андрэеўна, – адказаў хлопчык і ўзняў вочы на
выхавальніцу, – яна нас і паўзці навучыла, і правільна затрымліваць дыханне.
–
І як дарогу трэба пераходзіць!
–
Што трэба рабіць, калі рукі змарозіш!
–
Як выбрацца з лесу, калі заблудзішся!
–
І як трымацца на вадзе! – падхапілі гаворку іншыя дзеці.
–
І вы ўсѐ гэта ведаеце?! – усміхнуўся карэспандэнт.
–
Так! Так! Так! – зноў загаманілі дзеці.
Многа яшчэ пытанняў задаваў Іван Пятровіч. Ён здымаў на камеру Сцѐпку, калі Фѐдар
Ігнатавіч віншаваў яго і ўручаў вялікую, упакаваную ў каробку машыну МНС.
–
На такіх аўтамабілях мы працуем, а гэта табе на памяць пра твой
сапраўдны подзвіг. Расці, вучыся, Сцяпан, і прыходзь да нас. Возьмем цябе ў сваю
каманду, будзеш з намі працаваць, – усміхнуўся начальнік МНС, – нам патрэбны
адважныя, адчайныя і загартаваныя мужчыны.
Фѐдар Ігнатавіч працягнуў сваю магутную руку хлопчыку. А Сцѐпка па-мужчынску
падаў сваю маленькую ручку і цвѐрда паабяцаў:
–
Абавязкова прыйду!
Вочкі яго гарэлі ўдзячнасцю, цікавасцю і надзеяй.
Выхавальніца Людміла Андрэеўна з гонарам пазірала на свайго кемлівага і адважнага
Сцѐпку. Дзеці абступілі яго з усіх бакоў. Яны разглядалі вялікую машыну і па-дзіцячаму
віншавалі сябрука. А хлопчык цяпер цвѐрда ведаў, што калі вырасце будзе працаваць у
МНС выратавальнікам.

КІНЕШ ЗА САБОЮ – ЗНОЙДЗЕШ ПЕРАД САБОЮ
– Чаму ты сѐння такі сумны? – спытаў на перапынку Арцѐм у Алега.

– Пенал новы згубіў, нядаўна купілі. Ён мне так падабаўся. Там былі два раздзелы. У
адным ляжалі прылады: лінейка, аловак, гумка, транспарцір, а ў другім – фламастары і
каляровыя алоўкі. Шкада, такі прыгожы быў, на вокладках намаляваны гоначныя машыны
– мая мара. Як зірну на іх, дык вучыцца лепш хацелася. Такога пенала ў мне больш не
будзе.
– Зразумела, сапраўды, шкада, – спачуваў Арцѐм, – а можа, у цябе яго ўкралі?
– Не ведаю, але пенала ў мяне больш няма, – сумна адказаў Алег.
На перапынку наступнага дня Арцѐм падышоў да Алега.
– Трымай, гэта табе, – усміхнуўся ѐн, і працягнуў Алегу новы пенал. Такі ж самы, як і
прапаў, толькі колер і машынкі іншыя.
– Не, не вазьму, – пачырванеў ад неспадзянкі Алег.
– Бяры, не сумнявайся, у мяне два аднолькавыя. Адзін мама з татам купілі, а другі –
бабуля. Мне не шкада, я табе яго дару.
– А што мне табе падарыць? Чым табе адплаціць?
– А мне нічога не трэба. У мяне ўсѐ ѐсць.
– Тады вялікі дзякуй, – зірнуў шчырымі вачыма Алег на сябра.
Ішоў час. Навучальны год быў у самым разгары. Алег вучыўся добра. Усе прадметы яму
даваліся лѐгка. А вось Арцѐм не разумеў некаторыя тэмы па матэматыцы, ды і руская мова ў
яго ―кульгала‖. Алег гэта заўважыў і аднойчы прапанаваў сябру:
– Хочаш, растлумачу табе незразумелыя тэмы па матэматыцы і рускай мове. Бачу, што ў
цябе з імі праблемы.
– Не ведаю, – паціснуў плячыма Арцѐм. – Я думаў, каго б папрасіць, але ж не кожны
захоча траціць свой вольны час на мяне.
– Во, дзівак, я з задавальненнем дапамагу табе па ўсіх прадметах, якія не разумееш! –
радасна адказаў Алег. – Ты ж падарыў мне пенал, а я не пашкадую свайго вольнага часу
для цябе. За дабро дабром трэба плаціць. Ці як там кажуць: ―Кінеш за сабою – знойдзеш
перад сабою‖. Ну што, згодзен? – працягнуў хлопчык сябру руку.
– Згодзен, – паціснуў Арцѐм руку Алегу.

СВЕТ ЯСНЫ АД СОНЦА, А ЧАЛАВЕК – АД НАВУКІ
Першага верасня – Дзень ведаў. Маладой настаўніцы Галіне Пятроўне даручылі першы
клас. Яна пазірала на ўсхваляваных дзетак, якія стаялі на лінейцы з прыгожымі вялікімі
букетамі, і сама крыху хвалявалася.
Пасля лінейкі настаўніца з вучнямі накіравалася ў клас на першы ўрок. Галіна Пятроўна
расказала дзецям шмат новага і цікавага. Сказала, што яны разам будуць крочыць па
―Краіне ведаў‖ і пазнаваць таямнічы свет навукі.
– Дзеці, а хто з вас ужо ўмее чытаць? – спытала настаўніца.
Многія вучні паднялі рукі.
– А хто ўмее лічыць да 100? – зноў спытала настаўніца.
Амаль усе вучні паднялі рукі.
– Дзеці, мы жывѐм у незалежнай краіне, дзе ѐсць магчымасць вучыцца,
працаваць, быць паважаным і годным грамадзянінам. А ѐсць краіны, дзе ідуць войны. І дзеці,
якія там жывуць, не могуць вучыцца. Акрамя выбухаў гармат, страляніны ды палаючых
будынкаў, яны нічога на бачаць. Гэта жудасна!
Усе вучні з цікаўнасцю слухалі настаўніцу.

– А цяпер зірніце ў вокны! – весела сказала Галіна Пятроўна. – Бачыце, як чараўніца-восень
асыпала дрэвы залатой лістотай, які светлы сѐння дзень? Адкажыце, ад чаго ѐн такі
святочны і ясны?
– Ад сонца! – дружна адказалі вучні.
– Так! – усміхнулася Галіна Пятроўна. – Свет ясны ад сонца, а чалавек – ад навукі. Некалі
так і казалі на таго, хто не ўмеў чытаць і пісаць – ―цѐмны чалавек‖. А хто шмат чым
цікавіцца, чытае, тады многа ведае, – у яго светлая галава і ясны розум.

СЯБРА Ў НЯШЧАСЦІ ПАЗНАЕШ
Ягор, Максім і Яўген летнія канікулы заўсѐды праводзілі ў вѐсцы. Хлопцы даўно моцна
пасябравалі. Вандроўкі па родным краі, начлегі ў адной палатцы ўзмацнілі іх сяброўства і
загартавалі. Цяпер іх і вадой не разальеш. Ці як там яшчэ кажуць: ―Адным арэхам падзеляцца.‖
Як толькі заканчваліся школьныя будні, сябры спяшаліся ў вѐску да бабуль, каб адчуць
сапраўдны летні адпачынак. Вабіў хлопцаў лес з грыбамі, суботнія дыскатэкі, паходы з начнымі
вогнішчамі, возера, у якім вадзіліся карасі, акуні і карпы.
Сонечныя спякотныя дні дзеці праводзілі таксама на беразе возера.
Хлопцы загаралі, плавалі, а любімай забавай была ―тарзанка‖. Гэта такое прыстасаванне: на
тоўсты сук дрэва над глыбокім месцам возера чаплялася моцная вяроўка з прывязанай
папярок палкай. Юныя вынаходцы самі яе прыстасавалі і павесілі на вярбе, якая схілілася над
вадой. Трымаючыся за гэтую перакладзіну, хлопцы разгойдваліся і з усяе сілы скакалі-ныралі ў
возера. Толькі вада стаўпом уздымалася і распырсквалася ў розныя бакі, нібы ад вадзяной
бомбы ―тарпеды‖. Крык і гоман стаяў навокал.
Аднойчы Яўген, Максім і Ягор бавіліся на ―тарзанцы‖. Малодшых дзяцей туды не падпушчалі
– небяспечна. А старэйшыя куляліся ў ваду, аж сэрца спынялася ад такіх узлѐтаў-палѐтаў.
Разгойдаўся Максім на ―тарзанцы‖ і плюхнуўся ў ваду. За ім і Яўген.
Прайшоў час, а Максім на паверхню не выплываў. Спалохаўся Яўген і давай, азіраючыся, да
берага плысці. У гэты момант паказалася з вады галава Максіма.
– Ратуйце! – закрычаў ѐн. – Я таплюся! Ратуйце! Хто-небудзь
дапамажыце!
Яўген выбраўся на бераг. Ён схапіўся за жывот і, скурчыўшыся, прысеў, – рабіў выгляд,
што яму нясцерпна забалеў жывот.

Тым часам знямоглы Максім усѐ крычаў – прасіў дапамогі. Ён то знікаў у вадзе, то зноў
усплываў на паверхню. Ягор пачуў крыкі і, доўга не думаючы, кінуўся на дапамогу. Ён
падплыў да Максіма, схапіў яго за валасы і пачаў цягнуць да берага. Яўген спакойна назіраў, з
якой цяжкасцю змагаецца Ягор за жыццѐ сябра.
Ён выцягнуў Максіма на бераг і азіраючыся, спытаў у дзяцей, якія сабраліся вакол:
– Яўгена не бачылі?
Ніхто нічога не адказаў.
А той, як сядзеў скурчыўшыся, так і працягваў сядзець.
Ягор пачаў рабіць штучнае дыханне – ратаваў Максіма. Нарэшце той расплюшчыў вочы.
– Дзе ж Яўген? – зноў спытаў Ягор.
– Я тут, – пачуўся голас з натоўпу.
– Дзе ты схаваўся? Што, спалохаўся? Не дапамог мне ратаваць Максіма!
– папікнуў яго хлапчук. – Ты ж бачыў, што ѐн топіцца! Рукі яму не падаў, уцѐк! А яшчэ сябар
называецца! Які ты нам цяпер сябар? Сябра пазнаецца ў няшчасці.
Яўген пачырванеў, апусціў галаву і паплѐўся дадому. Услед яму пазіралі ўсе дзеці.

КОЖНАЙ СЯСТРЫЦЫ – ПА ЗАВУШНІЦЫ
Было ў бацькі пяць дочак: Арына, Аліна, Марына, Ілона і самая малодшая Алѐна. Аднаго
разу паспрачаліся сястрычкі паміж сабой.
– Мяне тата любіць больш за вас усіх! – з выклікам сказала Ілона.
– І адкуль ты гэта ведаеш? – насцярожана спытала Аліна.
– Таму што заўсѐды купляе мне ўсѐ, што папрашу.
– Ну і што! – усклікнула Арына. – І мне ѐн усѐ купляе. А любіць мяне,
сапраўды, больш, чым вас усіх! Таму што заўсѐды мяне падтрымлівае, падсказвае як што лепш
зрабіць. Толькі з ім я магу падзяліцца сваімі сакрэтамі.
– Ну і што! І я ўсѐ расказваю тату, усѐ яму давяраю. І мне ѐн дае добрыя парады,
– абуралася Марына.
– Мяне тата любіць больш за ўсіх вас, – раўніва адазвалася маленькая Алѐнка, – ѐн
заўсѐды купляе мне прысмакі і цацкі. І на руках мяне носіць!
– І нам купляе! – амаль у адзін голас усклікнулі чатыры старэйшыя сястры. – А на руках
цябе носіць, таму што ты яшчэ маленькая!
Аднойчы паехаў бацька ў далѐкую краіну і надоўга. Вельмі сумавалі па ім дачушкі. Не
хапала бацькавых падказак, парад, суцяшальных слоў…
Чакалі з нецярпеннем дзяўчынкі, калі ѐн вернецца.
І вось нарэшце прыехаў бацька дадому. Любыя дачушкі кінуліся да яго ў абдымкі. Не маглі
нарадавацца, нацешыцца. І калі хваля цѐплай сустрэчы крыху адступіла, бацька сказаў:
– Мілыя дочачкі, я прывѐз вам падарункі. – І ѐн уручыў кожнай дзяўчынцы па аднолькавай
аксамітнай скрыначцы.
– Кожнай сястрыцы – па завушніцы, – цѐпла ўсміхнyўcя бацька.
Сястрычкі адкрылі скрыначкі і ахнулі. Ва ўсіх аказаліся аднолькавыя залатыя завушніцы з
дробненькімі вочкамі-дыяментамі, якія пераліваліся праменьчыкамі шчырай татавай любові да
сваіх дачушак.
– А чаму ўсім аднолькавыя падарункі? – ад нечаканасці спытала старэйшая дачка Арына.
– Таму што ўсіх вас, дачушкі, люблю аднолькава! – з пяшчотнымі іскрынкамі ў
вачах адказаў бацька.

УСЯМУ ПАЧАТАК – РОДНАЯ МОВА
Данік сядзеў за сталом і спрабаваў напісаць сачыненне па беларускай мове, якое
настаўніца задала да Міжнароднага дня роднай мовы. Хлопец нават не ведаў з чаго пачынаць,
таму што заданне было незвычайнае – трэба было патлумачыць беларускую прыказку ―Усяму
пачатак – родная мова‖. Хлопец дык і мову добра не ведаў. ―Падумаеш, яна не вельмі і
спатрэбіцца. Гэта ж не англійская, на якой амаль увесь свет размаўляе!‖— разважаў Данік. Ён
пачасаў галаву і пагрызваў ад хвалявання ручку, але нічога не дапамагала. Думкі ўсѐ роўна не
прыходзілі.
І тут на парозе пакоя з’явіўся дзед Тадэвуш Станіслававіч – філолаг, настаўнік
беларускай мовы і літаратуры, які працаваў амаль 40 гадоў у школе, вучыў дзяцей роднай мове.
– Дзед! – узрадаваўся Данік, – як раз ты мне і патрэбны! Можа патлумачыш прыказку ―Усяму
пачатак – родная мова‖?
– Чаму ж не патлумачу, – адразу пагадзіўся Тадэвуш Станіслававіч.
– Тады давай хуценька напішам сачыненне, – падсунуўся бліжэй да стала
хлопец.
– Не, сачыненне ты сам будзеш пісаць, а я цябе на думкі навяду, – усміхнуўся дзед.
– Вось уяўляй, ты нарадзіўся, мама размаўляла з табой, спявала калыханкі,
песні. Першае, што ты пачуў – родную мову, гаворку. Ты пайшоў у садок, у школу – пазнаѐміўся
з сябрамі, настаўніцай, таксама ўсѐ пачалося з мовы, так? Ты навучыўся пісаць, вывучыў
літары, ведаеш вершы, спяваеш песні… і тут мова. У кожнага народа яна свая і словы свае,
родныя. У нас – беларуская, у украінцаў – украінская, у немцаў – нямецкая і гэтак далей.
– Ну, гэта я ведаю, – махнуў рукой Данік.
– Ведай і тое, што мама, дзяцінства, школа, сябры, Радзіма пачынаюцца з
роднай мовы. Як ты думаеш, унучак, ці было б цікава, калі б усе людзі на свеце размаўлялі на
адной мове, святкавалі б аднолькава святы, хадзілі б у аднолькавай вопратцы? Прыедзеш у
любую краіну, і ўсюды адно і тое ж.
– Не, гэта было б не цікава, – упэўнена адказаў хлопчык.
– Дык вось, у кожнай краіне не толькі свая родная, нацыянальная мова,
але і абрады, святы, звычаі, танцы, сваѐ нацыянальнае адзенне... А ці ведаеш, калі з’явілася
першая кніга на беларускай мове?

– Не, не ведаю, раскажы.
– Першая кніга на беларускай мове з’явілася 500 гадоў назад, і выдаў яе вельмі адукаваны
чалавек: перакладчык, доктар, асветнік, першадрукар Францыск Скарына. Ён першы
зразумеў, як важна чалавеку ведаць сваю родную мову. І так ѐн пра яе напісаў: "Звяры ведаюць ямы свае; птушкі ведаюць гнѐзды свае; рыбы ў моры і ў рэках адчуваюць глыбіні
свае; пчолы бароняць вуллі свае, – так і людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены ... да таго
месца вялікую любоў маюць".
– А як называлася кніга? – спытаў Данік.
– ―Біблія‖ – гэта кніга кніг. Самая галоўная на свеце.
– А яна цяпер ѐсць? – цікавіўся ўнук.
– Так, яна захавалася да нашых дзѐн, гэта – гістарычная каштоўнасць, – адказаў Тадэвуш
Станіслававіч. – Яшчэ ѐсць прыказка ―Хто згубіў сваю мову – усѐ згубіў‖. Гэта значыць,
калі народ, краіна страціць мову, ѐн згубіць свае карані, звычаі продкаў, абрады, а гэта
страшна забыць сваю спадчыну. Ніколі, унучак, не цурайся роднай мовы. Яе трэба ведаць,
любіць, шанаваць. Зразумеў?
– Ага, зразумеў, дзядуля, дзякуй, – радасна адказаў Данік.
– Тады пішы сачыненне, – усміхнуўся дзед.

КНІГА З АЎТОГРАФАМ
Сябрукі Дзіма, Сярожка і Пеця вярталіся са школы. Хлопцы ехалі на тралейбусе. У
Сярожкі сѐння быў незвычайны ўрок беларускага чытання.
Настаўніца Марына Ігараўна запрасіла на ўрок дзіцячую пісьменніцу Аліну Кветку,
якая расказала шмат цікавага са свайго творчага жыцця, пачытала вершы, казкі і
апавяданні.
Сярожку так спадабалася сустрэча з пісьменніцай, што хлопчык набыў у яе кнігу
―Хітры вожык‖. Аліна Кветка падпісала яе. Цяпер Сярожку не цярпелася хутчэй пачытаць
гэтую кнігу. Але найбольш хацелася яшчэ раз зірнуць на пажаданні і аўтограф пісьменніцы.
Хлопчык падумаў, што сорамна будзе, бо ў тралейбусе ніхто з дзяцей не чытаў. Усе ехалі
ўткнуўшыся ў мабільныя тэлефоны: хто бавіўся гульнямі, хто гартаў сайт ―Аднакласнікі‖, а
хто пісаў СМС-кі.
Сярожка азірнуўся.
―А, можа не заўважаць, што я чытаю‖, – падумаў ѐн, і дастаў кнігу.
Нібы вясѐлка заззялі яркія каляровыя старонкі.
– Што гэта ў цябе? – адразу спытаў Дзіма.
– Кніга Аліны Кветкі. Яна сѐння прыходзіла да нас на ўрок. Гэтая пісьменніца жыве ў
нашым горадзе. Бачыш, яна напісала мне пажаданні, – пахваліўся Сярожка.
– Класна, і я хачу такую, – сказаў Дзімка.
– Дык я дам табе пачытаць.
– Не, хачу кнігу з аўтографам.
Сярожка задумаўся, а затым сказаў:
– Кнігу можна купіць у краме, а вось аўтограф – не ведаю…
– Падумаеш, кніга з аўтографам, – скрывіўся Пеця, – а я не люблю чытаць.
І ѐн зноў уткнуўся ў мабільны тэлефон.
Назаўтра Сярожка спытаў у Марыны Ігараўны дзе можна адшукаць Аліну Кветку.
– У нашым горадзе ѐсць аддзяленне ―Саюз пісьменнікаў Беларусі‖. Туды можна
патэлефанаваць і адшукаць пісьменніцу, – падказала настаўніца.

Сярожка расказаў гэта Дзімку. Той купіў кнігу ―Хітры вожык‖ і сустрэўся з Алінай
Кветкай.
Хлопчык з захапленнем прачытаў кнігу на беларускай мове. Цяпер ѐн браў у
бібліятэцы кнігі не толькі Аліны Кветкі, але і іншых беларускіх аўтараў, з задавальненнем іх
чытаў.
Прайшлі гады, Дзіма вырас, стаў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры. На
ўроках ѐн часта чытае вучням творы знакамітай пісьменніцы Аліны Кветкі, ладзіць з ѐй
сустрэчы, расказвае, што дзякуючы яе творам палюбіў чытаць на роднай мове, адкрыў
для сябе цудоўны свет дзіцячай літаратуры. Настаўнік Дзмітрый Мікалаевіч вельмі
даражыць той кнігай ―Хітры вожык‖, у якой сонечным вясновым днѐм з цеплынѐй і любоўю
на першай старонцы напісана: “Хлопчыку Дзімку, жадаю заўсѐды сябраваць з кнігай.
Любіць і шанаваць родную мову… Няхай ласкавае сонейка і бадзѐры ветрык будуць
спадарожнікамі твайго жыцця... Аліна Кветка.”

ДАПАМОГ
Бабуля Вольга прыехала да дачкі Ліды. Яна зайшла ў кватэру і паставіла ў вітальні два
вялікія пакеты з прадуктамі. Затым распранулася, падхапіла адзін пакет і прайшла на кухню.
– Гэта вам, – выдыхнула яна, – вось зайшла ў ―Еўраопт‖. Там заўсѐды танней, таму накупляла
прадуктаў і вам і сабе.
– Ну, навошта, мама. Мы ж самі сабе можам купіць, – сумелася дачка.
– Нічога, гэта пачастунак унукам ад мяне, – шчыра ўсміхнулася бабуля.
– О, бабулечка, прывітанне! – забег на кухню ўнук Вадзім.
Ён хуценька расправіўся з пакетам: вылажыў на стол бананы, яблыкі, мандарыны і іншыя
прадукты. Схапіў банан і знік у сваім пакоі.
– А Вадзік падрос, сапраўдны кавалер, – цешылася бабуля Вольга.
– Так, ужо ў дзявятым класе, трэба думаць, куды далей паступіць вучыцца, – усміхнулася дачка.
– Сам няхай думае, тады не будзе ні каго наракаць, – мудра адзначыла бабуля.
– Няхай думае, але трэба падказаць, накіраваць, – пагадзілася дачка.
Яны яшчэ доўга гутарылі, пілі гарбату.
– Мама, я хутка пайду да сябра! – крыкнуў Вадзім.
―Пайду і я разам, – падумала бабуля, – можа ѐн мне пакет паднясе да аўтобуснага прыпынку.
Ісці ж у адным напрамку‖.
І баба Вольга пачала хуценька збірацца.
Разам з унукам яны апрануліся ў вітальні. Вадзім зірнуў на вялікі пакет і сказаў:
– Навошта ты, бабуля, тут прадукты купляла? Каля твайго ж дома таксама ѐсць ―Еўраопт‖.
Магла б і там усѐ купіць.
Ён хутка абуў чаравікі і знік за дзвярыма, а бабуля падхапіла цяжкі пакет і накіравалася
ўслед за ўнукам.

ДОБРЫ ЎЧЫНАК
Пахмурным вясновым днѐм аднакласніцы Мар’яна і Ульяна вярталіся са школы. Было
вельмі холадна. Калючы пранізлівы вецер прадуваў наскрозь, збіваў з ног.
– Ну і надвор’е сѐння! А яшчэ называецца – вясна прыйшла! – пачала абурацца Ульяна.
– Ага, паглядзі на неба! Якое чорнае, як у восень. Зараз, напэўна,

дождж лупцане. Пайшлі хутчэй! – узяла за руку сяброўку Мар’яна, і дзяўчынкі хуценька
пакрочылі.
– У гэтых новых мікрараѐнах усѐ гола – ні дрэва, ні кусціка. Няма дзе
схавацца ад ветру, адны скразнякі гуляюць, – не супакойвалася Уля, якая ад холаду ажно
сагнулася.
– Але за тое ў нас прыгожая сучасная школа з басейнам і
трэнажорным залам. І паветра заўсѐды свежае, бо мала аўтобусаў і машын, а каб не было
холадна, трэба апранацца па пагодзе, – зірнула на яе Мар’яна.
Раптам узняўся моцны вецер, у паветры загуло, неба яшчэ больш пацямнела, сыпануў
густы, буйны град.
– Даставай хутчэй парасон! – выгукнула Уля.
Мар’яна раскрыла парасон і дзяўчынкі, прытуліўшыся, пакрочылі далей. Раптам яны
заўважылі бабульку, якая згарнуўшыся, акрывалася хусцінкай ад балючых ледзяных кропель.
Не згаворваючыся, сяброўкі пабеглі насустрач ѐй. Дзяўчынкі накрылі жанчыну парасонам,
затулілі ад граду.
– Адкуль жа вы з’явіліся, мае выратавальніцы? – цѐплымі, удзячнымі
вачыма пазірала на іх бабуля.
– Гэта мы са школы вяртаемся, – сказала Мар’яна і яшчэ шчыльней прытулілася да
жанчыны.
– А я вось у краму схадзіла, – усміхнулася бабуля.
Утраіх яны прастаялі пад парасонам пакуль не скончыўся град.
– Дзякую, мае любыя дзяўчынкі, за вашу дабрыню. А як вас завуць? – спытала
жанчына.
– Мяне – Ульяна!
– А мяне – Мар’яна! – шчабяталі сяброўкі, ідучы побач з бабуляй.
– Прыгожыя імѐны, гучныя, а мяне завуць Любоў Захараўна. Я вось
у тым доме жыву, – паказала яна на сучасны, новы, шматпавярховы будынак. – Калі вы не
супраць, дык пойдзем, я вас гарачай гарбатай пачастую. Сагрэецеся! – весела прапанавала
бабуля.
– Не, неяк няѐмка, – сумелася Уля і зірнула на Мар’яну.
– Чаму?! – узняла бровы Любоў Захараўна. – Я ж вас запрашаю! Хадзем!
Дзяўчынкі пагадзіліся, узялі з рук жанчыны пакет з прадуктамі і шпарка закрочылі разам.
Хутка яны сяделі за сталом ва ўтульнай бабулінай кухні.
– Я ўсѐ жыццѐ працавала з дзецьмі, – цѐплым, лагодным голасам гаварыла Любоў
Захараўна, таму люблю іх і разумею.
– А дзе вы працавалі? – спытала Уля.
– У школе мастацтваў, што на вуліцы Леніна, харэографам. Мне вельмі падабалася мая
праца. Музыка, танцы – гэта такое задавальненне, заўсѐды прыўзняты настрой, –
расказвала Любоў Захараўна і ставіла на стол пячэнне, цукеркі і іншыя салодкія
пачастункі.
– А мая бабуля працавала ў музычнай школе №4 па вуліцы Дзяржынскага, – сказала
Мар’яна.
– Я ведаю гэтую школу. Знаѐма з многімі настаўнікамі, якія працавалі там. А як завуць
тваю бабулю?
– Марыя Максімаўна, – адказала дзяўчынка.
– Марыя Максімаўна… – задумліва паўтарыла Любоў Захараўна, – а прозвішча –
Садоўская? Яна настаўніца сальфеджыо?

– Так, так! Дык вы ведаеце маю бабулю?! – здзіўленымі вочкамі пазірала Мар’яна. –
Яна настаўніца сальфеджыо. А гэта такі складаны музычны прадмет. Мне бабуля яго
асабіста растлумачвае, я ж вучуся ў гэтай школе.
– Вось, як цікава! Свет цесны! – выгукнула Уля, якая толькі вочкі пераводзіла з Любіві
Захараўны на сяброўку.
– Мне вельмі прыемна, што ў Марыі Максімаўны такая прыгожая,добразычлівая ўнучка.
Перадай ѐй ад мяне прывітанне і маме тваѐй – падзяку за тое, што выхавала цябе
чулай, мілай дзяўчынкай. І ты, Ульяначка, падзякуй сваѐй матулі, за цябе – сціплую і
шчырую. Дарэчы, мае любыя, юныя сяброўкі, усѐ вялікае пачынаецца з малога. Сѐння
вы зрабілі добры ўчынак – затулілі мяне ад граду і ветру. Можа для вас – гэта
звычайна, а для мяне – кранальна, прыемна, што ѐсць такія дзеці. Заставайцеся на
ўсѐ жыццѐ такімі шчырымі, чуллівымі, адкрытымі. Таму што дабрыня была заўсѐды
каштоўнай, – гаварыла гаспадыня Любоў Захараўна і налівала ў кубкі залацістую,
духмяную гарбату.

СНІКЕРС
Ганка і Людмілка сябруюць з першага класа. Як селі першага верасня за адну парту, так і
не разлучаюцца. Настаўніца ніколі іх не рассаджвае, таму што дзяўчынкі адна без другой не
ўяўляюць свайго існавання. Ды навошта іх разлучаць? Паводзіны ў сябровак прыкладныя, і
вучацца яны добра. Ніхто на іх ніколі не паскардзіўся.
Дзеляцца Людмілка з Ганкай паміж сабой усім, што толькі маюць. Стаяць адна за другую
гарою. За чатыры гады іх сяброўства па-дзіцячаму прайшло выпрабаванні, загартавалася і
ўзмацнілася.
Аднойчы тата купіў Ганцы два ―Снікерсы‖. Дзяўчынка адразу адзначыла: ―Адзін – мне, а
другі – Людмілцы. Як жа я з’ем два, а ѐй ніводнага? Заўтра на перапынку пачастуемся‖. Яна
пакруціла батончыкі ў руках і пашкадавала, што так яшчэ доўга чакаць да таго, каб іх з’есці. А
потым паклала ―Снікерсы‖ ў заплечнік. Ганка вучыла ўрокі, а думкі перабівалі батончыкі. І ад
гэтых думак збіралася сліна ў роце – так ужо хацелася чаго-небудзь смачненькага,
салодзенькага, шакаладненькага.
―Хутчэй трэба легчы спаць, – думала яна, – а то не вытрымаю і з’ем свой ―Снікерс‖. А можа і
праўда, з’есці адзін, а Люда адкуль будзе ведаць, што ў мяне было два? Яна са мной яшчэ і
сваім падзеліцца. О! Так і зраблю!‖
Дзяўчынка дастала батончык, зняла абгортку і з асалодай адкусіла кусочак. Прыемна
захрумсцеў смажаны арахіс, салодка раставалі шакалад і карамель у роце.
– Якая смаката! Якая асалода! – шаптала дзяўчынка, адкусваючы раз за разам
батончык.
На перапынку наступнага дня Ганка дастала снікерс і працягнула Людмілцы.
– На, гэта табе, мая мілая сяброўка! – шчыра сказала яна.
– А ў цябе ѐсць? – здзіўлена зірнула на яе Люда.
– А ў мяне няма.
– А… ты свой з’ела, так? – здагадалася сяброўка і адкусіла ккусочак
батончыка.
Ганка маўчала.

– Дык скажы, мая хітрая Ганулька, ты свой ―Снікерс‖ з’ела? – раз за разам кусаючы
батончык, дапытвалася Людмілка.
Ганка ўпарта маўчала, а толькі здзіўленымі вачыма пазірала на Люду, бо ў тае заставалася ўжо
менш палавіны батончыка, і яна нават не думала з ѐй дзяліцца.
– Ганулька мая шчодрая, ці ела ты ―Снікерс‖? – спытала знямоглая ад
маўчання сяброўкі, Люда і запіхнула ў рот апошні кусочак.
– Ела, ела, – нарэшце, насупіўшыся выціснула з сябе Ганка, і праглынула сліну.
– І я свой з’ела! Дзякуй, табе, мая сябровачка-сястрычка! – прамяніста ўсміхнулася
Люда і пяшчотна абняла Ганку.

ХТО ВАЖНЕЙШЫ?
казка

Пад прыгожай кучаравай бярозкай жыў гаманлівы Ручаѐк. Быў ѐн вясѐлы, усмешлівы,
заўсѐды спяваў звонкую песеньку. Вада ў Ручайку была чыстая, празрыстая. Падарожнікі
глядзеліся ў яе, як у люстэрка. Яны адпачывалі ў цяньку пад беластволай бярозкай і мыліся
халаднаватай вадой.
Ганарыўся Ручаѐк:
– Вось які я каштоўны! Усім патрэбна мая чыстая вада!
Пачула гэта Хмара і кажа:
– Каб не я, дык і цябе не было б! Гэта я напоўніла цябе да берагоў вадою!
Я даю ўсім ваду: морам, рэкам, ручаям, лужынам! А цябе, маленькага, сонца даўно высушыла
б. Гэта я ўсім патрэбна! Я самая важная!
Пачуў гэта Вецер і кажа Хмары:
– Калі б я сваѐй сілай не падагнаў цябе да Ручая, дык ты сама з месца не кранулася б! Я
ўсюды паспяваю: і аблокі прагнаць, і балоты прасушыць, і дрэвы пакалыхаць, каб яны хутчэй
раслі, і хмары падагнаць, каб напоены былі палеткі і лугі. Магу і завею падбадзѐрыць, і
сумѐты намесці, каб дзеці на санках, каньках каталіся і радаваліся зімовым забавам. Бачыш,
я самы патрэбны, а значыць, самы важны!
Толькі мудрае Сонейка моўчкі слухала спрэчкі сваіх сяброў і ўсміхалася.
Пра што ж думала Сонейка?

ЧАМУ ЗЯЗЮЛЯ ЖЫВЕ Ў ХОДЗІКАХ
казка

Хадзіў па лесе Чарадзей. Сустрэўся ѐн з лясным Дзятлам. Запрасіў той Чарадзея ў госці і
ветліва частаваў яго ў сваѐй кватэры. Спадабалася госцю і ўтульнае дзятлава гняздо, у якім
было некалькі пакояў, і гасціннасць птушкі.
– Малайчына, Дзяцел! – пахваліў яго Чарадзей. – Ветлівы ты гаспадар і руплівы працаўнік!
Цэлымі днямі стукаеш па ствалах дрэў – лечыш іх, будуеш-рамантуеш жыллѐ птушкам.
Рады я за цябе!
Рушыў Чарадзей далей. Захацелася яму пабачыць, у якіх гнѐздах жывуць іншыя лясныя
птушкі? Пабываў ѐн у Салаўя. Таксама пахваліў яго за тое, што Салавей не толькі добры
гаспадар, але і спявак на ўвесь лес. Падарыў Чарадзей на развітанне яму флейту, каб яшчэ
мацней гучала салаўіная музыка ў лесе.
Спадабалася лясному госцю гняздо-шалашык Пеначкі, якая сустрэла яго звонкім
прыветлівым спевам. Пахваліў Чарадзей і гняздо стракатай Мухалоўкі, якое было сплецена з
травінак і танюсенькай бяросты.
– Зі-зі-цыт! – пачуўся прывітальны голас Каралька. – Зі-зі-цыт! Зазірні і ўмаѐ гняздо, добры
Чарадзей!
– Ой! Якое незвычайнае гняздо! Круглае, нібы мячык! А ўтульнае – высланае мяккім
духмяным мохам! Напэўна ў такім гняздзе жыць камфортна! – добразычліва ўсміхаўся
Чарадзей.
– Чы-чы-чы! Чо-чо-чо! Чаму да мяне не зазірнеш? – зачокала Чачотка, якая зведала пра
Чарадзея ад Сарокі-стракатухі.
– Зазірну, зазірну і да цябе, толькі пабываю ў Дразда.
Клапатлівая пара Драздоў завіхалася каля сваіх маленькіх птушанят. Спадабалася Чарадзею іх
утульнае гняздо і трапяткія адносіны да дзетак.
Радаваўся Чарадзей за ўсіх птушак, у якіх пабываў. Усміхаючыся, ішоў ѐн далей па лесе.
Раптам з тоўстай галіны ўзнялася вялікая шэрая птушка.
– Як цябе завуць, птушка? – клікнуў Чарадзей.

– Зязюля! – адказала тая. – Ку-ку! Ку-ку!
– Хачу да цябе ў госці зазірнуць. Шмат у якіх птушак пабываў. Ці ѐсць у
цябе гняздо?
– А табе якая справа да майго гнязда? Ха-ха-ха! – засмяялася Зязюля.–
Няма ў мяне! Навошта яно мне патрэна, калі ѐсць гнѐзды ў іншых птушак! Ха-ха-ха!
– Дык дзе ж ты дзяцей гадуеш?
– Іх выседжваюць і гадуюць іншыя птушкі ў сваіх гнѐздах! А мне няма
часу займацца такімі дробязямі.
– Няма-а-а ча-а-а-су! Няма-а-а ча-а-а-су! – паўтарыла лясное рэха.
– Няма часу… – задумаўся Чарадзей і спыніўся.
Ён пагладзіў доўгую сівую бараду.
– Няма часу?! – грозна ўсклікнуў Чарадзей. – Дык будзе час! Ты будзеш лічыць, адлічваць
кожную пражытую гадзіну! Я падару табе драўляны домік, калі табе няма часу пабудаваць
сабе жыллѐ. І ты станеш драўлянай! Стой! Спыніся!
– Яшчэ чаго! Я люблю волю, гулі! Я люблю лятаць! Я не буду сядзець у тваім драўляным
доміку! – выгукнула Зязюля і зарагатала – Ха-ха-ха!
– Стань драўлянай! – злосна крыкнуў Чарадзей і выпусціў з вачэй два чароўныя прамяні.
Зязюля імгненна стала драўлянай і ўпала на зямлю. Падняў яе Чарадзей і пасяліў у домікходзікі, каб адлічвала людзям кожную пражытую гадзіну.
З таго часу драўляная зязюлька жыве ў гадзінніку. І калі стрэлка пройдзе па кругу
цыферблата, птушка выскоквае з доміка і кукуе столькі разоў, колькі паказана гадзін.

ЧАМУ ПРАЛЕСКІ СІНІЯ
казка

Як толькі сышоў снег, у лесе пад густымі ялінамі прарасла Кветка. Яна пацягнулася сваімі
шырокімі лісцікамі, памахала празрыстай галоўкай і ўсклікнула тоненькім галаском:
– Як цудоўна! Я з’явілася на свет! Я жыву!
Але яе ніхто не пачуў. Высокія яліны гаманілі паміж сабой і маленькую кветачку нават не
заўважылі.

Раптам з купінкі да Кветкі падскочыла Жаба.
– Вось і першая Кветка расквітнела, – задумліва сказала яна, – але чаму ты такая
непрыкметная, празрыстая, бясколерная?
– Не ведаю, можа я многа напілася талай вады, таму і празрыстая? – сумна адказала
Кветка.
– А як цябе завуць? – спытала Жаба.
– Таксама не ведаю.
– Не цікава з табою, аніякага ўражання ад цябе, не буду я з табой сябраваць, – сказала
Жаба і паскала далей.
Кветачцы зрабілася так маркотна і прыкра, што яна заплакала.
– Хто гэта плача? – здзівіўся сонечны Праменьчык, які ў гэты час гарэзліва скакаў па яловых
лапках. Ён расхіліў лапнік і ўбачыў Кветачку.
– Чаго ты плачаш? – спытаў Праменьчык.
– Сумна мне, – усхліпнула Кветка, – я такая непрыгожая, бясколерная, не ведаю, як мяне
завуць. Нават Жаба не захацела са мной сябраваць.
– Не плач, – усміхнуўся Праменьчык, – завуць цябе Пралеска, таму што расцеш на
пералесках і праталінках.
– Пралеска?! – здзівілася Кветка. – Якая прыгожая назва! Але чаму я празрыстая?
– Не хвалюйся, зараз мы гэта паправім, – абнадзеіў Праменьчык.
Ён папрасіў ялін, каб тыя расхіліліся, і Пралеска ўбачыла прыгожае блакітна-сіняе неба, якое
адлюстравалася ў яе празрыстых пялѐстках. Пралеска зрабілася сіняй, як неба.
– Якая ты прыгожая! – радасна ўсклікнуў Праменьчык. – Гэта Неба падарыла табе такую
незвычайную прыгажосць! Цяпер ты будзеш, нібы кавалачак сіняга воблачка на зямлі!
– Цудоўна! – узрадавалася Пралеска і запляскала лісцікамі.
– Я вельмі рада, што табе спадабаўся мой падарунак! – гучна сказала Неба і ласкава
ўсміхнулася.
А сонечны Праменьчык ад радасці пацалаваў Пралеску, і ў гэты момант пасярэдзіне
блакітна-сініх пялѐсткаў з’явілася жоўтая адмецінка, якая засвяцілася мноствам малюсенькіх
праменьчыкаў.
З таго часу, як толькі веснавое сонца сагрэе зямлю, на праталінках і пералесках
расцвітаюць першыя веснавыя кветкі, якія завуцца пралескамі.

СЁМА І АДЗІНКА

казка
Хлопчык Сѐма хадзіў у трэці клас. Быў ѐн гультай, вучыцца зусім не хацеў. Увесь час
гуляў у камп’ютарныя гульні. Аднойчы па матэматыцы ѐн атрымаў нават адзінку. Але Сѐма не
перажываў. Ён прыйшоў дадому і, як заўсѐды, сеў за камп’ютар. У гэты момант адзнака
выскачыла з яго дзѐнніка і пачала абурацца:
– Ізноў ты за свае гульні, – пачуўся тоненькі галасок. – Няўжо ты не можаш вучыцца лепш.
Паставіць для сябе мэту паправіцца ў вучобе. Мне за цябе сорамна перад тваімі бацькамі,
настаўнікамі і аднакласнікамі. Калі яны пагардліва пазіраюць на мяне, я чырванею ад
сарамлівасці, ганьбы за цябе. І Адзінка імгненна прачырванела.
Сѐма здзіўлена пазіраў на яе і не верыў, што перад ім скача адзнака, якую ѐн сѐння
атрымаў па матэматыцы. Хлопчык трасянуў галавой і памаргаў вачыма, але Адзінка не знікла.
Яна была малюсенькая, ледзьве заўважная, але шустрая і адважная. Адзнака ўскочыла на
клавіятуру камп’ютара і абуралася далей.
– Няўжо ты не можаш замест гэтай жудаснай гульні ўзяць падручнік і павучыцца рашаць
задачы і прыклады. Яна танюсенькім пальчыкам тыцкала ў манітор камп’ютара.
―Гэта ж цуд, каб жывая Адзінка скакала перадамною. А якая смешная і настырная. Са мной
яшчэ такога не здаралася, можа гэта ад гульняў?‖ – падумаў хлопчык і зноў матнуў галавой.
Але Азіначка не знікла і настойвала на сваім:
– Выключай камп’ютар і вучы ўрокі!
Але Сѐма толькі ўсміхнуўся. Ён не звяртаў больш на яе ўвагі. Хлопчык цалкам заглыбіўся ў
―стралялкі‖.
– І, увогуле, я не хачу быць Адзінкай, я мару стаць Дзясяткай! Запомні, калі

ты не паправішся ў вучобе, я буду с кожным днѐм расці. Уяўляеш, калі я вырасту як ты! Я буду
сапраўдны КОЛ! Тады і выхоўваць цябе буду па-іншаму. Вось пабачыш! – прыжмурыла вочкі
адзнака, – Так што лепш вучыся, ідзі, рашай прыклады!
Яна з усяе сілы цягала за провад камп’ютарнай мышкі, які быў у некалькі разоў таўшчэйшы за яе
ручкі.
– Падумаеш, напалохала! Адчапіся! Ты ж мне камп’ютар зламаеш! Ды хто ты такая каб
забараняць мне! Адкуль ты толькі на мяне ўпала?!
– З твайго дзѐнніка! Ты яшчэ не здагадаўся? – крыкнула Адзінка.
– Ну дык і вяртайся туды! Не перашкаджай гуляць!
У гэты момант у пакой зайшла мама. Малюсенькая Адзінка імгненна скокнула за камп’ютарную
мышку.
– Ты зноў у ―стралялкі‖ гуляеш! – абурылася мама. – А ўрокі вывучыў?
Пакажы свой дзѐннік.
Хлопчык, не адрываючыся ад гульні, працягнуў маме дзѐннік.
– Цябе сѐння не выклікалі? – спытала яна.
– Не, – схлусіў сын.
– Выключай камп’ютар і вучы ўрокі! – строга загадала мама і выйшла з пакоя.
– Ну ты і малайчына, што выскачыла з дзѐнніка, – пахваліў Сѐма Адзінку, – дасталося б мне
за цябе.
– Вось бачыш, атрымліваецца, што я цябе выручыла, а ты схлусіў маме. Хіба так можна?! –
скокнула на камп’ютарную мышку адзнака, – табе сказана рабіць хатняе заданне. Вучыся,
не крыўдзі маму! Давай, выключай камп’ютар!
– Зноў ты за сваѐ, – прабурчаў хлопец.
– Сѐма, ты ўрокі вучыш? – пачуўся голас з кухні.
– Чуў, што мама спытала? – умяшалася адзнака.
Сѐма маўчаў. А маленькая Адзінка скокнула яму на шыю і пачала цягаць за вуха.
– Ты чуў ці не? – крычала яна.
– Адчапіся! Чаго прыклеілася!
– Ты заўтра зноў адзінку атрымаеш! Якая ганьба!
– Ну і што!
– Дык цябе не перавядуць у наступны клас! – панікавала адзнака.
– Усѐ, дастала! Дай дагуляць гэты этап і буду вучыць урокі, – нарэшце
пагадзіўся Сѐма.
Хутка ѐн узяў падручнікі і пачаў нешта пісаць.
На наступны дзень Сѐма атрымаў двойку па матэматыцы, таму што ўсе прыклады былі
рэшаны няправільна.
Адзінка вельмі засмуцілася. Яна нават не хацела размаўляць з хлопцам, але, калі той зноў
сеў гуляць у ―стралялкі-даганялкі‖, яна пачала абурацца:
– Ну што гэта за адзнака – двойка! – тупала ножкамі па стале Адзінка, – сорамна як!
Памятай, з двойкамі я сябраваць не збіраюся!
– Падумаеш, не сябруй, – адазвалася з дзѐнніка Двойка, – галоўнае, са мой Сѐма сябруе.
Нічога не сказала Адзінка. Яна думала як дапамагчы хлопчыку ў вучобе.
У гэты момант зазваніў тэлефон.
– Прывітане, – пачуўся голас суседа-аднакласніка Толіка, – матэматыку рашыў?
– І не думаў, я яе не разумею, – абыякава адказаў Сѐма.
– Я хутка прыйду, будзем рашаць разам, дапамагу табе, – сказаў сябар.

– Ты схавайся, – звярнуўся Сѐма да Адзінкі, – хутка да мяне прыйдзе Толік, і мы будзем
рашаць задачы. Бо калі ѐн даведаецца, што я сябрую з Адзінкай, смеху будзе ў класе.
– А то ж твае аднакласнікі не ведаюць, што ты са мной сябруеш! Колькі такіх прыгажунь як я ў
тваім дзѐнніку скачуць па іншых прадметах.
– Не, ты асаблівая! – усміхнуўся хлопчык, – ты самая разумная Адзінка!
Але ўсѐ ж схавайся!
– Вось, бачыш, ты ўжо саромеешся, што са мной сябруеш. Значыць у цябе ѐсць сумленне, –
падняла ўверх танюсенькі пальчык адзнака, – каб яшчэ як прабудзіць інтарэс да вучобы!
Неўзабаве прыйшоў Толік, і Адзінка схавалася за камп’ютар.
– Ты, давай, рашай, а я потым у цябе спішу, – не адрываючыся ад гульні, сказаў Сѐма.
– Гэта няправільна! Ідзі і ты рашай, вучыся! – шапнула із-за камп’ютара Адзінка.
– Маўчы, не камандуй! Вучоная мне знайшлася! – шыкнуў Сѐма.
– З кім гэта ты размаўляеш? – спытаў Толік.
– Ды сам з сабою, – засмяяўся аднакласнік.
– А-а-а, гэта ў цябе ад ―компа‖, – пажартаваў сусед, – але ўсѐ ж давай разам будзем рашаць.
Хлопцы працавалі над прыкладамі і Сѐма крыху пачынаў разумець іх.
На наступным уроку па матэматыцы хлопец атрымаў тройку.
– Ну, гэта крыху лепш, чым двойка, але ж яшчэ не вынік. Я хачу каб ты вучыўся на дзявяткі і
дзясяткі. Мару каб каля мяне красавўся сябрук-нулік, – сказала Адзінка.
– Марыць не шкодна! Бачыш, чаго захацела! Каралева мне знайшлася!
Адзінка марыць стаць Дзясяткай! Смехата! Такога не бывае! – усклікнуў Сѐма.
– Ну, гэта мы яшчэ пабачым! І не абражай мяне! Я хачу табе дапамагчы.
Няўжо прыемна, калі цябе абзываюць ―двоечнікам‖? – замахала тоненькімі ручкамі Адзінка.
Мама таксама сказала, што тройка лепшая адзнака за двойку, але гэта яшчэ на паказчык
ведаў.
– Я знайду табе рэпетытара, і ты будзеш падцягваць матэматыку, – паабяцала яна.
– Ды не люблю я гэты прадмет! – запярэчыў сын.
– Любіш ці не, а вучыцца трэба. Ды як гэта, каб хлопчык не разумеў матэматыку – дакладную
навуку? Запомні, многія мужчынскія прафесіі звязаны з матэматыкай.
Праз некаторы час з Сямѐнам займаўся рэпетытар. І веды па матэматыцы павысіліся.
Мама забараніла яму бясконца гуляць у камп’ютарныя гульні. Адзінка была задаволена. Ёй
цяпер прыходзілася менш хвалявацца і што-небудзь даказваць Сѐму. А колькі радасці было,
калі ў дзѐнніку хлопчыка закрасаваліся шэсць балаў! Адзінка скакала па клавіятуры камп’ютара,
кружылася і танцавала.
– Ды не мяшай мне гуляць! – злаваўся хлопчык.
З цягам часу Сѐма зразумеў, як прыемна атрымліваць добрыя адзнакі. У камп’ютарныя
гульні ѐн гуляў ужо менш. Хлопчык ведаў, што гэта не самае неабходнае ў жыцці. Яны
адбіваюць ахвоту ад вучобы, марнуюць вольны час. Цяпер Сѐма больш гуляў на вуліцы з
сябрамі і старанна вучыўся. Адзінка радавалася за яго.
І вось аднойчы яна знікла. Сѐма прыйшоў са школы, а сяброўка яго не сустрэла, не
спытала як справы, як вучоба. Тым больш, што ѐн хацеў яе парадаваць, бо атрымаў дзявятку па
матэматыцы! Хлопчык вельмі засмуціўся. Ён шукаў Адзінку ўсюды, але не знайшоў.
А наша хітрая, кемлівая адзнака вярнулася ў дзѐннік, на сваѐ месца і чакала, калі побач з
ѐй стане нулік.
Аднойчы на матэматыцы настаўнік выклікаў Сѐму да дошкі. Хлопчык правільна рашыў задачу і
адказаў на ўсе пытанні.
– Выдатна, малайчына, – пахваліў настаўнік, – давай свой дзѐннік.

Сѐма ганарліва падаў дзѐннік.
– Дзе тая адзінка, што я табе некалі паставіў? – спытаў настаўнік, гартаючы дзѐннік.
Вучань моўчкі паціснуў плячыма. Ён і сам быў бы рады яе ўбачыць.
Гартаючы дзѐннік, настаўнік знайшоў тую адзінку і дапісаў каля яе нулік.
―Ах, вось куда яна знікла!‖ – ледзь не вырвалася ў Сѐмы.
Адзінка незаўважна падміргнула хлопчыку і памахала ручкай. Ад радасці ѐй хацелася
падскочыць і моцна пацалаваць яго за поспехі. Але замест гэтага яна ўзяла за руку Нуліка,
усміхнулася яму і шапнула:
– Будзем заўсѐды сябраваць.
– Гэта будзе залежыць ад Сѐмы, – адказаў той.
– Мы будзем яму дапамагаць.
Мара Адзінкі здзейснілася. Яна стала каралевай дзѐнніка – Дзясяткай па матэматыцы.
А хлопчык Сѐма старанна вучыўся. Не заўсѐды ўдавалася атрымаць высокія адзнакі.
Але галоўнае, што яго сябры Адзінка з Нулікам падбадзѐрвалі хлопчыка і ніколі не пакідалі яго.

ЯК ЗВОНЧЫК ШУКАЎ УТУЛЬНУЮ ХАТКУ
казка

На зялѐным лузе сярод духмяных кветак у гняздзе жыў маленькі жаўрук Звончык.
Акрамя яго там яшчэ гадаваліся два брацікі Шустрык і Спявак. Мама назвала жаўрука
Звончыкам, таму што, як толькі ѐн навучыўся трымацца на крылах, рана-раненька ўзлятаў у
паднябессе і звонка спяваў песні, якія ліліся на ўсю акругу. Звончык у гняздзе сядзець не любіў.
Там яму было цесна. А з вышыні можна было паназіраць, убачыць шмат чаго новага і цікавага.
Жаўрук бачыў хаткі-гнѐзды розных птушак. І яму здаваліся яны прыгожымі, утульнымі. Не такімі,
як ягонае гняздо. Звончыку хацелася там пабываць, пажыць у чужых гнѐздах. Асабліва на
буслянцы. Гэта ж сапраўдны птушыны замак – прасторны, вялікі, на высокай вежы!
Аднойчы жаўрук ляцеў над балоцістым лугам. У траве ѐн заўважыў гняздо Куліка. Там нікога
не было.
«Во, – падумаў Звончык, – самы час пабыць у хатцы Куліка».
Ён апусціўся на гняздо, а потым разлѐгся на пушыстых пярыначках, расставіў крылы,
закінуў лапку на лапку...
– Прыгажосць! Мякка, утульна, але неяк няѐмка. Гэта ж чужая хатка, а я
няпрошаны госць, – разважаў Звончык. – Не, трывожна, не сціпла сядзець без дазволу ў чужым
гняздзе. Ён узняўся і паляцеў далей.
Пакружыў жаўрук над палеткамі ды вырашыў наведацца ў лес, хоць туды ѐн ніколі не лятаў.
Ён жа палявы жаўрук. І павінен сваімі песнямі праслаўляць лугі, палі і сенажаці. Але Звончыка
так вабіў лес, што ѐн не ўтрымаўся. Там, напэўна, птушкі жывуць у незвычайных хаткахгнѐздах? Заляцеў жаўрук у лес, сеў на елку, азірнуўся навокал і ўбачыў гняздо, звітае з сухіх
галінак і карэньчыкаў, высланае пажаўцелым мохам. А там незнаѐмае птушаня старалася
выкаціць з гнязда чатыры зеленавата-блакітныя яечкі. То адно ўздыме на спіне – падкоціць, то
другое, то трэцяе… Звончык здзіўлена назіраў за ім, а потым здагадаўся, што так робяць
падкінутыя зязюльчыныя дзеці.
«Чыѐ ж гэта гняздо? – задумаўся жаўрук. – Куды ж паляцела птушка? Можа, ежу шукаць? А
падкідыш задумаў знішчыць яе будучых дзетак.»

– Скажыце, калі ласка, чыя гэта хатка? – спытаў Звончык у птушкі, якая
пралятала побач.
– Лясной завірушкі. Яна будуе гнѐзды на елках або кусціках ядлоўцу, –
крыкнула птушка і падалася ў глыб лесу.
– Дзякуй! – адказаў жаўрук.
Ён не мог больш назіраць, як Зязюльчаня выпіхвае яечкі, і моцна крыкнуў:
– Што ты робіш?! Навошта?! Яечкі ж упадуць і паб’юцца!
– Дык я і стараюся іх знішчыць, – адказала птушаня, – не крычы, а лепш дапамажы мне!
– Ні-за-што! Так нельга рабіць! – яшчэ мацней крыкнуў
Звончык і пачаў клікаць на
дапамогу птушак. А потым скокнуў у гняздо і сваімі крыламі пачаў затуляць яечкі, адпіхваючы
Зязюльчаня.
У гэты момант прыляцела незнаѐмая птушка. Яна ўхапіла шкоднае птушаня і кудысьці
панесла.
– Так табе і трэба! – крыкнуў жаўрук, а сам прысеў і хацеў адпачыць. Але яму было тут
няўтульна, цесна. Гэтыя яечкі, якія ѐн выратаваў, займалі амаль усѐ гняздо. Пакруціўся,
паскакаў каля іх жаўрук, дый паляцеў далей.
У зарасніку ѐн адшукаў гняздо Дразда і таксама пабываў там. Каля разложыстай чаромхі ў
густой траве жыў Салавей, які запрасіў Звончыка ў госці. Пабыў жаўрук і ў хатцы-дупле Дзятла.
Не спадабалася яму там – цѐмна, цесна сярод дзятлавых дзетак. Завітаў жаўрук-падарожнік і
да Сініцы, якая жыла ў шчыліне расшчэпленага маланкай дрэва.
«Няўтульна, як і ўсюды – усѐ чужое», – падумаў Звончык і вырашыў вяртацца дамоў.
Ён паляцеў праз бярозавы гай і раптам убачыў на высокім дрэве нейкі кошычак, сплецены з
тонкіх галінак. Жаўрук не ўтрымаўся, каб не зазірнуць туды. У кошычку ціўкала пяць птушанят, а
каля іх завіхалася клапатлівая прыгажуня Івалга. Звончык вельмі здзівіўся. Ён не ведаў, што
кошычак – гэта яе гняздо. Хітры жаўрук сеў на суседні сучок і чакаў, калі Івалга куды-небудзь
паляціць. І калі птушка вылецела з гнязда, ѐн ускочыў туды. Але ў гняздзе было так цесна! Дый
яно злѐгку калыхалася. Звончыку зрабілася страшна. Ён не прывык да такіх арэляў. Спалоханы
жаўрук вылецеў з гнязда і паляцеў далей.
Па дарозе ѐн сустрэў Аўсянку, якая запрасіла яго ў сваю хатку-гняздо. Яно знаходзілася на
схіле канавы. Звончыка здзівіла тое, што яе гняздо падобнае на жаўруковыя гнѐзды – такая ж
самая звітая з карэньчыкаў і сцяблінак чашачка.
Пабыў цікаўны жаўрук і ў Амялушкі. Але і ў яе хатцы нічога незвычайнага не было. Усе
гнѐзды падобныя. Засталося падарожніку-Звончыку здзейсніць яшчэ адну самую запаветную
мару – пабываць на буслянцы, якая вабіла яго больш за ўсѐ. Прыляцеў ѐн да буслянкі і назірае:
корміць Бусліха-маці сваіх дзяцей і прыгаворвае:
– Ешце, мае маленькія. Падрастайце, набірайцеся сілы, узмацняйце крылы.
Хутка будзем вучыцца лятаць.
«Нічога сабе, – маленькія, – падумаў Звончык, – а ядуць колькі! Мне гэтай ежы, што яны за
адзін раз праглынаюць, на тыдзень хапіла б!»
– Тук-тук-тук, – пастукаў жаўрук дзюбкай, – калі ласка, дазвольце мне прысесці на вашай
буслянцы.
– Калі ласка, – прыветліва запрасіла Бусліха.
Звончык скокнуў на гняздо і яго лапка правалілася ў шчыліну. Іх было шмат сярод
пераплеценага зрэдку галля. І лапкі жаўрука раз за разам траплялі ў гэтыя шчыліны.
«Ай, як небяспечна! – падумаў ѐн. – Можна лапы паламаць!»
На пуховай мяккай пасцельцы адпачывала трое буслянят, схаваўшы дзюбы пад свае крылы.
Яны не прапанавалі госцю прысесці каля іх, і ѐн ускочыў на сучок, які тырчаў з галля. Паглядзеў

жаўрук, што і на буслянцы нічога незвычайнага няма, развітаўся з бусламі і накіраваўся дадому
– у роднае гняздо.
«Ні ў адной хатцы нічога асаблівага і шыкоўнага няма, – думаў ѐн па дарозе».
Стомлены вандроўкай, Звончык прыляцеў на сваѐ гняздо. Ён радасна скочыў на мяккую
пасцельку, па якой моцна засумаваў, абняў пушыстых брацікаў і прымасціўся сярод іх. Жаўрук
доўга пазіраў у блакітнае неба…
«Нідзе не бывае так утульна, вольна і цѐпла, як у сваѐй хатцы, у сваім родным куточку,
сярод родных брацікаў», – падумаў стомлены Звончык, сагрэўся і салодка заснуў.

ПРЫ СОНЕЙКУ ЦЁПЛА, ПРЫ МАМАЧЦЫ ДОБРА
казка

У коткі Муські падрастала пяцѐра кацянят: Белахвосцік, Беланосік, Белавушка, Белалапка
і Рыжык. Цешылася Муська са сваіх любімцаў, карміла смачным малачком, лашчыла іх,
цалавала мордачкі. Кацяняткі падрасталі хутка. Муська выводзіла дзетак на вуліцу, і пушыстыя
камячкі гулялі-скакалі ў высокай траве, грэліся на сонейку.
Калі дзеці выраслі, Муська сказала:
– Цяпер вы павінны навучыцца лавіць мышэй. Гэта ваша асноўнае
прызначэнне. Людзі вельмі любяць кемлівых і спрытных катоў і вельмі не любяць надаедлівых
грызуноў-мышэй. Я вам пакажу, як іх трэба лавіць. І вы будзеце паляваць самастойна.
Котка расказала дзецям пра ўсе свае хітрыкі і прыѐмы.
Кемлівы Рыжык адразу падаўся ў камору, бо бабуля кожны дзень скардзілася на шкодніцмышак, што грызуць бульбу, каўбасы, сала і ўсѐ, што там ляжыць.
Белахвосцік пабег у хлеў, таму што мама Муська часта выносіла адтуль небаракаўмышак.
Беланосік пачасаў свой белы носік і паскакаў на агарод. А котачкі Белалапка і Белавушка
не спяшаліся на паляванне. Яны разлягліся на траве і мурлыкалі песеньку. Але раптам убачылі,
што з каморы, ганарова задраўшы мордачку, з мышкай у зубах, выбег Рыжык.
– Глядзі, Белалапка, Рыжык мышку панѐс! – здзіўлена шапнула

Белавушка. – У яго атрымалася яе злавіць!
Услед за Рыжыкам таксама з мышкай у зубах, махаючы белым хвосцікам, з хлява выскачыў
Белахвосцік. А праз некаторы час з агароду выбег Беланосік. Ён, задраўшы белы носік, таксама
нѐс мышку.
У Белалапкі і Белавушкі ажно вочкі засвяціліся, нібы зялѐныя малахіты, так захацелася і ім
злавіць мышку.
– Хуценька збірайся, Белавушка, і бяжым на калгаснае поле! Там цяпер
жыта жнуць. І мышкі ажно кішаць, так зерне збіраюць, – сказала Белалапка, – мы зловім не па
адной, а па некалькі!
Прыбеглі коткі на поле. А там сапраўды многа мышак. Прытаіліся коткі, сочаць, а потым
знянацку – скок на мышку… Але тае і след выстыў. Высунуцца мышкі з норкі, коткі напужаюць
іх, пабегаюць вакол, і ўсѐ на гэтым.
Пачало змяркацца. Сонейка пакацілася за лес адпачываць.
– Пойдзем і мы дадому, – сумна сказала Белавушка, – есці хочацца і вельмі стаміліся.
– Ты ідзі, а я не пайду, пакуль мышку не злаўлю, – заупарцілася Белалапка.
Засталася яна адна. Мышкі баяліся вылазіць з норак, таму што на полі свяціліся два
зялѐныя агеньчыкі коткі Белалапкі. І спаймаць мышку не атрымалася. Котачка вельмі стамілася
і моцна захацелася есці. У гэты момант над яе галавой нешта, свішчучы, праляцела.
– Мя-у-у, мамачка-а-а! – спалохана замяўкала Белалапка і кінулася
ўцякаць пад стажок саломы.
Яна вытрашчыла вочкі і здзіўлена пазірала на незнаѐмую істоту, якая лѐтала над полем і
махала крыламі, падобнымі на аэраплан.
―Гэта ж кажан, – лятучая мышка. Яна таксама палюе, – здагадалася котка. – Я напужала
мышак, а мышка напужала мяне. Вось як бывае!‖
Супакоіўшыся, Белалапка згарнулася клубочкам, прыгрэлася ў саломе і заснула.
Ёй сніліся мышы. Яны чарадою бегалі па полі, танцавалі, дражніліся.
Котачка хацела іх дагнаць, але, як гэта бывае ў сне, не змагла нават з месца крануцца. Хтосьці
трымаў яе за хвосцік, і белыя лапкі толькі тупацелі на месцы.
Прачнулася Белалапка ад таго, што адчула цяпло ў бачок. І хтосьці то свяціў ѐй у мордачку,
то жартаўліва цягаў за хвосцік. Яна расплюшчыла вочкі і ўбачыла сонечнага Праменьчыка.
– Дык гэта ты не даў мне злавіць мышку ў сне? – надзьмуўшыся, спытала Белалапка.
– Не, не я! Не сумуй, я табе дапамагу! – сказаў Праменьчык. – Зараз мышкі пачнуць вылазіць
з норак. Я асляплю іх, а ты – лаві!
– Цудоўна прыдумаў! – узрадавалася котка.
І як толькі першая мышка высунула мордачку з норкі, Праменьчык ярка засвяціў ѐй у
вочы, а Белалапка скочыла са свайго сховішча і злавіла яе.
– Дзякуй! – крыкнула котка Праменьчыку, які падаўся ў высокае неба да свайго сонейка.
– Бывай! Удачы табе! – усміхнуўся на развітанне Праменьчык.
―І мне трэба бегчы да мамы!‖ – радасна падумала котка і падалася дадому.
Яна забегла ў хату, кінула ля парога мышку і скокнула да мамы.
– Дзе ж ты бадзялася, дочачка? – спытала котка-мама і пяшчотна пагладзіла Белалапку.
Котачка маўчала, а толькі бесперапынна мурлыкала і лашчылася да мамы.
– Пры сонейку цѐпла, пры мамачцы добра, – нарэшце прамяўкала яна,
узняла свае радасныя вочкі на Муську і лізнула яе ў носік.

СКОНЧЫЎ РАБОТУ – ГУЛЯЙ У АХВОТУ
казка

У Зайчыхі гадавалася двое зайчанят: Пушысцік і Чарнахвосцік.
Пушысцік быў такі прыгожы і пушысты, як ні адзін заяц у лесе. А ў Чарнахвосціка, нібы
мяцѐлачка, быў чорны хвосцік.
Аднойчы Зайчыха-мама сказала Чарнахвосціку назбіраць зайцавай капусты, а Пушысціку
нарваць на градцы морквы, каб было што на абед прыгатаваць.
– Хто не выканае маѐ даручэнне, гуляць не пойдзе! – сур’ѐзна сказала мама. – Зразумелі?
– Зразумелі, – адказалі сыночкі, і пайшлі працаваць.
Чарнахвосцік узяў кошычак і накіраваўся на суседнюю палянку па купусту, а Пушысцік начапіў
на вушы навушнікі, у кішэню паклаў плэер, уключыў музыку і, танцуючы, паскакаў на градку. Але
тут ѐн заўважыў карагод каляровых Матылькоў, якія весела кружыліся над духмянымі кветкамі.
– Во! – здзівіўся заяц. – Што гэта ў вас за свята?
– Сѐння Дзень нараджэння Божай Кароўкі, – дружна адказалі Матылькі.
– Віншую, Божая Кароўка! – падскочыў Пушысцік.
– Дзякуй! – адказала імянінніца. – Станавіся з намі ў карагод!
– З задавальненнем! – не задумваючыся, згадзіўся заяц. – У мяне вось і музыка ѐсць. Калі
жадаеце – уключу?
– Жадаем! Жадаем! – весела запішчалі тоненькімі галасамі Матылькі.
Зайчык забыўся пра маміна даручэнне. Ён да самага абеду скакаў, весяліўся з Матылькамі.
Раптам убачыў Чарнахвосціка, які нѐс цэлы кош капусты. Пушысцік схапіў свой кош і хацеў
бегчы на градку. Але ў гэты момант Зайчыха паклікала сыночкаў дамоў. Зайчык апусціў
хвосцік, і паплѐўся ўслед за братам.
– А дзе ж твая морква? – спытала яго мама.
– Я так загуляўся з Матылькамі, што не заўважыў, як прабег час, – апусціўшы вушкі,
прызнаўся Пушысцік.
– Кепска, – незадаволена сказала Зайчыха, – пасля абеду пойдзеш працаваць.
– Добра, – згодна кіўнуў галавой зайчык.
– А ты, Чарнахвосцік, скончыў работу – гуляй у ахвоту! – усміхнулася мама.

ПЫТАЕЦЦА ЛЮТЫ, ЦІ ДОБРА АБУТЫ
казка

Жыла на высокім дрэве ў цѐплым дупле клапатлівая Вавѐрка. Былі ў яе дачушка
Скакушка і сынок Цікунок. Напярэдадні зімы звязала шчырая мама Вавѐрка сваім дзеткам
цѐплыя шапкі, тоўстыя панчошкі на лапкі, сшыла пушыстыя футры, каб не мерзлі яе любыя
дзеткі ўзімку. Нягледзячы на мароз і сцюжу, вельмі любілі яны бавіцца на вуліцы.
Аднойчы сонечным марозным днѐм адправіліся Скакушка і Цікунок па дрэвах паскакаць,
пабегаць, пагуляць. Дачушка апранулася цѐпла: – панчошкі на лапкі нацягнула, футра
апранула, шалік вакол шыі закруціла. А Цікунок, як заўсѐды, крыкнуў: ―Мне і так не холадна!‖ –
і паскакаў.
Скакушка апусцілася на зямлю і забаўлялася карункавымі сняжынкамі, якія кружыліся ў
паветры. Вавѐрка лавіла іх лапкай, а яны адразу ператвараліся ў кропелькі вады. Цікунку такая
забава была нецікавай. Яму хацелася чаго-небудзь новага, незвычайнага, і ѐн падаўся глыбей
у лес шукаць прыгодаў.
Скакаў ѐн з галінкі на галінку, з дрэва на дрэва і раптам убачыў ля высокай, усыпанай
снегам яліны дзеда. Ён быў у блакітна-белай вопратцы, з сіваю барадою і ледзяною палкай у
руцэ.
– Ты хто? – не ўтрымаўся Цікунок і скокнуў на гурбу снегу.
– Я, Люты – самы злосны месяц зімы! – адказаў дзед і дыхнуў на Цікунка
так, што той ледзьве на лапках утрымаўся. – Вось хаджу па лясах, па палях і
пытаю, ці ўсе
апранутыя, ці ўсе абутыя? Вунь, бачыш, мая памочніца Завіруха, як віруе – сцежкі замятае. Калі
раззлуецца, дык яшчэ і не тое можа нарабіць! А калі з Марозам разгуляюцца, тады трымайцеся і
людзі, і звяры! Толькі платы трашчаць будуць! Усе адчуюць сапраўдную зіму! А ты чаму не
апрануты, не абуты? – грымучым голасам спытаў месяц.
– А мне і так не х-х-холадна! – адказаў Цікунок.
– Не холадна?! Дык чаго дрыжыш? – зарагатаў Люты і яшчэ больш дыхнуў на яго.
Нічога не адказаў Цікунок, а толькі ва ўсю моц кінуўся дадому.
Ён спыніўся каля Скакушкі і спалохана азірнуўся назад.
– Чаго бяжыш, як віхура?! – здзівілася сястрычка.

– Ад Лютага ўцякаю. Замарозіць мяне хацеў. Як дыхнуў холадам, дык я ледзь не замерз пад
кустом.
– Дык бяжы хутчэй дадому і апраніся, – параіла Скакушка.
– Але ж мне ўжо не холадна, – задуменна развѐў лапкі Цікунок.
– Значыць, уцѐк ты ад Лютага! – загадкава ўсміхнулася сястрычка.
Вершы

БЕЛАРУСЬ
–Чаму Беларусь сінявокая?
–З азѐрамі глыбокімі,
з васількамі сінімі ў жыце,
з жаўруком у нябесным блакіце.
–Чаму Беларусь белая?
–З жытамі на нівах спелымі,
з бусламі на белых крылах,
узнятымі да небасхілу.
–Чаму Беларусь музычная?
–З галасамі гучнымі, зычнымі,
з песнямі, што нібы мора
на родныя льюцца прасторы.
–Чаму Беларусь гасцінная?
–З хлебам і соллю ў хацінах,
і госць, і падарожны, вядома, –
у Беларусі, як дома.

МАТУЛІ
Ты, матуля мая, не хварэй,
Тваѐ сэрцайка я не ўстрывожу.
Ты, матуля мая, не сівей,
Будзь заўсѐды ласкавай, прыгожай.
Буду слухаць цябе я заўжды,
Буду лепей вучыцца ў школе,
Затулю ад трывогі, бяды,
Толькі б ты не хварэла ніколі.

МАЛЮЮ МАМУ
Я малюю маму:
вочкі – васількі,
вусны – мак чырвоны,
вейкі – матылькі.
Абвяду кружочкам
ружовыя шчочкі.
Модная прычоска –
сонечная коска.
– Гэта хто? – здзівіўся тата.
– Мама наша каля хаты
светлым сонцам ярка ззяе.
Хай адзіная такая
яна будзе ва ўсім свеце.
Вось мы, кветкі, – яе дзеці.
Усміхнуўся тата шчыра:
– Фантазѐрка ты ў нас, Іра!
Я яму паабяцала:
– Калі будзе тваѐ свята,
Намалюю цябе, тата!

ЮРАСЬ-МАСТАК
Неяк сеў Юрась за парту,
а падручнік – смеху варты.
У тыгрыцы, бы ў барана,

рогі ім дамаляваны.
Стаў у зайца – хвост лісіны.
На асіне – яблык сіні.
Хлопчыку падправіў вусны.
Закруціў бабулі вусы.
Не карове – акуляры.
Ёсць і іншыя ахвяры
– Як не сорамна, Юрась,
кажа яму сябар Ромка, –
на цябе пакрыўджана
кожная старонка!

ПЕРШАЯ ДЗЯСЯТКА
У дзѐнніку Ірынкі –
першая дзясятка.
Цешыцца дзяўчынка,
ганарыцца татка.
Кажа ѐн: ― Віншую!‖–
І ў шчочку шчыра
дочачку цалуе, –
―Малайчына, Іра!‖
Мама, як на свята,
торт пячэ заўзята.
Нават брат Ігнатка
ведае, як цяжка
атрымаць дзясятку.
Сам ѐн пры адказах
у садзіку хвалюецца,
там замест дзясяткі –
сонейка малюецца.
Быццам разумее
ўсе гарэза-коцік –
скача па канапе,
ѐн, падняўшы хвосцік.
У вачах бабулі
цѐплая іскрынка:
― Малайчына, унучка,
так трымай, Ірынка!‖

МАЙ РАСКВІТНЕЎ
Бела-ружовыя кветкі ўсюды…
Што гэта? Што гэта? Майскія цуды?!
Шчэбет у садзе птушыны і спеў –
Яркімі фарбамі май раскветнеў.
Жоўтымі вочкамі лотаць міргае,
з дзьмухаўцам ветрык вясѐлы гуляе,
сонейка ветліва ўсім падміргнула –
цѐплымі промнямі ў рэчку нырнула.
У садзе, на лузе зялѐным, у лесе –
Май расквітнеў звонкай раніцай весняй.

ДА БАБУЛІ
Прытулілася да лесу
бабуліна хата.
Вѐска ў адну вуліцу,
ды ўнукаў багата.

Паўлік, Янка, Мартачка…
Дзецям не да гуляў:
– Паехалі, татачка,
на печ да бабулі!
Там, на печы, бабка
садавіну сушыць.
І паўнюткія мяшкі
яблыкаў і грушаў.
Вітамінчыкаў жывых
наямося ўволю,
каб здаровенькімі быць –
не хварэць ніколі.
Нам бабуля напячэ
дранікаў бульбяных
і з варэннем піражкоў –
смачных і духмяных…
Усміхаецца бабуля,
сонцам ззяе хата.
Завіталі ў госці ўнукі –
і ў бабулі свята.
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МОЯ ЛЮБОВЬ – РОДНАЯ БЕЛАРУСЬ
Моя любовь – родная Беларусь,
Кудрявые берѐзки – мои песни.
Я с детства, милый край, тобой горжусь,
Твоей природой сказочно-чудесной.
Люблю твои просторные поля,
Голубоглазые озѐра, реки.
Земля отцов и пращуров земля,
Я сердцем и душой с тобой навеки!

ЕДЕТ РАДОСТЬ
Эй, ребята,
Поглядите:
За рулѐм

Уселся Витя.
На педали нажимает
И машиной
Управляет.
Вправо, влево
Поворот.
Посигналил –
И вперѐд.
А в машине той
Игрушки –
В детский сад
Спешат зверюшки:
Крокодил, верблюд,
Мартышка,
Бегемот, лисичка,
Мишка,
Пять весѐлых
Лягушат…
Едет радость
В детский сад.

ДОШКОЛЬНИК
В детский садик по утрам
Каждый день хожу я сам.
Садик рядом с нашим домом,
И дорога мне знакома.
Через год я подрасту,
В первый класс тогда пойду.
Всѐ хочу уметь и знать:
Рисовать, лепить, писать
И на плаванье ходить,
И с компьютером дружить,
Книжки разные читать,
Небылички сочинять.
И стихи про Беларусь
Сам писать я научусь!

ХОЧУ ШОФЁРОМ СТАТЬ
Папа возит грузы в Минск,
И в Глубокое, и в Пинск.
На машине грузовой
Ездит летом и зимой.
Я хочу шофѐром стать

И, как папа, побывать
В Горках, в Витебске, в Мостах,
В незнакомых мне местах.

ХОЧУ СТРОИТЕЛЕМ БЫТЬ
Хочу настоящим
Строителем стать,
Красивые в Гродно
Дома воздвигать,
Чтоб радовал город,
Любимый, родной,
И старых, и малых
Своей красотой!

БУДУ КУЗНЕЦОМ
По Гродно с мамой я иду
И рассуждаю на ходу:
– Вот Неман, бурная река,
Шумит, бежит издалека,
А там, за Неманом, завод,
Как исполинский пароход.
Народ рабочий по утрам
Спешит туда к своим станкам.
И я, как только подрасту,
Трудиться на завод пойду,
Со старшим братом и отцом
Работать буду кузнецом.

СУББОТНИК
Сегодня субботник
В садике нашем.
Как мы работать умеем,
Покажем!
Все до одной
Перемоем игрушки–
Станут как новые
Куклы, зверюшки.
Книжки подклеим
И стулья протрѐм –
Полный порядок

Кругом наведѐм.

ДНИ НЕДЕЛИ
Понедельник – первый день
Трудовой недели.
В садик мне идти не лень:
Игры ждут, качели…
Вторник – новый день, второй,
И, как первый, трудовой.
На работу все спешат –
Я иду в свой детский сад.
А потом среда придѐт!
Только солнышко взойдѐт,
В детский сад пойду опять,
Буду клумбы поливать.
За средой четверг примчится –
Дружно все пойдут трудиться.
И мы в садике своѐм
Все дорожки подметѐм.
А назавтра явится
Труженица-пятница.
День рабочий закипит,
Загудит и застучит.
Сменит пятницу суббота –
В детский сад и на работу
Никому идти не надо.
Выходной день как награда.
Воскресенье – день седьмой –
Самый главный выходной.
Всей семьѐй в поход пойдѐм,
Вместе дружно отдохнѐм!

ВЕРНУСЬ ДОМОЙ
Подрасту – про всѐ узнаю,
В небе, в море побываю,
Посмотрю другие страны,
Горы, реки, океаны.
А потом вернусь домой –
Лучше нет земли родной!

НОВОСЁЛЫ

Солнышко, свети, старайся,
В тѐмной туче не скрывайся!
Не жалей своих лучей,
Улыбайся горячей!
Видишь, сколько нас, весѐлых?
Мы сегодня – новосѐлы.
Открывается детсад
Для счастливых дошколят.

НАДО ЧАЩЕ УЛЫБАТЬСЯ
Мы одной планеты дети.
Любим петь, шутить, играть.
Всем нам хочется в ракете
В звѐздном небе полетать.
Мы немножко фантазѐры –
Нам бы только не болеть.
Голубых морей просторы
Мы мечтаем посмотреть.
Надо чаще улыбаться,
Про болезни забывать,
Удивляться, восхищаться
И побольше книг читать.
Главный лекарь на планете –
Солнце, воздух, спорт и труд.
Хорошо, когда все дети
И смеются, и поют!

ЧУДО
Я говорю сестрѐнке Нине:
– Смотри, что я слепил из глины!
Она серьѐзно мне сказала:
– Ты как волшебник, я не знала.
Слонѐнок вышел просто чудо,
Совсем похожий на верблюда!

ПОШУТИЛИ БРАТ С СЕСТРЁНКОЙ
Говорю я тебе, Яна,
Пить не надо из-под крана.
Горло, доченька простудишь

И лежать в больнице будешь.
– Поняла, – сказала Яна, –
Буду пить из-под стакана.
– Лучше пей из-под тарелки, –
Посоветовал Валерка.
Пошутили брат с сестрѐнкой
И смеяться стали громко.

ЗА СТОЛОМ
Сел за стол я, ложку взял,
Разговаривать не стал,
Потому что когда ем,
Я всегда и глух, и нем.

В ТЕАТРЕ
В театр бобрѐнка Борю
Бобриха привела,
Сыночку-непоседе
Она урок дала:
– Веди себя спокойно,
Старайся не кричать,
Не грызть конфеты, чипсы,
Ногами не стучать.
Сказал бобрѐнок: «Мама!
Урок запомнил я,
Тебе не будет стыдно
В театре за меня!»

В АВТОБУСЕ
Сидит в автобусе мальчишка,
В окно, рассеянный, глядит,
В руках большую держит книжку,
А рядом бабушка стоит.

ТЕЛЕФОН СТОНЕТ
Очень нравится Антону
Говорить по телефону.

Номер быстро набирает,
Тараторить начинает:
– Это я, послушай, Саша,
Заболела кошка наша.
Дал ей капли валерьянки–
Вмиг поправилась Марьянка.
Стала бегать и скакать,
Мяч по комнате гонять…
А ещѐ, послушай, Саша,
У соседки тѐти Даши
Попугай смешной, болтливый,
Говорит он: «Я красивый!»…
Целый час Антон трезвонит,
Телефон, бедняжка, стонет.

ДЕТИ ЕХАЛИ ДОМОЙ
Светило ярко солнышко
Весеннею порой,
Из школы дети ехали
В троллейбусе домой.
Они кривляться начали
И громко хохотать,
Толкать друг друга с силою,
Щипаться и кричать.
Водитель строгим голосом
На весь салон сказал:
– Мальчишек невоспитанных,
Как вы, я не встречал.
Притихли сразу мальчики,
И наступил покой…
Из школы дети ехали
В троллейбусе домой.

ВАЖНЫЕ СЛОВА
Слова «До свиданья»,
«Спасибо», «Простите».
«Пожалуйста», «Здравствуйте!»
Щедро дарите!
Дарите прохожим,
Друзьям и знакомым,
В автобусе, школе,
На улице, дома…
Слова эти очень

И очень важны,
Они человеку,
Как воздух,
Нужны.
Без них невозможно
На свете прожить.
Слова эти надо
Почаще дарить!

ЛЕГО
У братика Олега
Конструктор чудный «Лего».
Мы часто с ним играем,
Коттеджи воздвигаем,
Дворцы, библиотеки,
Музеи и аптеки,
Мосты сооружаем,
Машинки собираем.
Играем и смеѐмся,
Друг с другом не дерѐмся.

ГДЕ ПАПА МОЙ?
Была весна, цвела сирень.
Стоял весѐлый майский день.
Пришѐл сосед с войны домой,
А папы нет! Где папа мой?
– Погиб наш папа на войне, –
В слезах сказала мама мне.
А я не верил, папу ждал,
На край деревни выбегал.
Стоял подолгу, вдаль глядел,
Я с папой встретиться хотел.

МОЙ ДЕДУШКА
В сорок первом, в сорок пятом
Был мой дедушка солдатом,
Защищал он край родной
Под Одессой, под Москвой,
Под Орлом, под Сталинградом…
Есть у дедушки награды,

Он рассказывает мне,
Как сражался на войне
И как дважды генерал
Ордена ему вручал.
Вот какой мой дед. друзья,
Не любить его нельзя!

БАБУШКА
Медсестрою бабушка
На войне была,
Службу милосердия
С гордостью несла.
С поля боя раненых
Выносила смело.
Сколько раз ей страшная
Смерть в глаза глядела.
Много перевидела
Горя, слѐз она,
До сих пор
Всѐ снится ей
По ночам война.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Написала внучка деду:
– Поздравляю с Днѐм Победы!
Долгих лет тебе желаю
И «СПАСИБО» посылаю
За весну, что в сорок пятом
Подарил ты всем ребятам!

НА ДВОРЕ МОРОЗ
– На дворе мороз трещит, –
Брат сестрѐнке говорит. –
Щиплет за руки, за нос,
Не сдержать от боли слѐз.
А она ему в ответ:
– Я не слышу, треска нет!
И не вижу, что мороз
Ущипнул тебя за нос:
Синяков нет на руках,

На носу и на щеках.

ВЕСНУШКИ
Появились у Танюшки
Неожиданно веснушки
Брат кричит:
– Весна пришла!
Наша Таня расцвела!
У неѐ на лбу, на щѐчках –
Золотистые цветочки.

ФАНТАЗЁР
– Я всѐ умею, всѐ могу, –
Кричит Егорка на бегу. –
Могу в реке поймать лису,
Форель - на дереве в лесу.
Все говорят: «Чудишь, Егор?»,
А он в ответ: «Я фантазѐр!»

ДОРОЖКА
Я за котиком бежала,
Поскользнулась и упала.
Нехорошая дорожка
Поцарапала мне ножку.
Я с ней больше не дружу,
По другой теперь хожу.

ЧТО СО МНОЙ?
Я не знаю, что со мной:
На бок лягу, на другой…
До полуночи верчусь,
Спать никак не научусь.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА
Тра-та-та, тра-та-та –

День рождения кота.
В барабан котѐнок бьѐт,
На обед гостей зовѐт.
Вот пришли соседки-кошки,
Сели рядом, взяли ложки.
А коты усатые,
Важные, пузатые,
Съели мясо и сосиски,
И сметаны по две миски.
– Что ж, – сказал хозяин-кот, –
Не пора ли в хоровод?
Гости были очень рады –
Веселились до упаду,
А под утро крепким сном
Все заснули под столом.

ПОДАРИ УЛЫБКУ
Подари мне,
Серѐжка, улыбку.
Нарисуй
Золотистую рыбку,
Косолапого мишку
С гармошкой
И меня
С попугаем Тимошкой.

ПОПУГАЙ АЛЁША
В кабинете доктора
Попугай сидит.
Целый день без устали
Бойко говорит:
– Доктор наш хороший!
Доктор наш хороший!
Любит ребятишек
И меня – Алѐшу.

В ЗООПАРКЕ
Я смотрел,
Как в зоопарке
Летним днѐм

Под солнцем жарким
Два слона
В футбол играли,
Гол за голом забивали.
Не видал борьбы острей –
Растоптали
Сто мячей!

ПОДАРОК
Рак налиму в воскресенье
Подарил на день рожденья
Преогромную корягу –
Чуть донѐс еѐ бедняга.

ВЫ СЛЫХАЛИ?
Вы слыхали или нет?
Кот купил велосипед!
– Кот купил велосипед? –
Удивляется сосед. –
Много лет живу на свете,
Не слыхал такого, дети!
– Что вы? Что вы?
В самом деле! –
Дети хором загалдели.
И тогда сказал сосед:
– Верю вам, сомнений нет!
Только пусть уж этот кот
Хвост в колѐса не суѐт,
Если он и впрямь поедет
На своѐм велосипеде.

ЧАПА
У меня собачка Чапа.
Дал такую кличку папа.
Я люблю, жалею Чапу –
С мамой ей купили шляпу.
И теперь со мною Чапа
На прогулку ходит в шляпе.

ЗАЙКА
– Зайка серый,
Что лежишь?
За капустой
Не бежишь?
– О-ѐ-ѐй!
Живот болит,
Голова огнѐм горит:
Пять вилков капусты съел –И животик заболел.

ЛОДЫРЬ
Вот какая маета:
Кот остался без хвоста.
Хвост мышата откусили.
Из хвоста себе пошили
Рукавицы, шапочки,
Комнатные тапочки
И теперь бесшумно к нам
Прибегают по ночам.
Ну, а что же лодырь-кот?
Сладко спит, разинув рот.
Потому и без хвоста!
Тра-та -тушки, тра-та-та!

НА ГОРКЕ
Дима быстро
В тазик сел,
Смело с горки
Полетел.
Тазик – влево,
Дима – вправо!
Вот забава,
Так забава!

ПОШУТИЛИ
– Говорю тебе я, Яна,
Пить не надо из-под крана!
Горло, доченька, простудишь

И лежать в больнице будешь.
– Поняла, – сказала Яна, –
Буду пить из-под стакана…
– Лучше пей из-под тарелки, –
Посоветовал Валерка.
Пошутили брат с сестрѐнкой
И смеяться стали звонко.

ЧУДНЫЙ ДОМ
Я построю чудный дом –
Будет он с одним углом!
Телевизор в дом войдѐт –
Угол сразу весь займѐт.
От меня тогда отстанут –
В угол ставить перестанут!

ВОРОНА
На ивовой ветке
Ворона сидела
И в воду, как в зеркало,
Сверху глядела.
В воде отраженье
Своѐ увидала –
И громко, и радостно
«Кар-рр» закричала.

СЛОН И ТЕЛЕФОН
Купил однажды слон
Мобильный телефон.
Теперь он по утрам
Звонит другим слонам
То в Индию, то Африку –
Всѐ у него по графику.

ХОМЯЧОК
Посадил Роман
Хомячка в карман.
Он прогрыз карман –

Юркнул под диван.
И теперь Роман
Чинит свой карман.
Дырку зашивает,
Хомячка ругает.

ХУДОЖНИК
Нарисовал Руслан реку
И рыбаков на берегу.
Забросив удочки, сидят
Поймать рыбѐшек каждый рад.
А рыба рядышком снуѐт
И на приманку не идѐт.

ЛЯГУШОНОК И КОМАР
Лягушонок поутру
Что-то квакал комару.
Ближе он к нему подсел
За крыло схватить хотел.
А комар не растерялся:
Улетел – не попрощался.
Лягушонок озадачен:
Вот какая неудача!

РОБОТ
Робот вышел на дорогу,
Подвернул внезапно ногу.
Мастер ногу разобрал,
Провод в пятке припаял.
Вмиг нога работать стала,
И беды как не бывало.

ПРОГНОЗ
Спросил я у Алѐны:
– О чѐм кричат вороны?
Сестрѐнка помолчала,
Потом, смеясь, сказала:
– Кричат они о том,

Что будет снег с дождѐм.
Потом придѐт мороз!
Такой у них прогноз.

АФРИКАНСКИЙ ОБЖОРА
Преогромный крокодил
Гору с лесом проглотил,
Сто четырнадцать кротов,
Двух верблюдов, сто китов,
Выпил озеро и море.
Ох, какой же он обжора!
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Весѐлый дождь
Дождь идѐт…
Ну и что ж!
Я люблю весѐлый дождь,
Он густой и длинноногий
Чисто вымоет дороги,
Луг напоит, пыль собьѐт,
Вмиг порядок наведѐт.
После дождика смеются
Голубые небеса,
Словно крохотные блюдца
На траве лежит роса.
Я под деревцем стою
Струйки тѐплые ловлю.
А утихнет дождь немножко –
Помашу ему ладошкой.

Зайкина шуба
На опушке, возле дуба,
Шил себе зайчишка шубу.
Нитки прял паук на ѐлке,
Ёжик дал ему иголки.
Вышла шубка – глянуть любо!
Замечательная шуба!
Пляшет зайка у берѐзы:
Не страшны теперь морозы!..

Что кому снится
Спит, посапывая, слон
И слону вдруг снится,
Что летает в небе он
Легкокрылой птицей.
От усов и до хвоста
Мышка храброй стала
И во сне она кота
Сильно напугала.
Медвежонку снится мѐд,
А ежу – грибочки,
Жаба соловьѐм поѐт
На болотной кочке.
Снится ослику трава
Сочная, густая.
Только старая сова
Всѐ не засыпает.

Я рисую
Я фломастером зелѐным
Разукрашу липы, клѐны,
Пучеглазую лягушку
С плоским изумрудным брюшком,
И кузнечика в траве
С венчиком на голове.

Ну а красный я беру,
Чтобы рисовать зарю,
А ещѐ костѐр, малину,
Кустик розы, георгину,
В самом уголке листа –
Алый бантик для кота.
Синий мне помочь спешит
Рассказать всем, что бежит
Речка сине-голубая,
Незабудки расцветают,
И синеют небеса,
Словно мамины глаза.
Жѐлтый цвет – любимый мой,
Тѐплый, добрый, озорной.
Вновь нам золотое солнце
Улыбается в оконце.
Я рисую, не грущу –
Стать художником хочу.

Паучок
Жил весѐлый паучок.
Сплѐл себе он гамачок,
Паутинкой закрепил
И за ветку зацепил.
Лѐг однажды паучок
В гамачок свой, на бочок,
Раскачался, стал мечтать,
Как гостей начнѐт встречать.
– Прилетайте, мушки, мошки,
Вам сыграю на гармошке,
Буду соком угощать,
Петь для вас и танцевать.
Отвечали мушки, мошки:
– Страшновато нам немножко.
Лучше мы попить чайку
Сходим к доброму жуку.

Кактус

Маленький колючий кактус
На окне в горшочке рос.
Подошла к нему я как-то
Задаю простой вопрос:
– Почему не в настроеньи?
У тебя унылый вид,
Ведь сегодня воскресенье!
На кого ты так сердит?
Отвечает кактус честно:
– Неуютно здесь мне жить.
Видно, не моѐ тут место,
Некому меня любить.
Все твердят: колюч, как ѐжик,
Нет ни листьев, ни цветов…
Ну на что это похоже?
Умереть с тоски готов.
– Кактус, я твоя хозяйка.
Верь мне, ты собой хорош,
Необычен, только жалко –
Очень редко ты цветѐшь.
Утром ранним озарило
Солнце каждый уголок,
Обогрело, осветило,
И… зацвѐл, зацвѐл цветок!

Мечты
Луноход бы дали мне –
Я уселся бы в кабине
И объехал все пустыни
На загадочной Луне.
Если б дали теплоход –
Что мне бури или смерчи!
Я штурвал сжимал бы крепче
И командовал: «Вперѐд!»
Если б дали самолѐт –
Пусть хоть маленький, но быстрый,
Я бы птицей серебристой
Улетел за небосвод.

Знаете мою мечту?
Скоро я смогу умело
Взяться за любое дело
Потому что подрасту.

Светофор
Каждый знает: с давних пор
Наш помощник – светофор.
Он моргнѐт весѐлым глазом
И решит проблему сразу.
Не имеет выходных
Светофор от дел своих:
Регулирует движенье
В будний день и в воскресенье.
Если красный свет горит,
Это значит – путь закрыт:
Цвет опасности, запрета
Надо твѐрдо помнить это.
Ну а если жѐлтый светит –
Ждите взрослые и дети
На дороге перемен.
Жѐлтый гаснет, а взамен
Засияет свет зелѐный
Яркий, добрый, в жизнь влюблѐнный.
Говорит он: «Проходи!
Всем счастливого пути!»
Пешеход, водитель знает,
Даже школьник понимает –
На дороге с давних пор
Лучший друг наш – светофор.

Заведу себе слона
У Алѐнки дома кот
Голубых кровей живѐт.
Дымчатый и весь пушистый,
Гордый, чуточку ершистый.
И домашние его
Любят все до одного.
А у Коли есть щенок,

Чѐрненький, как уголѐк,
Ласковый, такой потешный,
И зовут его Дружок.
Он даѐт по просьбе лапу
И играется со шляпой.
Оле рыбок подарили,
Пѐстрых, красных, золотых…
Целый праздник в их квартире.
Кормит Оля рыб своих
По часам сыпучим кормом
И умело, и проворно.
У Оксаны – черепаха
Травку свежую жуѐт,
У Артѐма – канарейка
Целый день с утра поѐт.
У Ларисы – хомячок
Тянет стружки под бочок.
Все друзья и все подружки
Говорят лишь о зверушках.
Только я одна страдаю,
Только я одна грустна,
Жаль, что мне не разрешают
Завести себе слона.

Сотовый телефон
Мне купили телефон
Дорогой, мобильный.
До чего удобен он!
Да и с виду стильный.
Я звоню, и мне звонят,
Непривычно даже.
У меня и у ребят
Связь уже налажена.
Целый вечер, проболтав
По своей мобиле,
Я и друг мой Ярослав
Главное забыли.
Кто же выучит за нас
Школьные уроки?

Говорим который час
Будто две сороки.
Папа понял – не к добру
Длинные беседы:
– Телефон я заберу,
Коль оценки «съедут».

Медведь проснулся
Все медведи зимою до самой весны
Спят в берлогах и видят медовые сны,
Но пришѐл синий март, а потом и апрель –
Стали таять сугробы, запела капель.
Вот проснулся большой косолапый медведь,
И давай на весь лес удивлѐнно реветь:
– Вроде только уснул, а сейчас вот те на!
Оказалось, в лесу уже правит весна!
И подснежник расцвѐл, и журчит ручеѐк…
Заварю-ка себе из малины чаѐк,
Если бы не капель, то совсем бы пропал
И, наверно, весну б на боку я проспал.

Будильник
Есть у меня надѐжный друг,
И без него я, как без рук.
Он на столе моѐм живѐт
И весело «тик-так» поѐт.
Давным-давно я с ним дружу,
Сама его я завожу.
Под звон будильника встаю,
По нѐм я время узнаю.
Легко по цифрам мне понять,
В каком часу пойти гулять.
Напомнит, что пора мне спать –
И я тотчас ложусь в кровать.

Цирк приехал
Цирк приехал в город наш
С новою программой,
И сейчас ажиотаж
У меня и мамы.
За билетами тотчас
Папа в кассу едет,
Очень любит он у нас
Цирковых медведей.
Всех приятно удивят
Мастерством, сноровкой
И жанглѐр, и акробат,
И наездник ловкий.
Только клоун лучше всех,
Он потешный, славный,
Дарит всем веселье, смех,
В цирке – клоун главный.

Праздничный пирог
К празднику Восьмого марта
Папа нам испѐк пирог.
За столом сказала мама:
– Вкусно! Молодец, сынок!
Я немного растерялся,
Тихо говорю в ответ:
– Это папа постарался,
Здесь моей заслуги нет.
Сам замешивал он тесто,
Сам в духовке выпекал.
Я ж – в пирог на видном месте
Лишь орешки насыпал.
У отца, на всякий случай,
Надо мне рецепт узнать:
Подрасту и папы лучше
Буду сдобу выпекать.

Бегемот обиделся
В зоопарке бегемот
Третий день не ест, не пьѐт…
– Что случилось с бегемотом? –
Беспокоится народ,
– Загрустил он отчего-то,
Всѐ вздыхает, слѐзы льѐт.
Стал, бедняга, вдруг худеть –
Больно на него глядеть.
Посетителям не рад,
И не смотрит на ребят…
Если дальше так пойдѐт –
Пропадѐт наш бегемот.
Тихо молвил крокодил:
– Третий класс к нам приходил,
Толстяком со смехом кто-то
Обозвал вдруг бегемота.
От обиды бегемот
Третий день не ест, не пьѐт.
И решил честной народ:
– Пусть обидчик тот придѐт
В зоопарк и извинится,
Обзываться – не годится.
Пусть с улыбкой вновь живѐт
Славный, добрый бегемот.

Буду капитаном
По морям и океанам
Судна водят капитаны.
Их большие корабли
Плавают на край земли.
Не страшны ни шторм, ни мели –
Все преграды одолели.
Повзрослею, сильным стану –
Буду тоже капитаном!

Весѐлый лягушонок
Жил весѐлый лягушонок
Возле речки, в тростнике.
И любил он петь с пелѐнок:
– Ква-ква-ква, бреке-ке-ке!
Удивлялись гуси, утки,
Слыша пенье по утрам:
– Что за голос у малютки!
Слышится и здесь и там!
Восхищались молча раки,
Как выводит в тростнике
Наш солист в зелѐном фраке:
– Ква-ква-ква, бреке-ке-ке!...

Помирились
С подружкою своею
Я утром помирилась,
Опять играю с нею –
И всѐ вдруг изменилось:
Стал день такой чудесный
И солнышко смеѐтся,
И так задорно песня
Любимая поѐтся.
И небо стало выше,
Весомей и синее,
И воробьи на крыше
Чирикают сильнее.
Цветы приободрились,
Глядят светло и мило –
Мы просто помирились
С моей подружкой Милой.

Лесной пожар
Лес горит… Беда какая!
Сосны, ели – всѐ в огне.
Птицы с криком улетают

И садятся в стороне.
В страхе бедные зверушки
Убегают кто куда.
Нет, пожар вам не игрушка,
Разгорелся неспроста.
Видно, кто-то сигарету,
Не подумав, бросил в мох.
Допустил небрежность эту
Человек. И вот итог…
И сказала громко Света:
– Нам пожары не нужны.
Лес наш – лѐгкие планеты,
Мы беречь его должны!

Тень
Гуляю я в весенний день,
Но будто на аркане,
За мною увязалась тень
И ходит, словно няня.
То забежит она вперѐд,
То снова за спиною.
Иду – и тень моя идѐт,
Как верный пѐс за мною.
Плетѐтся рядышком, хоть плачь,
Взяла такую моду:
Со мной в саду играет в мяч,
За мной ныряет в воду.
Кричу ей: «Эй, послушай, тень,
Исчезни! Надоела!»
Я села отдохнуть на пень,
Тень тоже рядом села.
Смеясь, щебечет воробей
На веточке сирени:
За что не любишь так своей
Ты безобидной тени?»
Вдруг тучи в небе, день поник,
И солнышко пропало –

Исчезла тень моя в тот миг,
Как будто не бывало.
Понятно стало мне, что тень
С лучами солнца дружит,
Лишь в солнечный, весѐлый день
Она вокруг нас кружит.

Соседи
Наши близкие соседи –
Лисы. Волки и медведи.
Возле нас ещѐ живут
Слон, пантера и верблюд.
Даже толстый бегемот
С нами рядышком живѐт.
В тех стенах не только звери –
Птицы, рыбы. Ты не веришь?
Я нисколечко не вру
Приходи, друг, поутру.
Мы с тобою, честь по чести,
Зоопарк посмотрим вместе.
Мы ведь рядышком живѐм,
Зоопарк – соседний дом.

Почему звенит ручей
Я у бабушки спросила:
– Почему звенит ручей
Так задорно, так красиво,
Словно скрипки скрипачей?
Отчего светлей и выше
Небо стало раза в три
И на нашей старой крыше
Засвистели снегири?
Отчего сосульки плачут
И почти растаял снег,

Зайки солнечные скачут
И повсюду детский смех?
Почему соседка Галя
Целый день с утра поѐт?
– Внучка, ты не догадалась?
В край родной весна идѐт.

Грибы
Где же, где же вы, ребята,
Грузди, белые, маслята,
Моховик с лисичками,
Рыжими сестричками?
Зря я, что ль, сюда пришла
И ведро с собой взяла?
Целый час уже брожу –
Ничего не нахожу.
Справа на лесной полянке
Только бледные поганки.
Мне на горе, словно горы,
Слева в красном мухоморы.
Только собралась уйти,
Прямо на моѐм пути,
Тут и там пошли грибы
Из иглицы, из травы,
У деревьев, при дорожке,
На красивой толстой ножке.
Как и принято в природе,
Шляпки по последней моде.
В пояс всем им поклонюсь,
За вторженье извинюсь
И знакомою тропой
Унесу грибы домой.

Умейте слушать
У каждого есть свой язык…
Бежит молоденький родник.
Журчит родник: «Я мчу, я мчу,
Домчать до речки я хочу!»

Щебечут птицы: «Фють, фюить!
Спешим гнездо себе мы свить.
На завтрак червячка съедим
И по делам вновь полетим.»
Бормочет дуб невдалеке,
Сжимая жѐлудь в кулаке:
«Шуршу, шуршу листвой густой,
В моей тени, дружок, постой!»
Лес, ветер, дерево, родник…
У каждого есть свой язык!
Учитесь слушать, и тогда
Вы их поймѐте без труда.

Зайка-хвастунишка
Зайка хвастался в лесу:
– Больше не боюсь лису!
Хоть хитра она, плутовка,
Но зато я быстрый, ловкий:
Если припущусь бежать,
Ей зайчишку не догнать.
Волка тоже не боюсь.
Знают все, как я дерусь,
Подтвердят мои друзья:
В гневе очень страшен я,
Хоть росточком маленький,
Но такой удаленький.
Налетела вдруг гроза –
Зайчик наш закрыл глаза.
Пусть не хищник дождь, неважно,
Всѐ равно зайчишке страшно,
Куст от ветра задрожал,
И трусишка убежал.

Наталля ЦВІРКО
Цвірко Наталля Лявонаўна нарадзілася 01.07.1980 г. на ст. Скрыбаўцы Шчучынскага раѐна Гродзенскай вобласці. Скончыла Скрыбаўскую сярэднюю школу, Гродзенскі ўніверсітэт імя Я. Купалы. Працавала ў школах Гродзенскага раѐна і г. Мінска. Цяпер працуе настаўніцай беларускай
мовы і літаратуры Скрыбаўскай сярэдняй школы. Стварае паэзію для дарослых і для дзяцей.
Творы рэгулярна з’яўляюцца на старонках раѐнных, абласных і рэспубліканскіх перыядычных
выданняў, сярод якіх: "Маладосць", "Нѐман", "Бярозка", "Вясѐлка", "ЛіМ", "Беларуская мова і
літаратура", "Настаўніцкая газета". З’яўляецца пераможцай конкурсу прысвечанага 100-годдзю з
дня нараджэння Э.Агняцвет (1месца), конкурсу ―Песняры Гарадзенскай зямлі‖ (3месца), уладальніцай спецыяльнага прыза конкурсу ―Гродна – культурная сталіца Беларусі-2014‖,
фіналісткай абласнога літаратурнага конкурсу рукапісаў імя Цѐткі (Алаізы Пашкевіч). У верасні
2015 г. у спецыяльнай серыі СПБ "Маладая паэзія Беларусі" выйшаў зборнік вершаў Наталлі
Цвірко "Крылы забытых мар". Таксама вершы надрукаваны ў двух калектыўных зборніках: "У
прыгаршчах Айчыны" і "Пяшчота верасу". У шэрагах Саюза пісьменнікаў Беларусі – з сакавіка
2017 года. Піша на беларускай і рускай мовах.

Сінявокая Радзіма
Сінявокая Радзіма
У вяночку з васількоў!
Я люблю цябе так шчыра!
Паўтараю зноў і зноў.

Быць табе заўжды шчаслівай
І не ведаць злых вятроў,
Сінявокая Радзіма
У вяночку з васількоў.
Я прыду сюды сцяжынай
Нават з дальніх берагоў,
Сінявокая Радзіма
У вяночку з васількоў.
Сэрцу радасна –шчымліва.

Да цябе ў ім любоў,
Сінявокая Радзіма
У вяночку з васількоў.

Вясѐлы званок

Праляцела хутка лета,
Не сумуем мы аб гэтым.
Хай звініць званок вясѐлы –
Нас вітае сѐння школа!
Колькі кветак і ўсмешак!
І ў лета на ўзмежку
Зноў звініць званок вясѐлы,
Бо сяброў збірае школа!

Цуда восені

Птушкі лета на крылах
Аж за мора адносяць.
Свет аздобіла шчыра
Пазалотаю восень.
Павуцінкі-дажджынкі
Быццам пацеркі ўсюды,
Залацінкі-іскрынкі –
Восень дорыць нам цуда.

Сустрэча

У каляровым зноў убранні
Восень з летам на спатканне
Крочыць лугам, лесам, полем
Ды з гасцінцамі ў прыполе.
Прыгажосць вакол якая!
Лета восень сустракае
Цеплынѐй сваѐю шчырай
Ды збірае птушак у вырай.

Восень-чараўніца

Распусціла восень залатыя косы
І ідзе нясмела, як дазволу просіць.
Стане лісце жоўтым і яшчэ барвовым.
Восень размалюе ўсѐ так адмыслова!
Тонкай павуцінкай адлятае лета,
А душа спакоем і цяплом сагрэта.
Распусціла косы восень-чараўніца.

А вакол прыгожа, што не надзівіцца!

Журавіны

Дзе збіраюць журавіны?
На балоце, у нізінах.
Там, дзе журавы жывуць,
Там і ягады растуць.
Вось таму і журавіны
Надзялілі назвай дзіўнай.
Там яны, дзе журавы,
На балоце, між травы.

Восень

У каляровым фартушку
Восень крочыць па лужку
Цераз поле, праз балота –
Шмат у восені турботы.
Фарбаваць ѐй трэба дрэвы
І дажджоў паслухаць спевы.
Птушак у вырай правясці,
Усѐ да ладу давясці.
Прыбярэ ўсѐ ў пазалоту,
А пасля такой работы
Самы час адпачываць,
Ну а нам - яе вітаць !

Каляды

Вось і зноў прыйшлі Каляды.
Ім заўсѐды вельмі рады
І дарослыя, і дзеці.
Свята лепшае ў свеце!
Колькі радасці і цудаў,
Падарункаў колькі будзе!
Хто для дзетак іх прынѐс?
Ну вядома – Дзед Мароз!

Зіма

Белы снег заслаў палеткі,
У белым шэрані лясы.
Да вясны заснулі кветкі,
Птушак змоўклі галасы.

Навакол зіма ўладарыць,
Зноў завеяў карагод.
Ну, а дзеткам – гэта ўрадасць,
Бо прыходзіць Новы год!
Цудаў час і падарункаў,
І ў гэты добры час
Зноў знаѐмым накірункам
Дзед Мароз імчыць да нас.

Аляксейка і сябры

З кім сябруе Аляксейка?
Можа з брацікам Андрэйкам?
Можа з Данікам-суседам?
Ці з Алѐнкай-непаседай?
Не, сяброў ѐн іншых мае:
Тэлевізар паважае,
Ну, а больш яшчэ - камп’ютар,
І планшэт бярэ ўсюды.
Як жа стала так, скажыце?
Хлопцу вы дапамажыце!
Хай жа ведае, хай знае.
Што сяброў не тых ѐн мае!
***
Сынок, прашу цябе аб нечым…
Ты толькі памятай заўжды,
Як засынае ціхі вечар
І луг у кветках ля вады.
Сынок, прашу цябе аб нечым…
Ты толькі памятай заўжды,
Як гоніць хвалі лѐгкі ветрык
І захад сонца залаты.
Сынок, прашу цябе аб нечым…
Якія б не прайшлі гады,
Свой родны дом, адзіны ў свеце,
Ты толькі памятай заўжды.

Сыну

Хай над табой, мой хлопчык мілы,

Заўжды анѐла будуць крылы.
І ў радасці, і ў самоце,
Сярод сяброў і ў адзіноце.
Калі агорне сум шчымлівы
І калі будзеш ты шчаслівы.
Заўжды ў трывозе і ў спакоі
Хай будзе твой анѐл з табою.

Дабрыня

Не шкадуйце сваѐй дабрыні,
Падзяліцеся шчодра ѐю.
Дабрынѐю сваѐй ахіні
Тых, хто побач зайжды з табою.
І вакол стане раптам святлей,
І на небе хмурынкі не будзе.
Дабрынѐй сустракайце людзей,
Каб дабром вас сустрэлі людзі.

Коцік Васілѐк і мары
Коцік шэры, Васілѐчак,
Марыў днѐм і марыў ноччу,
Пераплысці марыў рэчку.
Марыў, седзячы на печы,
Марыў, ліжучы смятанку,
Марыў вечарам і зранку,
І ў гульні, і ў дрымоце,
Нават ходзячы па плоце.
Ой, не будзе з Васі толку!
Уздыхала кошка Тонька.
Прападзе ѐн, недарэка.
Нельга ж коціку на рэку.
Толькі Васька не згаджаўся
І ў мары зноў кідаўся.
Так прайшлі вясна і лета,
А ў восень справу гэту
Вася вырашыў давесці
Да канца, хоць у воду лезці
Трошкі ѐн усѐ ж баяўся,
Ды ў тым не прызнаваўся.
Ну і вось, асеннім канкам,
З’еўшы смачную смятанку,
Да ракі пакрочыў важна
Васька ўвесь такі адважны.
Памачыў у воду лапкі.
Мокра. Можа лепш у тапках?

Ды і холадна каточку.
Павярнуць назад ѐн хоча.
Ну а як жа быць тут з марай?
Ды хіба ж тых мараў мала!
Прападзе яшчэ тут часам
Са сваѐю марай разам!
Васька так пайшоў дадому.
Хутка стала ўсім вядома,
Што цяпер лятаць ѐн хоча.
Марыць зноў і ўдзень, і ўночы.

Пралеска

Вясновым ранкам на ўзлеску
Адкрыла вочкі раз пралеска.
О, як цудоўна, як прыгожа,
І свеціць сонейка як гожа!
Напэўна, я так доўга спала,
Што аж вясна цяпер настала!
У сініх вочках захапленне,
І столькі радасці- здзіўлення.
А навакол вясна ўладарыць,
Сваѐ цяпло ўсім шчодра дарыць.
Цудоўным ранкам на ўзлеску
Увесь свет любуецца пралескай.

Дзе вясѐлка начавала?
Ліза ў мамы запытала,
Дзе вясѐлка начавала?
Бачыла яе я ранкам,
Як адвешвала фіранкі.

Мама Лізе адказала,
Што вясѐлка завітала
Пасля дожджыку, што ноччу
Па дарожках спрытна крочыў.
А начуе – між аблокаў,
Недзе ў небе там высока.
А як толькі дожджык пройдзе,
Колеры вясѐлка знойдзе.

Колеры лета

Колеру якога лета?
Ведае ці хто пра гэта?

Лета – радасць і прыволле,
І канікулы ў школе.
Можа, колер залацісты –
Яркі, радасны, іскрысты.
Можа, сонечны - шчаслівы,
Апельсінавы – імклівы.
Адказаць на гэта цяжка.
Ды ці вельмі гэта важна?
Лета – радасць і прыволле,
І канікулы ў школе.

Васілѐк

Васілѐк у жытнѐвым полі
Прачынаецца паволі.
Адкрывае вочкі сонна.
Нешта доўга спаў я сѐння.
Промнем сонейка ласкава
Васілѐк пацалавала.
У адказ ѐн усміхнуўся
І амаль зусім прачнуўся.
Навакол якое ранне!
Птушкі як пяюць старанна!
Васілѐк у жытнѐвым полі
Сустракае дзень паволі.

Адвячорак

Дагарае дзень за даляглядам,
Сонейка збіраецца ўжо спаць.
А гарэза-ветрык вельмі рады :
Будзе ноччу зоркі калыхаць.
Птушкі ўсе заснулі на галінках,
Кветачкі на лузе бачаць сны.
Нават сарамлівая ялінка
Дрэмле ціха-ціха ля сасны.
Дагарае дзень за даляглядам,
Дзеткам трэба класціся ўжо спаць.
Будзем мы світанку вельмі рады,
Будзем заўтра сонейка вітаць.

Калыханка

Пад белым снегам засынае
Ізноў да рання ўся зямля.
Спі, мой сынок, усѐ мінае.
З табой заўжды любоў мая.
Люляе ў небе зоркі вецер,
Спявае песеньку без слоў.
Цябе ад злых нягод у свеце
Хай беражэ мая любоў.
Заціхла ўсѐ аж да світання,
Сніць сны дзівосныя зямля.
Спі, мой сынок, я абяцаю:
З табой заўжды любоў мая.

Маліны і Аліна

У лесе спелыя маліны
Вельмі вабілі Аліну.
Бо любіла так Аліна
Вельмі смачныя маліны.
І вось неяк рана ранкам
З брацікам сваім Сцяпанкам
І сястрычкаю Арынай
Дзеці ўсе пайшлі ў маліны.
І было б усѐ тут добра,
Каб не летні дожджык шчодры.
Вельмі хутка ўцякалі,
А малінаў усѐ ж набралі!

Анютка

Непаседа ў нас Анютка.
Любіць бегаць хутка-хутка.
А яшчэ і спрытна скача.
І зусім яна не плача.
Нават калі брат Цімошка
І пакрыўдзіць часам трошкі.
Ды Анютка не зважае,
Толькі брату пагражае:
Пачакай жа ты, Цімошка,
Падрасту яшчэ я трошкі.
Бегаю я хутка-хутка –
Не ўцячэш ты ад Анюткі!

Летні вечар

Дрыготкія зоркі і вечар дрымотны,
А месяц на зоркі ўглядаецца ўпотай.
Рамонкі, валошкі, ля рэчкі каліна,
І лета над светам таемна-шчаслівым.
У свеце шмат розных нязнаных дзівосаў,
Блішчаць дыяментамі кропелькі-росы.
У святле месяцовым зноў дзень засынае,
А лета над светам на крылах лунае.

Мар'ян ДУКСА
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Дзень Маці Божай Святой Марыі
О, дзень святлісты Маці Божай –
дезнь першы у календары!
Ты, нарадзіўшыся з зары,
прыходзіш з Паннаю Прыгожай.
Ласкавы дзень Святой Марыі,
распачынаеш Новы год.
Яе матуліных шчадрот
скарбонку нам усім адкрыеш.
І ўсе дары ад Панны Пекнай
да сэрцаў паплывуць людскіх,
каб мы адчулі ў кожны міг
Яе цудоўную апеку.
1. Што азначае для нас дзень Маці Божай?

Ахвяраванне Пана Езуса (Грамніцы)
У дзень Ахвяравання Панскага
напоўню сэрца ласкаю,
з якой іду да Бога я
уласнаю дарогаю.
Каб мы не заблудзіліся,
вунь свечкі запаліліся
святлей, чым электрычныя,
агеньчыкі грамнічныя!
Мая дарога ўласная,
стань светлаю і яснаю.
Жыццѐвая дарожанька,
вядзі мяне да Божанькі.
Мне будзе рай падораны,
бо я святлом азораны.
Душа ў святло адзенецца,
што з Езуса праменіцца.

1. Для чаго запальваюцца грамнічныя свечкі?

Нашы анѐлы
У гэтым радасць немалая –
збяжыць бяда, замрэ нуда.
Над намі сцішана кружляе
анѐлаў светлых чарада.
Ну як жа іх пачуць, убачыць?
Ці ѐсць такі ў нас зрок і слых?
Іх профіль сонечна-дзяцячы,
замілаваны твар у іх.
Заўсѐды вер – спазнаць іх можна,
і гэта зведаў ты не раз.
Павеў іх крылляў асцярожны
адчуў аднойчы кожны з нас.
Чаму – хіба пан Бог нам скажа –
ад нас, няўдзячных не збягуць,
не адляцяць святыя стражы?
Пільнуюць нас і сцерагуць!
Ты цеплынѐй іх быў сагрэты,
як голас чуў: ―Любоў вяршы…‖
І спасцігаў заўжды пры гэтым
іх лѐгкі дотык да душы.

1. Якую ролю ў жыцці чалавека адыгрываюць анѐлы?

Святы Францішак
Ён крочыць між людства ізноў,
пакінуўшы келлі зацішак.
―Чаму не ў пашане любоў? –
пытаецца сѐння Францішак. –
Чаму ж гэта слѐзы ў дзяцей,
ім страхі апоўначы сняцца,
і птушкі на рукі людзей
дагэтуль чаму не садзяцца?
Вось добрымі стануць усе,
як праўда заззяе Хрыстова‖.
У сэрцы лагодна нясе
Францішак нябеснае слова.
Праз межы, густыя драты
ягоная мкнецца дарога.
Нас кліча Францішак святы
з усмешкаю крочыць да Бога.

1. Да чаго заклікае нас святы Францішак?

Святыя Апосталы Пѐтра і Павел
Апосталы Пѐтра і Павел,
як многа у вас хараства!
Вы сѐння ў пашане і славе –
адданыя вучні Хрыста.
Шануем мы вас безупынку,
вас помняць усе навакол.
Вы першыя клалі цаглінкі
ў падмурак, дзе вырас Касцѐл.
Ваш лѐс быў цяжкі і суровы,
ды шлях быў затое святым.
Вы тыя, хто Езуса словы
панеслі па свеце усім.
Дарогай пайшлі адмысловай,
дзе многа пакут і нягод.
Вы крочыце з праўдай Хрыстовай
па свеце дзве тысячы год.

1. За што мы шануем вучняў Хрыста Пятра і Паўла?

Найсвяцейшае Тройца
Нібы Вечнае Сонца –
Найсвяцейшае Тройца.
З Ім так цѐпла на свеце –
днѐм і ноччу нам свеціць,
пасылае праменне.
З Ім і смутку найменей.
З Ім няма адзіноты,
утрапення, бядоты.
Вечны наш Абаронца –
Найсвяцейшае Тройца,
што ўлагоджвае сэрца
і нам дорыць бяссмерце.

1. Чаму ў жыцці мы не павінны адчуваць адзіноту і смутак?

Першая Камунія
На старыя сцены
ззяе адусюль
белы мак сукенак,
белы снег кашуль.
І глядзіць праз хмары
сонейка ў акно.
Радасныя твары
свецяцца ажно.
Стала б светла ноччу,
калі б ноч была –
столькі зораць вочы
зыркага святла!
Столькі прамяністых,
ясных шчочак-руж
і крынічна чыстых
маладзенькіх душ!
У якіх разліта
шчырая любоў.
Першая малітва.
Водар цѐплых слоў.
Хвалявання многа
шле арганны гуд.
Бо спатканне з Богам –
найвялікшы цуд!

1. Чаму Першая Камунія для дзяцей з’яўляецца вялікім святам?

Да Маці Божай Маѐвай
Песняй радаснай вітаем
а Марыя, месяц Твой.
Мы Табе хвалу складаем,
просім ласкі незямной.
Нашы песні, нашы справы,
сонца, птушкі ў сіняве –
ўсѐ Табе узносіць славу,
калі майскі дзень плыве.
Твая літасць хай асушыць
ручайкі журботных слѐз.
Хваля ласкі ў нашы душы
хай спадзе, як дождж з нябѐс.
Хай вясѐлкамі зайграе
Тваѐй ласкі мілы рай.
І зямля ўся прывітае,
о Марыя, светлы май.

1. Чаму ў каталіцкім касцѐле прысвечаны месяц май?

Вялікдзень
Ах, незвычайны дзень які!
І зазвінелі жаўрукі.
Шпакі азваліся раптоўна
са свежай новенькай шпакоўні.
Зашчабяталі,
засвісталі
і Бога дружна прывіталі.
Якую радасць лѐс прынѐс –
сягоння Езус уваскрос!
Сягоння з мѐртвых Ён устаў –
непадуладным смерці стаў.
Ён рана-раненька ўваскрос,
шлях паказаўшы да нябѐс.
Цяпер душа – крылаты птах –
свой ведае нябесны шлях.
Арган гудзе, гудзе і трубіць
пра тое, што нас Езус любіць.
Сваѐю ласкаю нас поўніць,
пра нас турбуецца і помніць.
Настаў вясѐлы сѐння дзень –
гуляе сонечны прамень.
І сонца коціцца лагодна
ружовым яйкам велікодным.

1. Што азначае для нас велікодны дзень?

Вербная нядзеля
Сонца не абдзеліць –
грэйся ля акна.
Вербная нядзеля –
ясная яна.
Дзѐн халодных меней,
адышоў мароз.
Шчодрае праменне
сыплецца з нябѐс –
на бары, дубровы,
на сцяплелы дах,
на букет вярбовы,
што ў маіх руках.
Як затрапяталі
у сваѐй красе.
І пупышкі сталі
лісцікам ўсе.
Хай апошні тыдзень
праляціць хутчэй.
А чакаць Вялікдзень
роўна сем начэй.

1. Чаму нас так радуе вербная нядзеля?

Маці Божая Будслаўская
І адчувалі мы спрадвеку
у самы неспрыяльны час
Тваю ласкавую апеку,
увагу шчырую да нас.
Заўжды прыносіла параду
і Божы асвятляла храм.
І цѐплую сваю спагаду
Ты, шчодрая, дарыла нам.
У свята, як і ў будзень шэры,
да нас прыходзіла, як цуд,
каб у сябе і ў Бога верыў
заўсѐды беларускі люд.
І з радасцю мы ўсе жывыя
да Божых горнемся святынь,
о, Найсвяцейшая Марыя,
Ты нас і сѐння не пакінь.
У свята, як і ў цѐмны будзень,
прамення дай маѐй зямлі.
Калі нам вельмі цяжка будзе,
Ты нас да сэрца прытулі.

1. Што нам заўсѐды дарыла і дорыць Маці Божая Будслаўская?

Нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі
О Панна Марыя,
ў Твой дзень Нараджэння
спадаюць жывыя
з нябѐсаў праменні.
Мы радасць памножым
сваімі рукамі –
Твой Дзень упрыгожым,
аздобім вянкамі.
Мы будзем маліцца
са шчырай душою.
Прыемна схіліцца
нам перад Табою.
Цеш сэрцы людскія,
дзе смутку замнога,
о Панна Марыя –
Абранніца Бога.
Заўсѐды ў свячэнні,
ніколі не згасне,
Твой Дзень Нараджэння –
як сонейка ясны.

1. Якія пачуцці выклікае ў нас Дзень Нараджэння Панны Марыі?

Божае Нараджэнне
О, людское племя,
радуйся яшчэ раз:
сѐння ў Бэтлееме
нарадзіўся Езус!
Ў цемры аднастайнай
Ёе, Нябесны Волат,
нарадзіўся ў стайні,
дзе пануе холад.
Хоць звясціла Зорка
пар Яго бяссмерце,
Ён заплакаў горка
першы раз на свеце.
Весялей мо стане:
праз хвіліну недзе
прыбягуць у стайню
пастушкі-суседзі.
Мудрацы аддана
пройдуць шлях няблізкі –
прынясуць пашану
дя Яго калыскі.
… Ты жыццѐ зыначыш,
свет сагрэеш стылы.
Ах, навошта плачаш,
Божа, Збаўца мілы?!
У паўночнай цішы,
хоць зімное ложа,
цябе пакалышым,
наш любімы Божа.
Цябе ўбачым зблізку,
у касцѐле стаўшы…
А Твая калыска –
гэта сэрцы нашы.

1. Якія думкі і пачуцці выклікае ў нас Божае Нараджэнне?

Вецер, супакойся!
Што расхадзіўся так,
вецер-лятун,
неўтаймаваны
спявак-трапятун?
Некуды
нізкія хмары нясеш,
мерзлыя яблыні
злобна трасеш,
кратаеш фортку
нябачнай рукой –
думаеш,
пусцім цябе мы ў пакой?
Вецер,
з абдымкаў ты снег адпусці –
з голых пагоркаў
уніз не каці.
Рунь маладая
ад сцюжы загіне –
хочацца ѐй
зімаваць у пярыне!
Ведай:
найбольшая ўцеха з уцех
руні зялѐнай –
захутацца ў снег.

1. Ці можна назваць снег цѐплй коўдрай?

Вясѐлая вада
Усе на вуліцу гайда!
Там шумна коціцца вада.
Няма ѐй часу адпачыць –
яна пяе, яна цурчыць.
Блішчыць пад вокнамі
ад ранку,
імчыць, бяжыць безперастанку
ля плоту, ганку,
па двары,
дашно сарваўшыся
з гары.
І не спыніўшыся
ля ног,
нясецца радасная ў лог.
Гудзе
і пеніцца званчэй
і разганяецца хутчэй
па баразне, па раўчуку…
І раптам плюхнецца ў раку.
Хоць ѐй і весела яшчэ –
далей спакойна пацячэ.

1. Калі бывае вада такой вясѐлай?

Не хапіла
Прыляцелі – шум які! –
зноўку з выраю шпакі.
Праз чатыры, можа, хвілі
ўсе шпакоўні расхапілі.
Расхапілі, разабралі,
засвісталі па чарзе,
завсісталі,
ды не ўсе.
Змоўклі
два шпакі ў адчаі:
―Нам вось хаткі не хапае…‖
– Не хапае!
– Не хапае! –
чарада шпакоў гукае.
Чутка вуліцай бяжыць:
– Двум шпакам няма дзе жыць!
Непрыемнасць у дзяцей:
– Падвялі сваіх гасцей.
Хаткі цѐплай не ўручылі –
як жа так не разлічылі…
Пэўна, трэба ў дні такія
мець шпакоўні запасныя…
Закрычалі хлапчукі:
– Не гаруйце, два шпакі!
Стукнем, грукнем па фанеры –
атрымаеце кватэру!
Будзе ў ѐй усѐ, што трэба:
жоўты дах, акенца ў неба.

1. Што можна сказаць пра хлапчукоў, герояў гэтага верша?

Кульгавы голуб
Трохі пройдзе,
гляне ў гору –
ледзьве кратаецца голуб,
ціхі,
млявы,
нерухавы…
Гэты голуб
быў кульгавы.
І не мог
збіраць ѐн крошкі –
так балела яму
ножка,
аж ляцець не мог
на крылах.
Пэўна, быў у ножцы
вывіх.
І бабаля ўнучка кажа:
– Можа, ножку перавяжам?
Перавяжам, забінтуем –
вось і ножку мы ўратуем.
Боль адыдзе пакрысе.
Стане голуб,
як усе.

1. Чаму пашкадавала ўнучка голуба?

Крыўда парты
―У класе чысціня,
а ты
падводзіш гэтак…‖ –
я слухае штодня
папрокі ад суседак.
―І ў зацені вугла
твой выгляд
смеху варты –
зноў смеццем зарасла‖, –
кругом злуюцца парты.
―А што ў маім нутры!
Рагаткі, пармакаткі…
Збярэцца два вядры,
як скончацца заняткі.
Чаго не знойдзеш тут –
нібы ў дупле вавѐркі.
Вось тут – запісак жмут,
а тут –
агрызкаў горка.
Парваны сшытак –
вунь!
А вунь – батона трошкі…
Далей руку пасунь –
запанавалі крошкі!
Ды ці ж мая віна,
што я не ўзор культуры,
не парта –
скрынка я
для ўсѐй макулатуры.

1. Што можна сказаць пра вучняў, якія сядзяць за нашай партай?

Татава машына
Навіной хвалюся вось:
ды і ў нас машына ѐсць.
Не, не цацка завадная,
а сапраўдная такая.
Не машына – проста чары:
што за колы, што за фары,
нібы зроблена з эмалі –
па ѐй промні заскакалі.
Толькі вось
цяпер дахаты
не спяшаецца мой тата.
Зараз тата забывае,
што вячэра астывае.
Кажа мама мне:
– Бяжы!
Недзе тата ў гаражы.
– Ой, гараж – машыны хата,
адпусці вячэраць тату.

1. Якую прыемнасць і якія клапаты прыносіць у вашу сям’ю машына?

Магнітны экран
Мама любіць тэлевізар,
тата любіць тэлевізар.
Брацік любіць…
Ён, бывае
ажно ў крэсле засынае.
Во сакрэт неразгаданы:
што іх цягне да экрана?
Кожны з іх з экранам злітны –
можа, той экран магнітны?
Мама, тата і Сярожа
намагніціліся, можа?
Хоць душа да кніжак прагне –
і мяне экран той цягне.
Ды мяне –
усе так лічаць –
ѐн не здолеў намагніціць.
Вечарамі я нямала
розных кніжак прачытала.

1. Як часта вы ўключаеце тэлевізар?

Непаседа
Сюды, напэўна, прыляцеў здалѐк
увішны белакрылы матылѐк.
Ён замільгаў
пад рэчкай неўгамонна –
сюды-туды…
А потым на рамонак
сеў ціха,
варухнуўся два разы –
і апынуўся
на кусце лазы.
Адтуль – уніз,
убок,
далей ад вецця.
На чабаровым адпачыў суквецці.
Пасля ўзляцеў,
у небе загайдаўся…
Цікаўны ўнук у дзеда запытаўся:
– Ён на каго падобны, дзеду?
– Ды на цябе!
– Чаму?
– Ды гэткі самы непаседа.

1. Хто з вас у паўсядзѐнным жыцці падобны на матылька?

Град
Адляцелася далѐка
ад свайго гнязда сарока.
І не ўбачыла, як шпарка
паплыла па небе хмарка.
Стала сіняй, як чарніла,
і ўсѐ сонца засланіла.
Дожджык капнуў –
болей, болей…
Як з вядзерца зацурболіў.
За дажджом пасыпаў град…
– Ой, заб’е сарачанят –
спахапілася сарока
і назад у момант вока
паляцела, як страла,
хоць і стомленай была.
Так ляцела,
так спяшала!
Нават дождж не заўважала.
Дзетак згледзела здалѐк.
І ў сваѐ гняздзечка –
– Скок!
– Ну, цяпер сярдзіты град
не паб’е сарачанят.

1. Ці спадабалася вам мама маленькіх сарачанят?

Крот
Вось аднойчы ля варот
раптам стаў хваліцца крот:
– Меў я гэтулькі турбот –
ускапаў ваш агарод!
Лезь пад плот,
нязваны крот.
Ты сапраўдны абармот –
сапсаваў наш агарод!
Лепей жыў бы ты ў вадзе!
Вечна рыеш абы-дзе…

1. Ці праўда, што крот зрабіў добрую паслугу гаспадару агарода?

Гняздо на вішні
Не чакай бядоты нейкай,
будзе добра і зацішна.
Ты не бойся, верабейка,
што зрабіў гняздо на вішні.
Будзе шмат варон – прагонім,
закрычаць гракі – суцішым.
Ад ката мы абаронім,
тваіх дзетак пакалышам.
Мы накормім іх, малых:
– Ешце крошкі і зярняты!
І навучымлѐтаць іх
ад гнязда да нашай хаты.

1. Як часта вы бачыце гнѐзды птушак ля сваѐй хаты ці дачы?

Працавітае сонца
Усталі мы рана –
зямля яшчэ стыла.
Над нашай палянаю
сонца свяціла.
Навокал праменне
даўно рассыпала
і нас, як адзеннем,
крыху сагравала.
Мы хутка мінулі
сцяжынкі лясныя
і смела нырнулі
ў закуткі грыбныя.
Хадзілі, блудзілі –
была яшчэ сіла.
Мы зайцаў будзілі,
а сонца свяціла.
А потым, як крышку
на сон пахіліла,
мы спалі ў зацішку,
а сонца свяціла.

1. Што вы можаце сказаць пра наша сонца?

Дождж, не шумі!
З усяго свайго размаху
моцна так не бі па даху.
Ты не ведаеш, як бачна:
спіць каток на крэсле смачна.
Хай ѐн дрэмле – не будзі.
Дождж,
ты ціхенька ідзі.
Смешна мне з тваѐй уцехі –
ліць і ліць
ваду на стрэхі.
Іншых столькт ѐсць турбот.
Вунь як высах агарод,
як жаўцеюць буракі,
як павялі агуркі.
Дождж,
не будзь скупым, як жмот, –
тупай, дождж, у агарод!
Ты яму патрэбен – цѐплы.
Не бяда, што вечар цѐмны.
Ты маланку не гасі –
хай пасвеціць,
папрасі.

1. Якая парада даецца дажджу ў гэтым вершы?

Кот-хуліган
Ноччу, неяк недарэчна,
мяўкне, калі спяць усе.
Ён вядро куляе вечна,
лапай смецце расстрасе.
Сцягне маміны прыколкі,
ручку скоціць са стала.
Пазрывае цацкі з ѐлкі,
лезе ў вокны, як смала.
Да яго я злосна рушу,
закрычу рашуча: – Псік!
Вухам ѐн не паварушыць,
быццам мой не чуе крык.

1. Калі ў вашай кватэры ѐсць кот, раскажыце, як ѐн сябе вядзе?

Хітры сабака
Злы сабака грыз ланцуг:
– Ты мяне трымаеш, друг…
Хоць адзін раз у жыцці
дай мне волю,
адпусці.
Памажы з цябе мне выйсці,
а іначай – буду грызці!
Пагражаў ѐн ланцугу,
той прызнаўся:
– Не магу…
злы сабака памаўчаў
і прасіцца зноў пачаў:
хлопчык,
ты спусці мяне –
пакатаю на спіне!
– Злы сабака, не мані –
ездзяць толькі на кані!

1. Чаму ні ланцуг, ні хлопчык не згадзіліся спусціць сабаку з ланцуга?

Галоўныя словы
Вялікі я слоўнік
прачытваю зноў –
якіх там, якіх там
няма толькі слоў!
Аж трохі ў вачах
мітусіцца ад іх –
кароткіх і доўгіх,
сваіх і чужых.
Чытаю і думаю,
змурачы бровы:
якія з іх будуць
галоўныя словы?
Якія?
Гадаю,
а думкі – што вір.
А словы галоўныя –
―мама‖ і ―мір‖.

1. Ці згодны вы з думкай героя верша?

Развітанне з летам
Верасень букеты
запрасіў у школу.
Дзякуй, дзякуй, лета,
за спачын вясѐлы.
Будуць доўга сніцца
нам сцяжынкі гаю,
пахкія суніцы,
раніца грыбная,
зычны грай птушыны,
песні ў паднябессі.
Даспявай, рабіна,
ты без нас у лесе.

1. Якія ўспаміны засталіся ў вас ад лета?

Хто смялейшы?
У наша агарод
туманы забрылі –
і ўсе памідоры
на вокны ўцяклі.
А хутка пакіне
свой дом-агарод
фасоля,
што лоўка залазіць на плот.
Пасохлы бульбоўнік
згарнуўся ў стажкі,
схавалася бульба
ад сцюжы ў мяшкі.
Таксама,
паколькі ўжо холад такі,
не хочуць сядзець
у зямлі буракі.
А морква –
ласунак дзіцячы і хлеб –
у жоўтай карзіне
паехала ў склеп.
І толькі капуста –
тутэйшая пані –
зусім не баіцца
марозіку ўранні.
Жывучая!
Смела на градцы сядзіць.
І толькі качан
на марозе скрыпіць.

1. Чаму ўцякае з градак гародніна?

Несправядлівы кот
Сонца шчодра больш не грэла.
Неба золкае шарэла.
Снегам пахла наваколле –
уцякала мышка з поля
(калі верыць пагалосцы,
то зімуюць мышы ў вѐсцы).
Сад прабегла расахаты,
супынілася
ля хаты,
каб прысесці тут на дол
і агледзецца вакол.
Зноў пабегла
па двары
і ўляцела ў кіпцюры.
Кот, тутэйшы уладыка,
схапіў мышку, замурлыкаў.
Засталося жыць ѐй мала –
мышка тонка запішчала:
– Ці ж я маю грэх вялізны –
я нічога ў вас не грызла,
і не грызла, і не ела –
ля падмурка
лапкі грэла.

1. Як вы думаеце, кот пашкадуе мышку?

Жвачка
Падарыў мне жвачку Франак –
любіць жвачкі ѐн здаўна.
Выбег раніцай на ганак,
закрычаў я:
– Цюцька, на!
Завілляў хвастом сабачка,
ажно віскнуў – не ўтрываць…
На ляту злавіў ѐн жвачку –
і давай зубамі рваць.
Рваў ѐн рваў
і рваць пакінуў,
кінуў жвачку на пясок.
Зноў схапіў цераз хвіліну,
грызці стаў непадалѐк.
Падарунак мой дзівосны
зноў кідае – не кране…
як забрэша раптам злосна
ды як гыркне на мяне.
Не прымае жвачку штосьці
мой сабачка – аддае…
Не чакаў я столькі злосці –
лепей сам бы з’еў яе.
Выйшла мама, паўшчувала:
– А табе дык жартаў мала!
Рассмяшыш, сынок мой, качку –
хто ж дае сабачку жвачку?

1. Чаму не спадабаўся сабачку падарунак Франкі?

Не спяшайся, восень
Штосьці ад бярозы
лісце адлятае.
Кажуць, у дарозе
восень залатая…
Ты ўсѐ бліжай, бліжай –
не спяшайся восень.
Ты прыходзь тады ўжо,
як пажнѐм, пакосім.
Хлебным караваем
стрэнем цябе, восень,
бульбу як скапаем,
кошыкамі зносім,
як дабро палічым,
у засекі звозім –
мы цябе паклічам,
мы цябе папросім.

1. Якія парады даюць людзі восені?
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Залатыя ручкі
У маѐй унучкі –
залатыя ручкі:
то сукенку лялькам шыюць,
то насовачкі памыюць,
то вазоны ўсе пальюць,
то падлогу падатруць.
Дзесяць пальчыкаў малых,
а працуюць за траіх.
Вось за стол унучка села –
маляваць пара прыспела.
Фарбы, пэндзлік і папера –
мала трэба для шэдэўра.
Вырастае хутка дрэва,
справа – грыб, сланечнік – злева,
тут чароўная прынцэса
вышэй дрэва, хаты, леса…
На двары таксама ўнучка
не сядзіць, злажыўшы ручкі:
то ў пясочніцы аладкі
выпякае спрытна, гладка,
то рамонкаў назбірае
І вяночак з іх сплятае;
мячык вучыцца лапаць
і праз гумачку скакаць.
Перад сном – пагром у хаце.
– Пазбірай, дачушка, цацкі! –
кажа вечарам ѐй тата.
Леся крывіцца і ўпарта
адмаўляецца, і плача –
невымерная задача.
– Не магу я, – кажа ўнучка, –
так баляць мне сѐння ручкі!

Калыханка
Ходзіць на пальчыках ночка,
дзеткам заплюшчвае вочкі,
зорным крысом накрывае,
ім калыханкі спявае:

– Люлі, дзяўчаткі вам, люлі,
Дашы, Марынкі і Юлі,
Дзімкі, Андрэйкі і Пеці…
Лепшыя дзеці на свеце.
Выплыў з-за воблака месяц,
просіцца ѐн да Алесі,
пэўна, у небе бяздонным
холадна месяцу, цѐмна.
– Люлі вам, дзетачкі, люлі,
Тані, Валюшы, Настулі,
Юры, Алѐшы, Ягоркі…
Сніце высокія зоркі.
Зорны загадкавы Мішка
зорнай вялікаю лыжкай
сон разлівае па хатах
з мульцікаў, цукру і мяты.
– Спіце, сыночкі, дачушкі,
месячык будзе вас гушкаць.
Спіце салодка да ранку –
ноч вам пяе калыханку.

Снег фарбуе
Быў наш горад каляровы,
а цяпер ѐн стаў зімовы.
Снег фарбуе ўсѐ набела:
дрэва, дах і куст знямелы,
тратуар, тралейбус, ганак,
дзень і вечар, ноч і ранак…
Стаў наш горад белы, чысты,
нібы свята – урачысты.

Чысцѐха
Пашыла сабе Свінка
на шыю пелярынку.
Адпрасавала гладка
спаднічку сваю ў складкі,
наклеіла блішчынкаў –
прынцэса, а не Свінка!
Затым памыла лычык

халоднаю вадзічкай,
ахвотна, хутка, спрытна
адчысціла капыты
і выйшла на падворак
у новенькім уборы.
– Ах, што з табой, дзівачка? –
спытала Свінку качка.
– Ты проста задавака! –
прагаўкала сабака.
– Прыгожа, безумоўна, –
запэўніла карова.
А Свінка заявіла:
– Я імідж свой змяніла.
Ніколі больш не буду
шукаць у лужах бруду,
і што б тут хто ні рохаў,
ад сѐння я – чысцѐха.

Зараначка
За марамі за далѐкімі,
за лясамі непраходнымі
нарадзілася зараначка,
сонца яснага фіраначка.
Нарадзілася – памылася
маладой расою чыстаю,
туманамі спавівалася
ды вятрамі калыхалася.
Красавалася ўсю ранічку
ружа ясная, зараначка,
ды ўзышло на неба сонейка –
выпіла зару да донейка.

Алеся піяністка
Раз Алесі дзядзька Ваня
падарыў фартэпіяна –
інструмент такі музычны,
каляровы, электрычны.
Леся кнопкі націскае –
інструмент пяе і грае

ў рытмах вальса, марша, полькі…
Усѐ добра, але толькі
Вось у нас бяда якая:
адну песеньку ўключае
Леся вечарам і з ранку,
круціць, круціць, бы шарманку.
Мама п’е без меры каву,
тата просіць так ласкава:
– Мо паслухаем другую?
– Не, мне хочацца такую!
Раптам змоўкла фартэп’яна.
– Радасць! – кажа тату мама, –
не страсаюць хату ―брэйкі‖ –
селі ўрэшце батарэйкі.

Макарона
Мама Лесі гаварыла:
– Супчык смачны я зварыла.
– Не хачу, – капрызіць Леся, –
макарону буду есці!
– Гэта вельмі падазрона:
есці толькі макарону…
Леся, ты ж не італьянка,
можа лепей – кашу манку,
ці катлетку, ці яечка,
ѐсць яшчэ сасіска з грэчкай –
вось што вельмі любяць дзеці!
Ну, дык несці што?..
– Спагеці!

Вуска беларуска
Малявала Леся коцю:
белы лоб, зялѐны хвосцік
і чырвоненькія лапкі.
Пахваліў Алесю татка:
– Каляровы выйшаў пеўнік!
Фарбы зблытала, напэўна, –
котак гэткіх не бывае…
Усміхнулася малая:
– Нездагадлівы ты, тата,

сам казаў, што заўтра свята,
ну, дык гэта наша Вуска
ў сукенцы беларускай!

Лялька
Захацела лялька спаць,
трэба ляльку калыхаць.
Люлі, люлі, баю, бай –
лялька, вочкі закрывай!
Ды не плюшчыць лялька воч,
спіць з адкрытымі ўсю ноч,
і калі ўвесь дом засне,
бачыць казкі на сцяне.
А сцяна, нібы экран.
Бачыць лялька нотны стан,
на ім птушкі – ціў-ціў-ціў! –
паўтарайце наш матыў.
Лялька песню завяла –
абудзілася сям’я
і не можа зразумець,
хто ўначы так можа пець?
Абшукалі ўсе куткі,
ператрэслі ўсе шматкі,
выглядалі за акно,
а спявачкі не відно.
Раптам бачаць: на сцяне,
бы на зорным палатне,
сем вясѐлых звонкіх нот
водзяць зорны карагод.
А на кветкавым лужку
ды на срэбраным мастку
лялька ў месяцы плыве,
песню зорную пяе.
І вялікі зорны слон
ѐй выходзіць на паклон,
а сланіха просіць дзетак,
каб нарвалі зорных кветак.

І малыя лісяняты
справай зорнаю заняты:
вяжуць ляльцы бранзалет –
прыгажэй не бачыў свет…
Але тут прачнуўся брат:
– Што за зоркавы парад?
Абудзіўся, пэўна, дом,
ноч святая за акном!
Уключыў хутчэй начнік,
і лужок чароўны знік.
На канапе лялька спіць,
гэты сон дзівосны сніць.

Дзьмухавец
На зялѐную палянку,
між асінак і бяроз,
каляровым веснім ранкам
нехта сонейкаў натрос.
Надзівіцца не паспелі
на квяцісты божы цуд –
парашуцікі ўзляцелі
над палянкай там і тут.

Ночка
Ночка зорачкі задзьмула,
не чакаючы зары.
Крылы-покрывы згарнула,
пасвятлеўшы без пары.
Ночка пацеркі-расінкі
нанізала на прамень
і, прагнаўшы прэч хмурынкі,
адчыніла весні дзень.

Верш на ночку
Як заззяла ў небе зорка,
мышаня залезла ў норку,
у клубок згарнуўся вожык,

і каток знайшоў свой ложак.
У будзе прыціх сабачка,
у хляве паснулі качкі,
ваўчаня, ліса, мядзведзік
моцна спяць у лесе недзе.
Нават мой малы сыночак,
што не вельмі спаць ахвочы,
пад пушыстаю пярынкай
праглядае сны-карцінкі.
Толькі зорка ярка ззяе,
з неба пільна аглядае
поле, лес, надворак, хаты…
– Спіце, дзеці, звераняты!
Заўтра будзе светлы ранак –
адсыпайцеся старанна.
Каля мамы, каля таты
нават сон здаецца святам.

Родная мова
Наша мова, як крынічка чыстая,
нібы дзень святочны, урачыстая.
Наша мова родная – пявучая,
годная, прыгожая, гаючая.
Наша мова, нібы сонца яснае,
нібы зорка ў небе непагасная,
сувязь пакаленняў непарыўная,
вечная, святая, незабыўная.

Жвачка
Дзве стракаценькія мышкі,
дзве вясѐлыя малышкі
ў сваім доміку жывуць,
нешта цэлы дзень жуюць.
Валадарка іх Рэната
той жа справаю занята:
жвачкі цэлы дзень жуе.
Як цярпення ѐй стае?

Кажа раз сястрычцы Вова:
– Ты ж, Рэната, не карова,
кішкі злепяцца, тады
набярэшся злыбяды.
Выплюнь жованку, Рэнатка,
ѐсць жа іншыя заняткі:
пачытай ці патанцуй,
сваіх мышкаў намалюй.
Ці схадзі ў ―3Д‖ з сяброўкай,
у басейн, на спортпляцоўку,
ці гітару, вунь, асвой…
Спраў цікавых – з галавой!
Не паслухалася брата
ленаватая Рэната
і з мышамі па чарзе
жвачку цэлы дзень грызе.
І сядзіць адна на кухні,
і тлусцее ўсѐ, і пухне,
і ніхто з дзяўчат, відаць,
з ѐй не хоча сябраваць.

Прыйдзі, вясна
Сонца ў небе не відаць,
холадна і сыра.
–Трэба йсці вясну гукаць, –
кажа брату Іра. –
Што як нейкі чарадзей
зачыніў у будку
і не прыйдзе да людзей
наша вясна хутка?
Папяровых птушанят
ураз навыціналі,
каляровых стужак шмат
у кішэнь набралі.
І пабеглі за сяло
Іра і Сярожка,
там, дзе сонейка жыло

і расла бярозка.
На галінкі птушанят,
стужак начаплялі,
а затым сястра і брат
так вясну гукалі:
―Ой, вясна, вясна
ды чырвоная,
ты прыйдзі, вясна,
залачоная!
Прынясі, вясна,
торбачку святла,
а на донейку
ясна сонейка.
Ой, вясна, вясна,
дзе згубілася,
за якой гарой
заблудзілася?‖
І пачула песню іх
сонца веснавое,
і ўзышло у той жа міг
над святой гарою.
Абудзіўшыся ад сну,
чарадзей патлаты
адпусціў з цямніц вясну
да Ірынкі з братам.

Прагулка
Што за грай такі вясѐлы
напаўняе вулку?
Гэта сѐння наша школа
выйшла на прагулку.
Мы пабраліся за рукі,
па трое ў калоне,
ды ісці нам так – дакука,
мы крычым, гамонім.
Мы піхаемся, смяѐмся,
дражнімся, дурэем,

і схапіць дзяўчат за косы
кожны з нас аж млее.
Кажа нам Галіна Львоўна:
– Рот закрылі, сталі роўна!
Мой любімы трэці клас,
як мне сорамна за вас.
Паўшчуваў нас дзед прахожы:
– Весці так сябе не гожа,
ѐсць у заапарку, дзеткі,
для такіх пустыя клеткі…
Сапсавалі мы прагулку
і настрой вясѐлы.
Праважала сумна вулка
нас назад у школу.

Хлопчык-склад
Вучань ѐсць у нас Ігнат,
у яго кішэнях – склад.
Ён паўней набіць іх прагне,
і што знойдзе, тое цягне.
Там каменьчыкі і гайкі,
і струна ад балалайкі,
дрот, цвікі, кручкі, наждачка
і пакусаная жвачка.
Там абгорткі ад цукерак,
коркі ад пустых бутэлек,
і вяроўка, і шурупкі,
і тры гузікі ад курткі.
Але раз здабыў ѐн шыла,
а яно яго ўкусіла
вострым носікам калючым,
хлопцу прыкра і балюча.
Ён кішэні вытрасае
і на сметнік выкідае
ўвесь свой незвычайны склад.
Абанкруціўся Ігнат.

Пегас
Малявала коніка Мар’яна,
рысачкі выводзіла старанна:
вушкі-трохвугольнічкі, а вочкі –
круглыя і цѐмныя, як ночка.
Крылы на спіне прымацавала,
а на грыўку банцік завязала,
белы хвост, як веер распушыла,
і сядзѐлка мяккае пашыла.
Выйшла раптам тут неспадзяванка,
дзівіцца маленькая Мар’янка:
– Мамачка, прапаў з малюнка конік,
паляцеў у неба, як балонік!
– Не хвалюйся, – мама адказала,
Крылы ты яму намалявала,
і таму ѐн у аблокі рвецца,
што Пегасам конік твой завецца.
А Пегас пісьменнікам спрыяе,
іх на творы новыя натхняе,
і, звычайна восеньскай парою,
ѐн нясе іх у краіну мрояў.
Хутка думка працяла малую:
– Я іх многа, многа намалюю,
каб хапіла кожнаму паэту
на вясну яшчэ, зіму і лета!

Падарунак
Падыйшла да таты Ната,
просіць: –Дай мне грошай, тата,
мне патрэбна сторублѐўка –
дзень народзін у сяброўкі.
– Сто рублѐў? – здзівіўся тата, –
гэта, любая, занадта.
Што збіраешся купляць?
Чым сяброўку захапляць?
– Ах, ты, тата мой харошы,
каб мне голаў не ламаць,

падару сяброўцы грошы,
і навошта разважаць!
– А ў мяне такая думка:
грошай я табе не дам,
не павінен падарункі
я дарыць тваім сябрам.
На заводзе, дзе працую,
грошы цяжка зарабляць,
мы сяброўцы падарунак
можам разам змайстраваць.
Ці букецік, ці малюнак,
ці для лялькі сарафан…
Самы лепшы падарунак
той, які зрабіў ты сам.

Кніга
Кніга – крыніца ведаў
і падарунак найлепшы.
Памятай гэта, ведай,
кніга – твой сябар першы.
Кніга табе раскажа
пра ўсѐ, што ѐсць у свеце,
правільны шлях падкажа
ў дом, дзе начуе вецер.
З кнігай – на дно марское,
з кнігай – на пік Эльбруса,
кніга не дасць спакою,
кніга – палон, спакуса.
Кніга разгоніць хмары,
калі на сэрцы сумна,
думаць навучыць, марыць,
і разважаць разумна.
Кніга падарыць крылы,
каб узляцець на вышыні.
З кнігаю ты – шчаслівы
сын незалежнай краіны.

Родная мова
Наша мова, як крынічка чыстая,
нібы дзень святочны, урачыстая.
Наша мова родная – пявучая,
годная, прыгожая, гаючая.
Наша мова, нібы сонца яснае,
нібы зорка ў небе непагасная,
сувязь пакаленняў непарыўная,
вечная, святая, незабыўная.

Пахом і дом
Мой любімы кот Пахом
збудаваў цудоўны дом,
бо знайшоў сабе каточак,
самы цѐплы закуточак.
Пад бачок паслаў хусцінку,
што дала яму Марынка,
замест коўдры цѐплы шалік
падарыў яму Віталік.
Прыцягнуў з-пад ванны тазік
і з яго ўжо не вылазіць:
цэлы дзень ля батарэі
лапкі кот і плечы грэе.

Сямейны аркестр
Дзед Іван узяў баян,
дзед Антон – акардэон,
іх унукі – Косця з Мішкам
захапілі сабе лыжкі.
Светлакосая Мар’яна
будзе граць на фартэп’яна,
а сястра яе Тамара –
на кларнэце і гітары.
Сеў Сцяпан за барабан,

балалайку ўзяў Раман,
Павел грае на дудзе,
аж ваколіца гудзе.
Як зайграе наш аркестр,
не хапае ў зале месцаў,
хваляць нас і паважаюць,
на гастролі запрашаюць.
Ды бабуля нам сказала:
– Вы музыкі – проста клас,
не хапае вам вакала,
добра ў нас спявае Стас.
Ну, а што рабіць з Рыгорам,
ѐн таксама хоча граць,
хай ѐн будзе дырыжорам –
каб аркестрам кіраваць.
Хлопчык рукі ўгору ўзняў –
наш аркестр заіграў
дружна, весела і годна
ды на ўвесь наш горад Гродна!

Правільны адказ
Запытаўся раз настаўнік:
– Дзеці, хто такі фундатар?
Тут з-за парты ўскочыў Паўлік –
школьных гульняў завадатар.
Кажа: – У нашым класным спісе
гэта Каця, Глеб і Ваня,
бо яны даюць нам спісваць
усе хатнія заданні.

Працавітая дзяўчынка
Наша Юля – працаўніца,
ѐй без справы не сядзіцца,
можна даць ѐй без сумнення
хоць якое даручэнне.
Не пачуеце адмовы,

не патрэбна дадаткова
ѐй нагадваць пра работу,
ѐй работа – у ахвоту.
Юля кветкі палівае,
у кватэры прыбірае
і чытае часта кніжку
браціку малому Мішку.
І ў вучобе ўсѐ ў парадку –
у дзѐнніку адны дзясяткі!
Лѐгка веды ѐй даюцца,
і вакол дзяўчынкі ўюцца
аднакласнікі, як пчолы.
Юля – гонар усѐй школы:
ходзіць на алімпіяды,
дапаможа, дасць параду,
сябраваць з ѐй кожны рады.
Новы дзень для Юлі – свята,
бо падзей у ім багата,
ѐн святлее ад учынкаў
працавітае дзяўчынкі.

Агуркі паспелі
У бабулі за парканам
разрасліся агуркі,
і мы з брацікам Русланам
―топчам‖ іх за дзве шчакі.
Маладзенькія зрываем,
і, як зайчыкі, хрумсцім,
мы ж матулі абяцалі
гэтым летам падрасці.
Агурочкі ў пупырышках
і салодкія, бы мѐд.
– Не было каб толькі лішку, –
прамурлыкаў кот Фядот.
– Вы ж хаця іх абатрыце
ад насохлае зямлі,
пад калонкаю памыйце, –
куры грайку завялі.

Але што нам гусі, куры,
кот, сабака, індыкі…
Мы – свабодныя натуры,
―мнѐм‖ гуркі за дзве шчакі.
Ну, а вечарам ляжалі,
нібы шкодныя краты,
мы круціліся, стагналі –
так балелі жываты.
А бабуля нас паіла
нейкай горкаю травой,
уздыхала, гаварыла:
– Трэба ж думаць галавой!
Мы паправіліся з братам,
бульбу, кашу, сыр ядзім,
а калі выходзім з хаты,
у бок градаў не глядзім.

ЗАГАДКІ
1.
Што за звер такі цікавы?
Сам квадратны і яскравы,
фільмы, гульні, падарожжы
замяніць адзін ѐн можа.
Але вось якая фішка –
ѐн сябруе толькі з мышкай.
2.

(камп’ютар)

З храма ѐн відаць усім здалѐк.
Школьнткаў ѐн кліча на ўрок.
На лузе летам ѐсць такая кветка.
Як называюцца яны, скажыце, дзеткі?
(звон, званок, званочак)
3.
Дзве ножкі на дошках
імчаць па дарожках.
(ролікавыя канькі)
4.
Носіць гэтая паненка
толькі чорную сукенку
з сінімі аборкамі,
вышытымі зоркамі.

(ноч)
5.
Што за дзіўнае люстэрка
за сялом ляжыць маім?
Котку, Рэкса і Валерку
ўверх нагамі бачу ў ім.

(возера)

6.
Вожык калючы, зялѐны,
падобны на кіндар-сюрпрыз,
з дрэва насупраць балкона
павіс галавою ўніз.
– А ўнутры, – сказала Натка, –
кругленькая шакаладка.
(каштан)
7.
Рыжая лісіца
па зямлі імчыцца,
а за ѐю ўецца
залатое смецце.
(восень)
8.
На сукенцы – у Наташы,
на капелюшы – у Дашы,
на шкарпэтках – у Валюшы
і на шорціках – у Ксюшы,
у Юлі з Аняй – на спаднічках,
а ў мяне – на чаравічках.
І падобны ѐн здалѐк
на прыгожы матылѐк.
(бант)
9.
З намі, дзеці, не гуляюць,
вельмі ўсе нас паважаюць.
Нельга рваць нас, марнаваць,
з намі трэба сябраваць.
Ведаем мы ўсѐ на свеце,
адкажыце, хто мы, дзеці?
(кнігі)
10.
Елкі там растуць, дубы,

кветкі, ягады, грыбы,
можна там сустрэць ваўка
і змяю, і матылька…
Ён – багацце ўсѐй краіны.
Як жа назва той мясціны?

(лес)

11.
Граць умее, размаўляць,
нават фатаграфаваць.
У руцэ змяшчаецца,
на ―Т‖ пачынаецца.
(тэлефон мабільны)
12.
Яна перабівае ўсе праграмы:
навіны, перадачы і канцэрт,
ды дзякуючы ѐй затое мама
глядзіць кіно, гатуючы абед.
(рэклама)
13.
Стаў масток дзівосны – вой! –
над маѐю галавой,
у лес залез адной нагою,
а за наш садок – другою.
Паднялі мы з Віцькам крык,
і масток дзівосны знік.
Нам чакаць яго цяпер
пасля дожджыку ў чацвер.
(вясѐлка)
14.
Вісіць павук,
у яго пяць рук,
у руках – ліхтары,
і кожны гарыць.
(люстра з лямпачкамі)
15.
На блакітным полі –
чорныя вароны
ў барабаны гучна б’юць,
слѐзы срэбраныя льюць.
(неба, хмары, гром, дождж)
16.
У мамы – пяць сыноў,
у таты – пяць сыноў,

а колькі, палічыце,
у той сям’і братоў?
(пяць)

Ганна БЕЛАВУС
Ганна Мікалаеўна Белавус нарадзілася 10 снежня 1945 года ў вѐсцы Марцянаўцы, Ваўкавыскага
раѐна, Гродзенскай вобласці. Скончыла Краснасельскую сярэднюю школу, Мінскі педагагічны
інстытут імя М. Горкага (цяпер -- універсітэт імя М. Танка) дашкольнае аддзяленне. Працавала ў
дзіцячых садках г. Гродна, з 1970 года па 1986 -- у Гродзенскім музыкальна-педагагічным
вучылішчы на дашкольным аддзяленні; 4 гады -- у Венгрыі -- у школе. Піша вершы, байкі, казкі
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БОГ ДАЕ
Раненька, ох, раненька
сонейка ўстае!
Разам з мухай нуднаю
спаць мне не дае.
Муху б трэснуць гумкаю,
зачыніць акно…
Не хачу ўставаць яшчэ,
светла хоць даўно.
Бабка будзіць прымаўкай,
шэпча ў вушка мне:
―А хто раненька ўстае,
таму Бог дае!‖
– Як гэта? – цікаўлюся,
нават сон прапаў, –
раскажы, як Бог дае,

і каму што даў?
– Ягады-малінкі
на кустах вісяць,
іх другія пазбіраюць,
калі доўга спаць.
І грыбочкі шчырыя
пад кустом сядзяць,
пабягуць у кош таму,
хто не любіць спаць.
А на залаку ў рацэ
рыбка та-а-ак клюе!..
Вось руплівым колькі Бог
ранкам падае.

ЗАГАРТУЕМСЯ
На золаку зѐлачкі
росамі блішчаць.
Басанож пабегаем –
росы пазбіваць.
Кропелькі халодныя
паляцяць з травы,
Пабягуць ―мурашачкі‖
з ног да галавы.
Абяжым падворачак,
абяжым сяло…
Загартуемся, сябры, –
Лецейка прыйшло!

БАБУЛЯ-РОБАТ
Ежу смачную згатуе,
мне шкарпэткі пацыруе,
міскі мые і каструлі
мая любая бабуля.
Я дапамагаць ѐй рады,
як старанна поле грады,
як на Нѐман разам ходзім
рыбу вудзім на прыродзе.
З ѐй у тэніс мы гуляем,

мяч футбольны паганяем,
размаўляем і жартуем,
і ніколі не сумуем.
А як вечар завітае,
казкі мне яна чытае.
А як ноч абдыме цішай,
вершы мне бабуля піша.
– Ты, бабуля, нібы робат,
безліч спраў за дзень паробіш!
– Я – як робат? Не смяшы!
Я раблю ўсѐ ад душы!

ГОСЦЬ
Глянь, бабуля, які госць.
– Коцік, коцік, чый ты ѐсць?
Рыжы, мяккі і прыгожы!
Не, на стол скакаць не гожа!
А галодненькі які! –
ежу цапае з рукі.
Будзеш што ў мяне рабіць?
Будзеш мышак тут лавіць?
Ты яшчэ маленькі, кажаш?
Дык давай цябе пагладжу.
Коцікі павінны быць,
каб іх гладзіць і карміць.

ЖОЎЦЕНЬКАЯ ПЕСЕНЬКА
Квох-квох! Квох-квох-квох! –
Не згубіся, не дай бог!
Хто так дзетак сваіх любіць?
Хто так жоўценькіх галубіць?
Ціў-ціў! Ціў-ціў-ціў! –
жоўценькі мы калектыў,
пад крылом у сваѐй мамы
мы так вечела спяваем:
– Ціў-ціў-ціў!
Квох-квох! Квох-квох-квох! –
вось вадзічка і гарох,
чарвячок вам і казулька,
дзеткі ў жоўценькіх кашульках!

Ціў-ціў! Ціў-ціў-ціў! –
і паеў я, і папіў.
―Дзякуй, дзякуй, мама Квочка,‖ –
пяюць дочкі і сыночкі.
Бягуць жоўтыя клубочкі:
ціў-ціў! Ціў-ціў-ціў!
Селі ў жоўценькім пясочку:
Ціў-ціў! Ціў-ціў-ціў!
Сонца жоўценькі бліночак
зрабіў жоўценькім дзянѐчак.
Ці-і-і-і-ў!
Ціў-ціў!

АДНАГОДКІ
Хачу з вамі падзяліцца,
чым бабуля ганарыцца.
У далѐкім сорак пятым
нарадзілася бабуля.
Вось і хваліцца заўзята:
―У тым годзе змоўклі кулі!
Аж да самага Берліна
драпалі фашысты-чэрці…
Колькі год жыву я ў міры!
Каб у міры і памерці.
Каб у нашай Беларусі
войнаў людзі больш не зналі,
каб бацькі і, вунь, наш бусел,
дзетак мірна гадавалі.
Каб ніхто не стаў сіроткай,
а быў міру аднагодкам.‖

НАТКА
Наша Натка – музыкантка,
яна ў школу ходзіць,
і на скрыпачцы старанна
песенькі выводзіць.
Так цудоўна гукі льюцца –
сэрца замірае…

І салодка котка Мурка
пад іх засынае.

ЯК МЫЦЬ МІСКІ
– Мама, – просіцца Ларыска, –
сѐння я памыю міскі.
Тут і Мурка ные-просіць:
– Вельмі я люблю мыць посуд,
Міскі мыю языком,
калі ѐсць там малако.

НЕ ЗДОЛЬНЫ
Аддалі Пушка вучыцца,
кнігі скінуў ѐн з паліцы,
сшыткі лапамі падраў…
Тата з горыччу сказаў:
– Сын не здольны да вучобы,
і дарэмныя тут спробы,
доктарам яму не быць –
будзе ѐн мышэй лавіць.

МАДЭЛЬКА
Ружовыя пантофлікі,
ружовая сукеначка –
у люстэрку круціцца
прыгажуня Верачка.
– Завяжы ружовы банцік, –
просіць Вера сваю маці. –
Вырасту да бэлькі –
буду я мадэлькай.

ДЛЯ СІНІЦЫ
Для вясѐленькай сініцы
Я звязала рукавіцы.
Засмяялася сініца:

– Рук няма для рукавіцаў,
лепш на мае лапкі
ты звяжы мне тапкі.

Я ПАМЫЛА МІШКУ
Мішку ў ванну ўкінула,
добра з мылам вымыла.
Мокры вельмі ѐн зрабіўся,
тыдні два амаль сушыўся.

ПРАПАЛІ ДЗЕТКІ
Квочка ў дзьмухаўцах блукае,
дзетак жоўценькіх шукае:
– Не знайсці мне пэўна дзетак
сярод гэтых жоўтых кветак!
Раптам сонечны прамень
асвяціў вясновы дзень,
і знайшла квактуха дзетак
сярод жоўтых-жоўтых кветак.
***
Каб у лесе не ―агукаць‖,
маю простую ―навуку‖:
адным вокам – дзе грыбы,
другім вокам – дзе сябры.
***
Каб грыбы ісці збіраць,
трэба вельмі рана ўстаць.
Я табе сакрэт скажу:
шмат іх там пасля дажджу!
***
Як не ведаеш грыбоў,
не нясі ты іх дамоў,
бо дарэмнай будзе праца –
ім на сметніку валяцца.

МАЮ ДЗЕСЯЦЬ Я КАДУШАК
ПРА ГРЫБОЧКІ ВЕСЯЛУШАК

***
Мухамор шукае мушкаў:
– У мяне пустое брушка!
Мушкі роем наляцелі,
мухамора самі з’елі!
***
На пянѐк апенькі ўсталі,
заспявалі на ўвесь бор,
нават птушкі прыляталі,
каб грыбны паслухаць хор!
***
Мухамораў цэлы кошык
з’ела наша Мурка-кошка,
стала футра ў Муркі-кошкі
ўсѐ чырвонае ў гарошкі!
***
Скача, скача па дарожцы
Баравік на адной ножцы:
– Надакучыла мне ў лесе,
бягу ў кошык да Алесі!
***
Шчыры грыб Міхась шукаў,
раптам вожыка спаткаў,
так здзівіўся: шэры вожык
шчырых нѐс паўнюткі кошык.

ХТО ГРЫБОЧАК МОЙ ЗАБРАЎ
Па лясочку я іду
і спяваю на хаду:
– Тра-ля-ля, ду-ду, жу-жу! –
песняй раніцу буджу.
Ранак сонечны і звонкі,
грыб шукаю пад сасѐнкай,
і пад елкай, пад дубочкам
бачу шчырыя грыбочкі.
Вось удача дык удача!
Толькі хто ля грыба скача?

Мо мяне падводзіць зрок?
Грыб схапіў малы звярок.
Хвост – пушысты, рудаваты,
лапкі – зграбныя, зяграты,
цераз спінку ўсю – палоска,
а на вушках – мочкі-коскі.
Бачыў гэткіх на малюнках.
Але ж спрытная, малюха!
Грыб зграбла, а мне не горка,
ѐн – ласунак для вавѐркі.
Па лясочку я іду,
зноў спяваю на хаду,
пад ялінкай, пад дубочкам
шмат яшчэ знайду грыбочкаў.

ПАДЗЯЛІСЯ
Міша хрумстае цукеркі,
дастае ѐн іх з паперкі:
хрусь-хрусь-хрусь ды
хрусь-хрусь-хрусь…
Кажа тут яму Кастусь:
– Мама грошыкаў не мае,
мне цукерак не купляе…
Зразумеў Міхась намѐк
і адводзіць сябра ў бок:
– На, бяры сабе цукеркі,
каб не ўбачыў нас Валерка.
– Не вазьму твае цукеркі –
лепшы мой сябрук Валерка!
І Данілка сябар мой!
Не гуляем мы с табой!
Калі хочаш сябраваць,
трэба ўсіх пачаставаць!
Выправіў Міхась памылку –
даў Валерцы, даў Данілку
і Кастусь цукерку ўзяў…
Весела Міхась сказаў:
– Больш не буду шкадаваць –
хачу з вамі сябраваць.

З ЛЯНОТАЙ НЕ СЯБРУЮ

У садок мне не ахвота!
Я змагаюся з Лянотай.
Вось хачу расплюшчыць вочы,
а Лянота не, не хоча.
Шэпча мне яна на вушка:
– Ах, салодкая падушка!
Ой, хавай пад коўдру нос –
на дварэ такі мароз!
Я прашу: – Давай уставаць!
А яна: – Хачу паспаць!
– Ну, Лянота, беражыся!
Ведаю, чаго баішся.
За бачок паказытала
і яна зарагатала…
І так весела мне стала –
я імгненна з ложка ўстала!
Мама дзівіцца: – Ой, Ала,
ты сама так рана ўстала?
І засцелена пасцелька?
Дзе ж Лянота-прыяцелька?
– Мамачка, дай пацалую –
больш з Лянотай не сябрую!

У АФРЫКУ
У камп’ютары я бачыў,
як малыя дзеткі плачуць,
і такія ўжо худыя,
а галодныя якія!
Працаваць я буду год,
пабудую параход,
паплыву па акіяне
і да Афрыкі прыстану.
Чорных дзетак там пабачу –
іх жыццѐ я перайначу!
З тымі дзеткамі вярнуся
у Беларусь, да бабкі Нюсі.
Будзе ў іх жыццѐ другое:
хопіць ім тут сырадою,
бульбы, хлеба, агуркоў,
памідораў, буракоў,
і цукерак, і каўбас…

Добра будзе ўсім у нас!

ЯК З ТАБОЙ ГУЛЯЦЬ?
Прапануе раз Трызорка:
– Кот Савось, давай гуляць.
Ты ўцякай, ды хутка толькі,
а я буду даганяць.
А калі цябе злапаю -Гоніш ты, а я ўцякаю!
Вось бяжыць малы Савосік,
а за ім імчыць Трызор.
Вакол хаты, вакол студні,
Паміж дрэваў, цераз двор...
Кот ускочыў тут на дрэва,
кажа: – Як з табой гуляць,
калі ты ўсѐ толькі гоніш
І не хочаш уцякаць?!
- Ты, Савосік, такі дзіўны!
Як жа я магу ўцякаць,
Калі я ўжо паўгадзіны
Не магу цябе дагнаць!
Так у свеце павялося:
Уцякае кот Савосік,
А Трызорка даганяе…
А інакш ці мо бывае?
З той пары - я так мяркую Кот з сабакам не сябруе!

МАЛЕНЬКАЯ КАЗАЧКА
Вочы хітрыя ў Лісіцы
і пушысты рыжы хвост.
Каб украсці куранятак,
раз схавалася ў хварост.
Ціха там сядзіць, цікуе.
Ды варушыць вецер хвост.
Кот падумаў: гэта мышка,
ды як скочыў на хварост,
як схапіў Лісу за хвост!
Напалохаў Кот Лісіцу –
напрасткі праз двор імчыцца,
а кот хвост не адпускае,

адно ўгору падлятае.
Тут сабака злы Трызор,
за Лісой пабег праз двор
Кот Трызора так спужаўся,
Ад хваста ѐн адарваўся.
Мо раз пяць Каток кульнуўся Ураз на дрэве апынуўся.
А Ліса хутчэй імчыць,
Толькі пыл з-пад лап ляціць.
Ды Трызор імчыць хутчэй Іскры бліскаюць з вачэй!
Ды як скокне ѐн наўпрост У зубах застаўся хвост…
Рагаталі кураняткі:
- Брысь, зладзейка з нашай хаткі!
Ататушкі, атата! Бегай Ліска без хваста!

ВОЎК І ЗАЯЦ
байка

Зайчаня Ваўчара гоніць.
Заяц хуткі – не дагоніць,
дык які ў пагоні сэнс? –
Уцѐк Заяц хуткі ў лес.
Кеміць Воўк: – Ну як тут быць?
Трэба Зайца абдурыць.
Заяц хуткі, як спартсмен,
кардынальных трэба змен.
Вось паклаў ѐн на пянѐк
жуек смачных цэлы блок.
Цыгарэт са смакам дзіўным
На пянѐк яму падкінуў,
ды паслаў па лесе чуткі:
―Усѐ таму, хто самы хуткі!
Дармавое ўсѐ, як ѐсць!
Ты мне, Зайчык, лепшы госць!»
Вось бяжыць па лесе Зайчык
і пянѐк з дарамі бачыць.
Так спакусна, так прывабна,
ды й дарэмная прынада.
Пакруціўся, пакруціўся,
не стрымаўся – спакусіўся!
Цыгарэтай зацягнуўся –

дагары, як сноп, кульнуўся.
Зайца Воўк тут заграбастаў
І закінуў у пашчу-пастку.
Зноў пянѐк той абнаўляе –
дурня новага чакае…
_______
І ў жыцці такіх шмат зайкаў.
Вось такая выйшла байка.

ЦЯЖКАВАГАВІК
Гэй, лясны народ, увага!
Пляскайце мацней у лапы!
Вось атлет - ѐн цяжкай вагі Наш Міхасік Касалапы.
Кіляў дзвесце падымае
Слаўны наш цяжкаатлет,
Ды й зараз Міхась з’ядае
Амаль столькі штук катлет!
Бочку мѐду выпівае,
Ягад з’есць вядзерцаў пяць Трэба ж нашаму спартсмену
Новыя рэкорды браць.

КАЛЯ НЁМАНА РАКІ…
ЛЕЦЕЧКА
Усе: матылькі, і чмялі, і стракозкі,
конікі, пчолкі на кветачках росных,
птушак хары, подых ветрыка ў вецці –
Усѐ!
Проста ўсѐ ў гэтым сонечным свеце
свішча, чырыкае, шчоўкае, грае,
пышна цвіце, шамаціць і спявае…
Лецечка так на прынѐманскім лузе
дзетак гуляць да сабе запрашае!

МАТЫЛЁК

Хвалі вецер узымае,
гойдаюцца дрэвы.
Нѐман бура абдымае,
сціхлі птушак спевы.
Бліскаюць маланкі вочмі,
Гром-пярун грукоча!
Нават конік з-пад лісточка
вылезці не хоча.
А над хвалямі, насустрач
ветру, непагодзе
мкнецца легкі матылѐчак:
пырх – пырх – пырх і годзе…
І здаецца вось-вось вецер
Адарве, патопіць…
Пырх – пырх – пырх –
а матылѐчак
у сваім палѐце…
Хлопчык з берага палѐт той
доўга назірае:
– Пэўна гэты матылѐчак
сваю мэту мае!

НЕПАСЛУХМЯНЫ СЫНОК
казка

Каля хуткаплыннай рэчкі,
дзе разросся дзік-сланечнік,
там сямейка конікаў
грэлася на сонейку.
Грэўся тата, спала мама,
а сынок непаслухмяны
не жадаў з імі ляжаць –
скокнуў траўкі паскубаць.
Разгуляўся – расскакаўся,
за камарыкам пагнаўся,
і не ведаў ѐн, малеча,
што тут вельмі нябеспечна.
У ваду наш Конік – скок!
Галавень яго за бок
Так раптоўна хапануў,
Даў нырца і… праглынуў!
Плача тата, плача мама:

– Ах, сынок непаслухмяны!
Паслухмяны как ты быў –
быў бы жыў і жыў ды быў!
– Але вы не плачце, дзеткі, –
аўтар казкі гэтай сведка,
аўтар добры быў рыбак,
і ѐн скончыў казку так:
―Галаўня рыбак злапаў,
моцна, моцна дакараў:
– Адпусці, Галаўль, малютку,
тады ў рэчку пушчу хутка…‖
Пашчу Галавень адкрыў
І Коніка адпусціў!
Мама з татам падбягалі
і сыночка абдымалі,
цалавалі, мілавалі
і на кветку падымалі,
піражком з духмянай траўкі
свайго сына частавалі.
Павініцца сын тут хоча
і гаворыць так сыночак:
– Вельмі страшна ў цѐмным пузе,
лепш гуляць на светлым лузе!
Любы тата! Люба мама!
Буду, буду паслухмяны!
________
Усміхнуўся ты, магчыма?
Вось і добра!
Малайчына!

ПАКУПАЛІСЯ
Каля Нѐмана ракі
зноў чакаюць сябрукі.
Будзем мы ў рацэ купацца,
пеляскацца і куляцца.
Так купаліся, скакалі,
што ўсю рыбу распужалі.
І ад страху з той ракі
выляталі шчупакі.
І нырца мы так давалі,

плоткі ў неба падляталі.
Толькі сом – цяжкі такі –
не ўзляцеў са дна ракі.
І яго са дна ракі
цягнуць сеткай рыбакі.

ЯК ХМАРАНЯТЫ МАМУ ШУКАЛІ
казка

Як у царстве Паднябесся,
грымнулі Маланкі песню,
набліжалася пагроза –
наляцелі Хмары-Козы,
шэрыя, калматыя,
злыя і рагатыя!
Пачалі яны там біцца,
сутыкацца і гнявіцца.
Яны біліся ілбамі,
яны біліся рагамі,
так маланкі высякалі!
І маланкі заспявалі…
На ўвесь свет яны раўлі.
Гул стаяў па ўсѐй Зямлі.
Мора цэлае вадзіцы
вылівалі на зямліцу –
ПАЧАЛАСЯ НАВАЛЬНІЦА!
Быў там з імі Вядзьмар-вецер,
у надхмарным гэтым свеце
лѐтаў ѐн і галасіў,
гвалту, шуму нарабіў.
Ён маленькіх Хмаранятак –
лѐгкіх шэранькіх ягнятак –
ад матулі адарваў
і ў бясконцы свет пагнаў.
А іх родную матулю –
Хмару Шэрую Такую
прымушаў таксама біцца
ў той віхуры-навальніцы.
Ды не стала Хмара біцца –
не любіла навальніцу.
Вядзьмар-вецер зазлаваў,
Хмару, бедную матулю,
У бясконцы свет прагнаў.
Так вятрыска той Вядзьмар,

Хмараў-козаў валадар,
бяду страшную зрабіў –
дзетак з мамай разлучыў.
Сам жа гэты злы Вядзьмар
з войскам шэрых Козаў-хмар
у свае зляцеў палацы,
новай сілы набірацца.
Ціха стала ў Паднябессі,
змоўклі ўжо маланак песні.
І малыя Хмараняткі,
нібы шэрыя ягняткі,
плачуць, бедныя, лятаюць,
Хмару-мамачку шукаюць.
Бачаць, як на гарызонце
паднялося ў неба Сонца
ды ў ружовенькай сукенцы.
Сонца кідае зямельцы
свае промні залатыя,
ды гарачыя такія,
шчодра сыпле, не шкадуе,
час дарэмна не марнуе.
– Сонца, Сонца залатое
Ўсім на свеце дарагое,
Ці не бачыла матулю,
Хмару Шэрую Такую,
самую нам дарагую?
Кажа Сонца: – Пралятала,
і, напэўна, вас шукала,
бо была такой пахмурнай,
Думала, пачнецца бура.
Паўгадзіны прамяні
Не пускала да Зямлі.
Нарабіла мне бяды…
Паляцела в-у-у-унь туды.
Вы таксама пралятайце
і мяне не засланяйце,
бо як стану я пячы,
не паспееце ўцячы!
Сонца моцна засвяціла,
ледзьве-ледзь не апаліла.
Шэранькія Хмараняткі,
кучаравыя ягняткі,

далей паляцелі…
Бачаць: велічныя горы
разлягліся на прасторы,
а адна дык проста носам
уваткнулася ў нябѐсы.
– Гэй вы, Горы, Горы-Горы!
Памажыце ў нашым горы:
ці не бачылі матулю,
Хмару Шэрую Такую,
самую нам дарагую?
Уздыхнула Гара цяжка:
– Маѐ слова вельмі важка,
тут мільѐн гадоў ляжу,
толькі праўду ўсім кажу.
Ваша мама пралятала,
пагасціць не завітала,
нам сказала, што баіцца
за вяршыню зачапіцца.
І была яна пахмурнай.
Мы ўжо думалі, што бура
зноў на нас з вышынь зляцела!..
Ды на поўдзень паляцела
ваша мама. Там, на поўдні,
мора цѐплай вады поўна.
Вы, малыя хмараняты,
кучаравыя ягняты,
лепш сядайце нам на плечы,
і заўсѐды снегам вечным,
будзеце вы тут ляжаць…
Ну, навошта вам лятаць?
– Дзякуй, цѐтачка Гара,
нам ляцець далей пара,
мы не хочам тут ляжаць,
трэба маму нам шукаць!
Шэранькія Хмараняткі,
кучаравыя ягняткі,
далей паляцелі…
Даляцелі да Сіняга Мора.
Яно плешчацца ў сіняй прасторы,
хвалі сінія Мора ўздымае,
белай пенаю іх абсыпае.

– Мора, велічнае Мора!
Любім мы твае прасторы
і вільготнае паветра,
і лагодны цѐплы ветрык!
Ці не бачыла матулю,
Хмару Шэрую Такую,
самую нам дарагую?
Кажа Мора: – Праляцела,
вельмі піць яна хацела,
ды салѐнаю вадзіцай
хіба можна наталіцца?
І была яна пахмурнай,
думала – пачнецца бура!
Яна ветрык тут спаткала,
Толькі хвалі ўсхвалявала…
Быць са мной не захацелі
і да лесу паляцелі.
Вы, малыя Хмараняткі,
кучаравыя ягняткі,
апускайцеся на хвалі,
каб яны вас пагайдалі,
будзеце тут калыхацца,
белай пенай абсыпацца.
Ну, навошта вам лятаць?
Буду век вас калыхаць!
Аж да неба з мора ўсталі
тыя велічныя хвалі
і маленькіх Хмараняткаў
з неба ледзь не пахапалі.
– Ой-ѐй, Мора, няма часу!
Дзень ружовы хутка згасне,
мы тут плѐскацца не станем,
бо ў вадзе тваѐй растанем.
Трэба хутка адлятаць,
нашу мамачку шукаць.
Шэранькія Хмараняткі,
кучаравыя ягняткі,
далей паляцелі…
Вось ляцяць яны над лесам,
ужо сціхлі птушак песні,
вечар блізіцца да ночы
і заплюшчвае ўсім вочы.

– Лес! Дрымучая Дубрава!
Дуб высокі, кучаравы!
Ці не бачылі матулю,
Хмару Шэрую Такую,
самую нам дарагую?
Дуб лісцѐм зашамацеў:
– Ветрык лѐгкі тут ляцеў,
Хмара з ім была пахмурна.
Я ўжо думаў – будзе бура!
Каб не стаў у нас сухмень,
папрасіў дажджу на дзень.
Хмара сыпнула дажджу,
больш, сказала, не магу:
Хмаранят сваіх шукаю,
ім вадзічку зберагаю.
Больш не мелі яны справы,
паляцелі з ім направа.
І сказаў Дуб Хмаранятам:
– Запрашаю ў сваю хату,
тут крыніцы і балоты –
мець не будзеце турботы,
дасць заўсѐды вам крыніца
чыстай, свежае вадзіцы.
– Дзякуй за твае крыніцы!
Мы не будзем піць вадзіцу –
кожная з хмурын баіцца
за галінкі зачапіцца.
Дзякуй, Дуб наш кучаравы,
дзякуй, цѐмная Дубрава,
паляцім хутчэй направа!
Шэранькія Хмараняткі,
кучаравыя ягняткі,
далей паляцелі…
Зноў ляцелі доўгі час,
новы дзень, нарэшце, згас,
Месячок прыплыў на неба,
асвятліўшы ноч, як трэба.
– Ах ты, Месячык наш ясны!
Шмат ты ноччу маеш часу,
срэбны ты і крутарогі,
асвятляеш ты дарогі.

Ці не бачыў дзе матулю,
Хмару Шэрую Такую,
самую нам дарагую?
– Так, я Месяц малады,
ды не шпаркае хады.
Ваша мама пралятала,
ды не ведаю, куды.
Ну, навошта вам лятаць?
Ноччу дзеткам трэба спаць.
У маіх начных палацах
запрашаю адаспацца.
– Дзякуй, Месячык наш ясны,
да світання мала часу,
і няма калі нам спаць –
трэба маму нам шукаць!
Шэранькія Хмараняткі,
кучаравыя ягняткі
далей паляцелі…
Усю ноч яны ляталі,
сярод зорачак блукалі.
Зорачкі прадонныя,
срэбныя, халодныя
на пытанні Хмаранят
вушы закрывалі,
як набраўшы ў рот вады, –
дружна ўсе маўчалі.
Хутка неба пасвятлела,
і яны прапалі.
Гэта Ранак закружыў
ды ўсе Зоркі патушыў,
і ў прасторы Паднябесся
заспяваў такую песню:
―Трэба Сонейка будзіць,
І Зямлю ўсю асвятліць,
бо адно пры Сонцы ясным
на Зямлі ўсім добра жыць!‖
– Ранак, Раначак ружовы!
Маеш вопыт шматгадовы.
Ты заўжды мудрэй за вечар,
так чакалі мы сустрэчы,
усю ночку выглядалі,
з неба ледзь не паспадалі,
так стаміліся ўначы,

просім нам дапамагчы.
А шукаем мы матулю,
Хмару Шэрую Такую,
самую нам дарагую!
Кажа Ранак: – Згодзен, дзеці,
зараз я паклічу Вецер,
малады ѐн і рухавы,
дапаможа ў вашай справе!
Кліча: – Ветрык, гэй, бяжы,
Хмаркам ты дапамажы!
Ветрык лѐгкі і крылаты
падляцеў да Хмаранятаў:
– Ведаю, дзе ваша мама,
я туды лячу таксама.
Вы на крылы мне сядайце,
Ад мяне не адставайце,
лепш трымайцеся за грыву,
і як конік той гуллівы,
вас да мамы даімчу.
Гэй, гэй, гэй! Ужо лячу-у-у-у-у…
Дзень ляцелі не адзін,
шмат пабачылі краін.
Паляцелі над Зямлѐю,
гэткай роднаю, сваѐю.
Тут, між невялічкіх гор, –
вочы сінія азѐр,
роўныя палѐў квадраты,
ураджай на іх багаты;
рэкі сінія, як стужкі,
і масты на іх, як дужкі,
і лясныя гушчары,
а ў іх розныя звяры.
Як над лесам праляталі,
птушкі хорам ім спявалі.
Раптам бачаць: Нѐман чысты
коціць хвалі серабрыста,
між лясоў бяжыць, ліецца,
і булькоча, і смяецца.
Хваляй ветліва махае,
Хмаранятак запрашае:
―Шэранькія Хмараняты!
Тут ваш кут і родна хата!
А я Нѐман паўнаводны
Буду вам, як бацька родны,
Бо заўсѐды дам вадзіцы,

Каб маглі вы наталіцца.
Хмара-мама вунь лятае
І даўно вас тут чакае…‖
Кінуліся Хмараняткі
Ды ў абдымкі сваѐй маткі
І на шыі шэрай нізкай,
Як пацѐрачкі, павіслі…
І ад шчасця ледзь не плачуць…
І цалуюць сваю маці!
– Ах, мае вы Хмараняткі,
мае любыя ягняткі,
колькі часу вас шукала,
усім бурай пагражала!
Я цяпер не буду бурай,
і не буду больш пахмурнай!
Хмаранятак абдымала,
прытуляла, цалавала
і ад радасці вялікай
слѐзы-дожджык пралівала.
І такі быў дожджык цѐплы,
кроплямі па Нѐмне шлѐпаў,
летні, шчодры і лагодны,
ды на цѐплы душ падобны!
Хмараняты весяліліся,
пад тым дожджыкам памыліся,
і пушыстыя, і белыя
ўсе адразу парабіліся.
Плѐскаліся і куляліся,
з любай мамай абдымаліся,
Хмара Шэрая, іх мама,
стала белаю таксама!
Тут і Сонца круглатвара
вылезла з суседняй хмары,
твар тым дожджыкам памыла
і вясѐлку ўраз стварыла,
ясную ды новую,
СЯ-МІ-КА-ЛЯ-РО-ВУ-Ю!
І малыя Хмараняткі,
быццам белыя ягняткі,
па вясѐлцы заскакалі,
дружна ―Польку‖ танцавалі,
і пад полечку-трасуху
маме песеньку спявалі:
―Ой, ты, Хмарачка,

наша мамачка,
ты галубачка,
наша любачка!
Кап-кап! Траля-ля-ля!
Кап-кап! Траля-ля-ля!
Больш не згубімся,
не заблудзімся,
будзем шанаваць,
песенькі спява
Кап-кап! Траля-ля-ля!
Кап-кап! Траля-ля-ля!..‖
Хмаркі лѐтаюць па свеце
Носяць казкі нашым дзецям.

ТАК СПЯВАЮЦЬ НАШЫ ДЗЕВАЧКІ
ПА-НАД НЁМАНАМ ПРЫПЕВАЧКІ
***
Ясь на скрыпачцы іграе,
а Трызорка падвывае,
і Маруська-рагатушка
скача полечку-трасушку.
***
Вучыць песню бегемоцік,
рот шырока адкрывае,
слонік думаў – гэта кошык,
туды мячыкі кідае.
***
Цэлы дзень малы Ягорка
жуйку смачную жаваў,
а пад вечар разам з жуйкай
свае зубы даставаў.
***
У камп’ютарныя гульні
Ясь гуляе дзень і вечар.
Пакемоны ўжо смяюцца –
Яська стаў сівым старэчай!
***
Цэлы дзень па тэлефоне
Ясь з сябрамі балбытаў,
і за месяц Ясеў тата

ўвесь заробак свой аддаў!
***
Кнігаў поўны рукзачок
Вася ў школу павалок.
Ды зваліўся на бачок -Вельмі цяжкі рукзачок!
***
Мама ў хаце прыбірае,
Даша ѐй дапамагае:
з талерачкі піражкі
вельмі хутка пад’ядае.
***
Дзед на дачы траўку косіць,
Стась у копкі траўку зносіць.
Раз занѐс і ўжо стаміўся,
ды на копку паваліўся.
***
Па цвіку б’е Янка метка –
рамантуе табурэтку,
штук забіў ѐн можа дзвесце,
ужо ніхто не зможа сесці.
***
– Шчупакі-дзівакі,
чаго вылезлі з ракі?
– А мы раніцу вітаем.,
і на сонцы загараем!
__
Загаралі, загаралі
і падсмажанымі сталі!
***
Каля ѐлкі звераняты
ў карагод па парах сталі,
танцавалі так заўзята,
што ўсе пары пагублялі!
***
Ува сне Міхась лунае,
да другіх планет лятае.
Каб рэальна так лятаць,

Касманаўтам трэба стаць.
***
Касманаўт адважны Максік
Вандраваў па рыжым Марсе.
Марсіяне прывячалі
Мацалкамі абдымалі.
Макс пачвараў не страляў,
А таксама абдымаў…
Ды пад коўдрай у цѐплым ложку
Та-а-ак падушачку сціскаў!
***
Мікі Маус амерыканскі
Любіць шкоды нарабіць.
Да Матроскіна хай трапіць -Будзе ѐн кароў даіць.
***
Муха, Муха-Цакатуха
Будзіць мужа Камара!
Трэсь па вуху аплявуху:
―Піць з казулек кроў пара!‖
***
Шарыку наш дзядзя Фѐдар
Айфон новы падарыў.
Кот Матроскін сеў на ровар,
Сэлфі з Шарыкам зрабіў!
***
Калабка бабка зляпіла
І зрабіла зубы.
Няхай з’есць цяпер усіх,
Хто яму не любы.
***

Я люблю сваю краіну,
Ёй хачу дапамагаць -І прыгожыя кватэры
Буду з ―Лега‖ будаваць.
***
Беларусь наша Радзіма
Хочам ѐй дапамагаць -Беларускія сукенкі
Будзем з мамаю купляць.
***
Выхавацельцы любімай
Будзем мы дапамагаць:
Цацкі, лялькі і машыны
На палічкі раскладаць!
***
І Алеся, і Ігнатка,
Маня, Пеця, Зоська, Натка
І Данілка, і Гануся
Скажуць: ―Добра я вучуся!‖
А Краіна наша скажа:
―Вамі, дзеткі, ганаруся!‖
***
Беларусь наша Радзіма,
Хочам ѐй дапамагаць -Па-над Нѐманам прыпеўкі
Будзем весела спяваць!
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ЛЮБИМЫЕ МОИ
Тихонечко обнять,
Погладить по плечу
И всю усталость снять –
Так маму я лечу.
А если загрустит
О чѐм-нибудь своѐм,
Я расскажу ей стих
И вместе мы споѐм!

На счастье, скрипнет дверь –
К нам папа подойдѐт,
Нас, как пушинки две,
Он на руки возьмѐт!
И мамины слова
Запомнятся двоим:
"Всѐ посвящаю вам,
Любимые мои!"

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

Пусть день начнѐтся с доброты,
И с "Добрым утром" от Мечты,
С "Добро пожаловать" от Счастья
И с доброй вести в одночасье!
Пусть день продолжится теплом
И светом солнца за окном!
Лучом в душе неугасимым
И посвящением любимым!
Пусть завершится день земной
Молитвой: Боже, Ты со мной...
А значит, я могу уснуть,
Чтоб завтра мой продолжить путь...

ДА И НЕТ

Пригласили на обед
Слово Да и слово Нет –
Двух соседей, двух друзей,
А теперь и двух гостей.
Пригласительный билет
Разослали Да и Нет!
Накануне встречи важной
Позвонили на домашний!
Да обрадовалось: "Да!
Море дел, но не беда!
Я, конечно, соглашаюсь
На часок или на два!"
Огорчилось Нет: "Ох, нет!
Как не во время обед!
Я, конечно, не решаюсь:
У меня костюма нет..."
Да подумало: "Туда
Часто ходят поезда...
И автобусы все-все!
И маршрутка номер семь!"
"Вьюга заметѐт пути,

Не доехать, не дойти –
По прогнозу завтра снег!" –
Вновь пожаловалось Нет.
"Снег, снежок! Я не боюсь!
Я на лыжах доберусь!
По сугробам да по горкам!" Отвечало Да с восторгом!
А у Нет простой ответ:
"Заберите ваш билет!
Я болею с осени:
У меня температура
Тридцать шесть и восемь!"
... Пусть на Нет суда и нет,
Не зовите на обед!
Приглашайте чаще Да!
Будьте счастливы всегда!

МОЯ МЕЧТА

Пусть мама будет вечно молодой,
Наш папа будет вечно молодым,
А я ребѐнком – школа и домой,
Все вместе за руки по выходным.
Пусть бабушка и дедушка живут
Ещѐ сто лет и в гости к нам спешат.
Пусть Дед Мороз приходит наяву
И к доброй сказке тянется душа.
И пусть подарки будут, но лишь те,
Которые растрогают до слѐз,
Ну например, чтоб аист прилетел,
Сестрѐнку долгожданную принѐс,
Чтоб мамочка увидела всех нас
Глазами так же ясно, как душой.
И чтобы огонѐк во мне не гас
Моей мечты единственной большой!

НИЧЕГО, ЧТО СЛОЖНО
Думай о хорошем,
Верь в Мечту упрямо.
Ничего, что сложно,
Рядом Бог и мама.

И друзей немного,
Настоящих – жменька.
Но они от Бога

И на всех ступеньках.
Ничего не бойся,
Кроме равнодушья:
Поглядели косо –
Поглядят радушно.
Испытаньем первым
Станет бой с собою.
Ничего, что вера
Пошатнулась болью.
Ничего, что сложно.
За Мечтою следуй.
Этот путь тревожный
Только на победу!

КРЕСТНИКУ НИКИТКЕ
Самый первый годик,
Солнышко в веснушках!
Ангел у кроватки
Веселит игрушки!
Сам на крепких ножках
Да почти вприпрыжку
Он идѐт к окошку
И кусает книжку!
Мамина частичка,
Мамино сердечко,
Говорит, как птичка,
Первое словечко.
Акварельной краской
Стены украшает.
Сам в свою коляску
Мячик загружает.
И такой смышлѐный,
И такой волшебник!
К ѐлочке зелѐный
Прицепил передник:
Всех зверят на ѐлке
Творожком с бананом
Угощает смело...
Пока в кухне мама.

А когда примчится
Мама...на тревогу,
Он пойдѐт на ручки...
И уснѐт немного...
И поспит в кроватке
Наш усталый гномик.
А потом и гости
Соберутся в доме.
Принесут улыбки!
Принесут подарки!
Праздник у Никитки!
Будет самый яркий!
... Самый первый годик!
Солнышко в веснушках!
Ангел у кроватки
Веселит игрушки!

О РАДОСТЯХ И ЧУДЕСАХ
А ты узнай, что каждый день –
Подарок Бога...
Что радости живут везде,
Что их так много.
И просыпаться, и дышать –
Уже награда,
И сказкой вечер завершать,
И с мамой рядом.
Что светлый миг и сладкий вдох –
Чудес явленье –
Как много дал и создал Бог
За дни творенья.
Как много даст и сотворит...
В судьбе наметит...
И надо жизнь благодарить
За всѐ на свете.
Беречь любимых, что бы там
Ни изменилось.
И в новый день войти, как в храм,
На Божью милость!

* * *
Слушай маму,
Слушай Бога,
Слушай сердце.
И во всех земных тревогах
Им доверься.
Мама любит,
Бог спасает,
Сердце видит –
И беда под небесами не обидит!

КТО ПО ПРОФЕССИИ МАМА?
– Кто по профессии мама?
Ну-ка скажи мне смелее!
– Мама – наверное, Доктор:
Лечит, когда я болею.
Складывать учит числа,
Книги читаем летом,
Мама моя – Учитель
Сразу по всем предметам!
Ой, погодите, вспомнил...
Мама – прекрасный Повар –
Готовит она искусно
Вареники с сыром! Вкууусно!
Гирлянда на ѐлке шевелится
И светится, как живая,
Мамуля моя – Рукодельница!
Тут не передать словами!
- Зал весь огромный занят,
Ну-ка взгляни на афишу!
- В этом роскошном зале
Мамины песни услышу!
…Мама – Любовь и Всезнание.
Просто профессии – мало!
Мама моя по Призванию –
Самая лучшая МАМА!

МАМА УСТАЛА ОЧЕНЬ
Мама устала очень.
Мама пришла с работы.
А на часах час ночи,
А у нее заботы:
Как написать сценарий,
Новый наряд примерить.
Папа ей кофе варит...
Я босиком у двери

Сонный стою в пижаме,
Чтобы прижаться к маме.
Чтобы ее увидеть,
Чтобы ее услышать
Дома –
Не на экране...
Поцеловать глазами.
Мама обнимет сердцем...
И поцелует в сердце.
И в одеяло укутает,
И посидит две минуты.
Мама устала очень...
А на часах три ночи...

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Мы почистили буфет –
Съели гору из конфет.
А потом настигла жалость,
Что подарков не осталось.
По сугробам, по пригоркам,
Против ветра и пурги –
Кто куда... А мы на ѐлку!
Выступать, читать стихи!

НОВОГОДНЯЯ СУЕТА
Дома дел невпроворот,
Каждый чем-то занят!
В гости едет новый год,
Подгоняет сани!
У него в руках звезда
Карнавальной ночи,
За спиной большой рюкзак
Поздравлений срочных!
На коленях два мешка
Изумрудно-ярких –
Новый год издалека
Нам везѐт подарки,
Выбираясь из пурги,
Детям некапризным,
Детям, знающим стихи –
Сладкие сюрпризы,
Маме – сказочный наряд –
Аромат богини,
А сестрѐнке – синий бант
В локонах Мальвины,
Бабушке – нужней всего
Книга кулинара,

Папе – новый телефон,
Дедушке – гитара.
Ну а мне... На пять минут
Чудо подарите –
Заглядеться на салют
И родные лица...
Сказка-полночь настаѐт.
Пять минут промчатся!
Здравствуй, светлый Новый год!
Повелитель Счастья!

Я УЖЕ БОЛЬШАЯ
Погремушка не подходит,
Дайте в руки шарик!
Мне сегодня целый ГОДИК,
Я уже большая!
Не хочу сидеть в кроватке,
А в коляске тесно!
Мне открыть бы все шуфлядки,
Что там - интересно!
Мне побегать бы за мамой
И от мамы тоже,
Когда мама с кашей манной
Да с огромной ложкой.
Мне достать бы, дотянувшись,
Хоть до первой полки,
Перевесить все игрушки
Новогодней ѐлки.
Я до телефонной трубки
Доберусь повсюду!
И помадой красить зубки
Или губки... Буду!
На машине покатаюсь
Да по всей квартире
И возьму я куклу Таю
С мишкой в пассажиры!
Просто так мне одиноко...
Развлеченья те же!
Мне б зайти в тайник высокий,
Где живѐт одежда:

Перепрятать папин галстук,
Где посуда, в тумбу,
И зубной почистить пастой
Бабушкину шубу!
...Вместо приза-утешенья
Отдаю вам шарик!
В самый первый день рожденья
Я уже БОЛЬШАЯ!

ЗДРАВСТВУЙ!

Здравствуй, новый добрый день!
Здравствуй, солнышко везде!
Здравствуй, встреча без разлук!
Здравствуй, мама, папа, друг!
Здравствуй, дивной красоты
Королева Доброты!
Здравствуй, яркая удача!
Здравствуй, лѐгкая задача!
Здравствуй, светлая печаль!
Здравствуй, завтрак!
Здравствуй, чай!
Здравствуй, с пенкою варенье!
Здравствуй, мир стихотворенья!!!
* * *
Мамочка, мне не спится,
Рядышком посиди.
Я постараюсь тихо,
Только не уходи.
Мамочка, я подумал
Вечером, перед сном,
Сколько на свете шума
И суеты кругом...
Люди толпой огромной,
Как на пожар, точь-в-точь...
Искренности бездомной
Не поспешат помочь.
В садике, в нашей группе,
Дружба со мной прошла.
Из-за очков – их лупой
Нянечка назвала.
Пролил кисель нечаянно,
Я не хотел, до слѐз
Грубое замечание
В душу мою впилось.

Так простоял в сторонке
Молча, один, полдня...
Дети шумели громко,
Было не до меня...
Все рисовали мелом
Радугу, дом, друзей...
И затянулось время.
И позабыли все...
Словно я растворился,
На облака похож,
В капельку превратился...
Как невидимка-дождь.
Сам воспитатель мельком
Кубик подал руке.
Но разминулся с сердцем,
Плачущим в уголке...

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ

Верьте снам, особенно волшебным!
Если в них вы можете летать.
Видеть маму... Необыкновенным
Восхищаться миром и мечтать.
Верьте снам, в которых не бывает
Несвершений или непогод.
Фея музыки переливает
Краски радуги на небосвод...
Верьте снам, как будущему чуду...
Загляните в сердце глубоко.
И скажите: Я хочу и буду...
Я сильнее слабых "нелегко".
Хоть преграды снова мне не рады.
Но я все решу, как дважды два...
Потому что верю... Ангел рядом
Шепчет стихотворные слова...
* * *
Полусонная, шепчу в постели,
Долгую молитву до конца,
Чтобы мама с папой не болели,
А ещѐ все люди... Все сердца.
Чтобы завтра светлое явилось,
Ангел счастья землю обошѐл.
И такое волшебство случилось –
Всем и сразу стало хорошо!

БЕРЕГИТЕ МАМУ

Берегите маму на земле.
Берегите в ласке и тепле.
Берегите душу золотую.
Берегите женщину святую.
Ангела, пришедшего с небес.
Звѐздочку Волшебную в судьбе.
Самую надѐжную подругу –
Без неѐ вам будет очень трудно.
И не дай вам Бог, понять насколько.
Помоги ей Бог, жить долго-долго.
Чтобы сердце в сердце выливалось...
А ладонь с ладонью рифмовалась...
Бесконечно пела сказка детства...
Берегите маму чистым сердцем.
Нежный свет на маминых глазах,
Белый жемчуг в русых волосах...
Мамочка – единственная, знайте.
Слушайте еѐ и помогайте.
Не волнуйте, радуйте почаще.
Для неѐ вы первый Лучик Счастья,
Жизнь, Судьба, Любовь, слеза печали.
Из-за вас она не спит ночами.
Богородица ей дарит силы.
Берегите маму, дети мира!

МАМИНА ФИАЛКА
Лепесток фиалочной души Детская ладонь в ладони Феи.
Телефонное: "Пиши, пиши.
Я горжусь тобой. В тебя я верю... ".
Обудились ручейки стихов
И торопятся, без остановки.
Россыпью волшебных лепестков
Тайные сердечные диктовки.
До утра писала, не спала,
В темноте мелькал луч света тоненький...
А к утру на тѐплом подоконнике
Мамина фиалка зацвела...

ХОДЯТ АНГЕЛЫ ПО МИРУ
Ходят ангелы по миру.
Среди нас живут.
И невидимые крылья
На плечах несут.
Добротою и опекой

Навещая нас,
Посылают нам ответы
В безответный час.
То в закрытое окошко
Зайчик промелькнѐт.
Невесомая ладошка
Двери распахнѐт.
То опустится за хлебом
Сизый голубок.
И раскроется под небом
Аленький цветок.
Ходят ангелы неслышно
Видят города.
И читают наши мысли
Точно, без труда.
И желания читают,
Словно по листу.
В день рожденья приглашают
Детскую Мечту.
Каждый ангел для кого-то
В этот мир пришѐл.
Есть у ангела работа –
Говорить с душой.
По душам, тепло и тонко.
Жизненный урок:
Кто сберѐг в душе ребѐнка –
Ангела сберѐг...

ПОДУШКА СОЧИНИТЕЛЯ
Сто раз ворочаюсь, встаю.
И спать подушке не даю.
Ей сниться мог бы сон десятый,
Она ни в чѐм не виновата,
Бела и мягкая, из пуха.
Шепчу ей вновь на оба уха,
Рифмуя сердце с дверцей ночи.
А спать подушка очень хочет.
Ей, бедной, не уснуть никак:
Два локтя впились ей в бока.
До полвторого без хлопот
Метафор дружный хоровод.
Слетелись звѐзды у окошка.
Подушка, знай я не нарочно.
Несладко и мучительно
Подушке сочинителя...

СЕРДЕЧНЫЙ ДОМ

У меня заветное желание –
Я хочу построить тѐплый дом:
Сотни комнаток для проживания,
Белый зал и музыка кругом;
Под крылечком ласточкины гнѐзда,
И фиалочный в беседке рай;
Чтобы колдовали в полночь звѐзды,
Грела кофе летняя заря;
Праздник, лепестками занесѐнный,
Чтобы веселил без счѐта дней.
Пусть не на морском и не озѐрном,
Но на берегу души моей.
И, конечно, жителями в доме
Станут прежде Мама и Мечта,
Все, кто пожелают, все, кто вспомнят
Адресок волшебный прочитать.
И приедут в гости хоть на время,
На каникулы, на воскресенье.
И заселят в комнатках улыбки...
А пока вечерние молитвы
Согревают сонную меня...
Дом, в котором хватит всем огня,
Он внутри – окошки, сени, дверцы –
Всѐ распахнуто в Открытом Сердце...

МЕЧТАТЕЛЬ
Мечтается – значит, случается!
И не за чем слѐзно печалится!
Подумай о счастье намоленном!
И станет оно твоей долею!
Подумай о сказке навеянной
Легко, но при этом уверенно!
И сказка – волшебница гордая –
Случайно окажется в городе!
По воле земного кружения,
В гостях, получив приглашение.
И, может, уехать расхочет!
И день не заменится ночью!
И солнечный шар не закатится
В угоду земному мечтателю!

ДЕВОЧКА ПО ИМЕНИ НЕТАК
И тут, и там день изо дня
Прожить не могут без меня!

НЕ ТАК сижу,
НЕ ТАК хожу.
НЕ ТАК стою, НЕ ТАК дышу!
И говорю совсем НЕ ТО,
НЕ ТЕ очки, НЕ ТО пальто!
И улыбнулась я НЕ ТАК!
И платье НЕ В ТАКИХ цветах!
На голове НЕ ТА причѐска!
Сама я НЕ ТАКОГО роста!
И слѐзы НЕ ТАКОГО вкуса!
Сплошные минусы, ни плюса!
Пред вами девочка НЕТАК,
Но льѐтся песня сердцу в такт,
Глаза, как небо, нараспашку.
Мечты, как белые ромашки,
Душа не ведает покоя!
Но что-то живо в ней ТАКОЕ –
Чудесный облик естества –
Закрытое от большинства.
И, верно, день ТАКОЙ прибудет,
Еѐ заметят ТЕ же люди,
Кто говорил о ней НЕ ТАК
И восторгаться захотят
Весною лет еѐ цветущих,
И всем, что только ей присуще!
Походкой, образом, судьбой!
Еѐ за ТАК поймѐт любой!
И камня меткого не кинет,
Промолвит ей слова ТАКИЕ!
Огонь засветит – лѐд растает...
Всѐ поменяется местами,
Вернувшись на свои места!
И ТО случится неспроста!
Полюбят девочку НЕТАК
И в ТОМ пальто, и в ТЕХ очках!

МОЛИТВА
Христово Воскресенье приближалось,
В духовке выпекались куличи,
И к маме сердцем доченька прижалась:
«Любимая, молитвам научи…
Словам, что полетят в Святое Небо
На ангельском невидимом крыле,
Там Божия любовь их примет верно,
И добрый час раздастся на земле:
Исправятся полученные двойки,

Тревоги позабудет человек!
Болезни разлетятся на осколки,
Незрячие глаза наполнит свет!
И солнышко в окошко улыбнѐтся,
Согреет на столе остывший чай,
И бабушка уснувшая проснѐтся,
Порадуется пышным куличам!
Не постучится в дом потеря злая,
Не оборвѐтся стрелка на часах…"
Малюточка, сама того не зная,
Молилась Богу в маминых руках…

НЕСЧАСТЬЕ
В поликлинике сегодня,
Перед входом в кабинет,
Мальчик, три-четыре года,
Плакал горько, на чем свет.
Маму за руки хватая,
Безутешно, тяжело.
Что там за беда такая?
Что у них произошло?
Удивлялись санитары!
И медсестры, и врачи!
Это мальчику недавно
Доктор выписал очки!
Постоянные – «для носки» –
Минус пять и минус семь!
И ребенок, точно взрослый,
Убивается совсем:
Что на улице ребята
Посмеются от души!
Перестанут с ним общаться,
А тем более, дружить!
Я несчастный! Я обижен!
Ничего я не хочу!
Голосил и тут услышал:
Кто-то ласковый к плечу
Прикоснувшись, ангел словно,
Зашептал: "Малыш, не плачь!
И твои очки не повод,
Чтобы маму волновать!
Самому чтоб огорчаться,
Проливая слезный град!
А для дружбы настоящей
Нет, мой миленький, преград!
Мир прекрасен в безобидном –

Море красок и цветов!
Есть и те, кто не увидит
Ни в очках, ни без очков!"
Неподвижными глазами
Обнимая малыша...
После робкими шагами
Исчезая, не дыша.
Далеко, по коридорам
С белой тростью впереди.
Ей вослед глядел ребенок,
Сердце дрогнуло в груди...

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
Друзья, соседские ребята,
Уже давно ученики.
В тетрадях пишут аккуратно
И заполняют дневники.
А я всѐ дома почему-то,
Не будит мама по утрам,
Но, просыпаясь каждым утром,
Я замираю: у двора
То голос Оли, то Серѐжи,
То шум осенней тишины.
И в школу хочется мне тоже,
Мне тоже знания нужны!
На маму листопад вопросов,
И это слово "почему"
Я выговариваю слѐзно.
Мне грустно дома одному,
Тускнеет осень золотая,
Я чуть не плачу от тоски.
А в школе пишут, и читают!
И вычисляют у доски.
Но вот мученье завершилось!
Моѐ желание! Ура!
На ужине мне сообщили:
"Учиться, миленький, пора!
Ничто учѐбе не помеха!
И ты научишься всему!
Придѐтся далеко уехать!"
Я снова к маме: "Почему?
Ведь школа – вот! Через дорогу!
Минута – в школу, две – домой!"
Я плакал долго, долго, долго.
И мама плакала со мной.
Друзья по-детски утешали,

И Мурзик ногу мне лизнул.
И со слезами провожали,
Никто не удержал слезу...
Но знаете, мои ребята!
Сказать я вам сегодня рад!
Чтоб не уехал я когда-то
Давно надолго в интернат,
Не изучал письмо по Брайлю,
Не плакал, видя маму в снах,
Вы б этих книжек не читали,
Я не писал бы вам в стихах.
И не гордились бы, конечно,
Соседи на земле большой
Моим талантом бесконечным,
Моею зоркою душой!

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Перестук, переворот –
Начинается ремонт!
Табуретки стали в ряд
На собранье – говорят
Покрасневшему столу:
"Это, видно, не к добру!
Сам ремонт – не удивленье,
Но скажите, почему,
Стены красятся вареньем
И вишнѐвым ко всему?
Не побелкой, а кефиром
Перепачкан потолок?
И летает по квартире
Бедный бабушкин платок..."
Покряхтел и по привычке
Деревянною ногой
Топнул стол:
"Это Вася, Вася Птичкин!
Манной кашей красит пол!
Не хотел он пить компота,
Так на голову весь мне!"
Бедный стол взяла икота...
Еще больше покраснел.
Кружки – звонкие подружки,
Чайник – добрый их отец:
"Объяснить мальчишке нужно!
Чтобы понял наконец!
Не берись, дружок, за дело

Неучѐно, неумело!"

8 МАРТА - праздник мамин,
Цветочек мамочке подарим,
Пирог медовый испечем,
По дому крошки подметем,
И отутюженное платье,
И накрахмаленную скатерть
Все подготовим аккуратно,
Чтоб стало мамочке приятно!
Когда, домой придя к обеду,
Она захочет отдохнуть,
Мы ей дадим возможность эту,
Она приляжет на чуть-чуть.
А сами весело помчимся
На кухню, прямо к пирогу!
Чтоб он удачным получился.
И пудры сахарной пургу
Посыпем на пирог остывший!
И ароматный, и пушистый
Он целиком заглянет в рот.
Но только мамочка войдет,
Обнимет ласково и сильно!
И скажет: Молодец, сынок!
И доченька, тебе, спасибо!
За праздник славный, за пирог!
За то, что подарил вас Бог!

ВЕСЕННЕЕ ЛЕКАРСТВО
Мне болеть никак нельзя
И нельзя в больницу!
Потому что мамин сад
Заселили птицы;
Ручейком потек снежок
По лесам весенним;
На небесный бережок
Солнечные тени
Опустил погожий день;
И глядит подснежник
Из проталинки своей
В мои окна нежно.
А на сердце Красота!
Радость, умиленье.
А еще отпраздную
Скоро день рожденья!

Ла-ла-ла и та-ра-рам!
Напеваю часто!
Объясните докторам,
Что Весна - лекарство!

ЗНАТНЫЙ ПИРОГ
В эти чудные деньки
Пирогов мы напекли.
Сами тесто замесили!
И рецепта не спросили!
Вот вернѐтся мама Глаша,
За творение задаст!
Что единой меркой нашей
Оказался Колин глаз.
Коля видит всѐ и сразу!
Он похож на водолаза!
Два своих и два стеклянных!
У него четыре глаза!
И поэтому мы Коле
Доверяем на ходу
Сколько сахара и соли!
- Всѐ на глаз я покладу!
Говорит он строгим тоном,
Наливая молока
Щедро банкой трѐхлитровой,
Пачку сахара песка
И муку горою сыплет.
Вот пирог уж будет сытным!
Хорошо бы, только дело
Не заладилось слегка:
Мигом корка подгорела
У сырого пирога.
И растѐкся по духовке,
Стал похож на толстый блин,
А спустя минуту ловко
Всю квартиру задымил!
Мы соседей напугали,
Напугали целый дом,

Почему запахло гарью,
Выясняют все кругом!
Не сдаѐтся пекарь только,
Молоко повторно взял
И муки насыпал горкой,
Сняв стеклянные глаза!

НЕЧЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Как-то утром в воскресенье,
Не успев портфель сложить,
Я отправилась на пенье –
На занятие души!
Подождут меня примеры,
Уравненья отложу,
Как вернусь, так непременно
За обедом их решу.
Незаполненную карту
Я заполню на ходу,
И за пять минут с азартом
Все границы проведу.
В тексте выделю глаголы
И словарные слова –
Раз и два – и все готово!
Не устанет голова!
Пела громко. И старалась
С каждой песнею ровней:
То синичкой щебетала,
То лила, как соловей!
То хористкою, то соло
Налетавшись, как стрела,
Молчаливою и сонной
До кровати добрела.
И компоту выпив чайник,
И разлив морковный сок
На учебники случайно,
Прилегла я на часок!
А когда, под ужин самый,

Где-то около восьми
Стало пахнуть пирогами
И вареньем за дверьми,
Спохватилась! Мигом! Пулей!
Вечереет! Неужель?
За столом упомянули,
Что не собран мой портфель.
Не заладилось с примером,
Уравненья не дались,
И глаголы в тексте первом
Почему-то не нашлись!
Потому что перед текстом
Нужно правило прочесть!
А на карте нету места –
Там границ дремучий лес!
Нерешимо, непонятно!
Грустно, горько, тяжело.
Это песни виноваты,
Из-за них не повезло!
Или всѐ же! Нет, не песни!
Злого времени наказ!
Пронеслось оно нечестно,
Подвело в сто первый раз!

СЛЕПАЯ ДЕВОЧКА
Совсем как ранняя весна,
Укутанная в шаль,
Она стояла у окна,
Никто ей не мешал.
Стояла молча, а потом
В седые облака
Полился голос, как поток
Парного молока.
Волнуясь, пальцы теребя,
Качая головой,
Она мечтала про себя,
Не слыша никого.

И занавески от еѐ
Дыханья поднялись.
И рощи, полные цветов,
Шептали ей "на бис".
А голос песню уносил,
Глаза мои слипал.
В тот день мне кто-то объяснил,
Что девочка слепа...

ГОЛОДНЫЙ БОТИНОК
Меня ругает вся семья,
Терпеть невыносимо!
Ну что плохого сделал я?
Я пожалел ботинок!
На завтрак кашей покормил,
Кусочком бутерброда,
И чаю тѐплого налил,
Чтоб не был он голодным.
А на обед морковки дал,
Что выловил из супа.
Но почему теперь скандал
И обзывают глупым?
Я помню бабушкин совет
И мама объясняла,
Делиться нужно всем, что есть,
Большим и крошкой малой.
Со всеми, даже с голубком,
Что клювом бьѐт по крыше
И с нашим дворовым котом,
Хоть он бесстыже-рыжий.
Оставить пчѐлке на окне
Тарелку апельсинов.
Ну почему, скажите мне,
Не любят все ботинок?
Ну чем он хуже остальных?
Ну чем кота он хуже,
Когда работал за двоих,
Перелетая лужи.

И продержался молодцом,
Не покорившись холоду;
И вместе с братом-близнецом
Водил меня по городу!

КАЛЯДНАЕ
Зорна-ясная ноч,
Блаславѐная казка!
Мы чакаем цябе...
Завітай, калі ласка!
Колькі Божых дароў!
Колькі цуда-здзяйсненняў!
За святочным сталом,
У святочным адзенні
Мама, тата, і я,
І бабуля з дзядулем.
Дарагая сям'я!
Мы ізноў калядуем...
Мы спяваем ізноў,
Што Хрыстос нарадзіўся.
І віншуем сяброў...
Каб усім дазваніцца,
Ад святой навіны
Каб навек парадніцца.
Нашы сэрцы – званы,
На каляднай званіцы...
А пад снегам цвітуць
У душы незабудкі І паштоўкі лятуць
З вершаняткавай дзюбкі...
Мой анѐл у акне
Замірае сняжынкай...
І частуюць мяне
Залатой мандарынкай!

НЕВІДУШЧАЯ ДЗЯЎЧЫНКА
Зусім як ранняя вясна,
Дзяўчынка – мілы стан.
Яна стаяла ля акна,
Ніхто не замінаў.
Стаяла моўчкі, а затым

На воблака сувой
Паліўся голас залаты,
Бы свежы сырадой.
Трывожным рухам да грудзей,
Схіліўшы голаў-сум,
Яна не чула, хто ідзе,
За ясным звонам струн.
А спеўны вецер калыхаў
Фіранкавую ноч.
І мовай кветкаваю гай
Шаптаў у цемру воч.
…Я доўга слухаў, сквапна піў
Яе анѐльскі спеў –
І ад сардэчнай слепаты
Я ратаваў сябе…

ЗАЎЖДЫ САБОЙ
Няхай усѐ складзецца як найлепей:
Прытулак – дома, ліпень у жыцці,
Ніколі не губляць агеньчык светлы,
Зялѐнаю сцяжынкаю ісці.
І марыць, як дазволена душою,
Як песню бласлаўляе новы дзень.
Маліцца за сваѐ і быць сабою,
Заўжды САБОЙ! Сярод СВАІХ людзей!
*

*

*

Шчасце важыць 8900.
Мілае, малочным пахне небам.
На птушынай звонка мовіць штосьць,
На пакуль таемнай маім ведам.
Дзве хвілінкі лежачы – іспыт,
Танчыць на каленях мамы хроснай –
Тое цікавей... А час святы
Навівае залатыя кросны.
Хуткія паўгодзіка – услед
Ліпеня святочнае прычасце.
8900... Хай бачыць свет:
Я на здымку абдымаю Шчасце...

ВІНШАВАЛЬНАЯ МОВА

Віншуе агеньчык на мове святла,
Зялѐнаю мовай віншуе ялінка,
Жыццѐ хуткаплыннае мовай вясла,
Анѐльскаю мовай віншуе сняжынка!
Віншуе абдымак сардэчнай рукі,
Віншуюць паштоўкі, вітанкі, званкі!
Віншуе гадзіннік на мове чакання,
А цуды віншуюць на мове спаткання!
*

* *

Ружовыя шчочкі, далонькі, каленкі
Пад банцікам спяць тугім.
Віншую цябе з нараджэннем маленькай –
Анѐлкам ужо другім!
Дзяўчынка-красуня, амаль чараўніца,
Агеньчык на ўвесь пакой,
Каб міласць святая магла нарадзіцца,
Прыняты Божы закон!
Матулін пярсцѐнак – яе бранзалецік
На ручку пакуль якраз.
І радасці большай не трэба на свеце
У цѐплы асенні час.
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ЗАГАДКІ
***
У даўніх казках і паданнях
Ёсць заўжды выпрабаванні,
Дзе не сілаю, не зброяй
Зло адольваюць героі.
Розум, кемліваць заўжды
Выручалі іх з бяды.
З намі весела гуляюць,
Толькі ўсѐ ад нас хаваюць.
Каб знайсці маглі даць рады,
То падказку даць нам рады.
Вучаць бачыць, заўважаць,

Кемлівасць трэніраваць.
Найчасцей ім кніжкі – хаткі,
А імя ў іх
З а г а д к і.
***
Хто без фарбы, без алоўка
Так на шкле малюе лоўка?
Хто на дрэвы, усім на здзіў,
Футры белыя пашыў?
Хто шчыпае нас за нос?
Кожны знае –
Д з е д М а р о з.
***
Два вясѐлых палазкі,
Два сляды, як ручайкі,
І з гары ўсѐ ніжай, ніжай…
Хто імчыць нас хутка?
Л ы ж ы.
***
Зоркі кружаць у паветры,
Іх праз сіта сее ветрык.
Як карункі з павуцінкі,
Зоркі гэтыя –
С н я ж ы н к і.
***
Што за пульхныя пярыны
Зранку сонейка закрылі?
Хутка дожджык пайдзе шпаркі,
Бо пярыны тыя –
Х м а р к і.
***
Спяшаюцца рабяты,

Бо звоняць раўчукі.
Яны майструюць хаткі,
Дзе будуць жыць
Ш п а к і.
***
Вось загадка дык загадка:
У небе – жоўтая аладка,
А калі дзѐн колькі міне –
Там убачыш лусту дыні.
Пройдзе час,
Ужо здалѐк
Над табой вісіць сярпок.
Што за цуды?
Хто развесіў?
Адгадалі, дзеткі?
М е с я ц.
***
Свой сняданак у сачок
Лоўка ловіць
П а в у ч о к.
***
Я без крылаў, а лячу,
Лісце па зямлі качу
Ці гайдаюся на вецці.
Мне імя – свавольнік –
В е ц е р.
***
На кусціках, на нітачках зялѐных,
Радочкі яркіх пацерак чырвоных.
Іх знойдзеш ты у садзе і ля рэчкі.
Завуцца тыя пацеркі
П а р э ч к і.
***

У траву ўпаў мой мяч –
Не дастану хоць ты плач.
Як да траўкі дакрануся,
Так за пальцы і ўкусіць.
Вось дык злосная трава –
Каля плоту
К р а п і в а.
***
Нарадзіліся мы ў дожджык
І паселі каля сцежкі
У капялюшыках прыгожых,
А завуць нас
С ы р а е ж к і.
***
Нехта па ўсім лесе сетачкі развесіў.
З белых тонкіх нітак па-майстэрску звіта.
Не садзіся мушка, дзе вісіць тканіна,
Ведай: тут лавушка – гэта
П а в у ц і н а.
***
Па лужку паўзун паўзе,
На сабе дамок вязе.
Хоць і з рожкамі,
Аднак
Сам баіцца ўсіх
С л і м а к.
***
Адзежынка, нібы з маністаў,
Сярэбраная ўся дачыста.
Гуляе ў рэчцы там, дзе глыбка.
А хто такая?
Гэта –
Р ы б к а.

***
Жыву на дрэве, у дупле.
Там ѐсць арэшкі у мяне.
Пушыстая і вѐрткая,
Завуся я
В а в ѐ р к а ю.
***
Калі скруціўся у клубочак,
Не бачна пысачкі і ножак,
Нібы з іголкамі мяшочак,
Ляжыць і чмыша грозна
В о ж ы к.
***
Прывязаны да градкі
Шнурочкам парасяткі.
Ляжаць пад парасонамі,
Шурпатымі, зялѐнымі,
Усе ў пупырынках бакі,
Іх называем
А г у р к і.

***
Любім мы яго, хоць самі
Б’ѐм рукамі і нагамі.
Не крыўдуе ѐн, а скача –
Наш вясѐлы сябра
М я ч ы к.
***
Рыжае футра,
Доўгая пыска,
Ціха крадзецца
Хітрая
Л і с к а.

***
Шкляныя сценкі і подлога,
У азерцы гэтым рыбак многа,
Ды на шкляныя беражкі
Зусім не ходзяць рыбыкі.
А к в а р ы у м.
***
То не кот, хоць вусы мае.
Усю сям’ю ў сабе хавае.
Маладым ѐн быў зялѐны,
А паспеў – стаў залачоны.
К а л а с о к.
***
У тоўсценькай таўстушкі –
Два пузікі, чатыры вушкі.
Галоўку на яе кладзі
І сны салодкія глядзі
П а д у ш к а.

***
Ночка хадзіла,
Пацеркі згубіла.
Сонейка ўстала,
Пацеркі сабрала.
Р а с а.
***
Чырвоны і салодкі нос
Па самы чуб у градку ўрос.
М о р к в а.
***

Пад страхой шкляны кулѐк
Ад цяпла вадой пацѐк.
Л я д з я ш.
***
Белы, салодкі,
Усім у ахвотку.
Як у рот папаў,
Адразу прапаў.
Ц у к а р.
***
На полі лесвіца ляжыць –
Па ѐй за домам дом бяжыць.
Ц я г нік.
***
Што за лесвіца жывая
Нам ісці дапамагае?
То ўверх, то ўніз яна паўзе
На прыступках нас вязе.
(эскалатар)
Чубатая шышка між груш на стале.
Каб з'есці, парэж на скрылѐчкі яе.
(ананас)
Мышка дзіўная такая:
Спіць удзень, уначы лятае,
Як маленькі дэльтаплан.
А завуць яе
(кажан).
Не у норцы, не ў траве Ля камп'ютара жыве.
Да звярка падобна трошкі,
Але не баіцца кошкі.
(камп'ютарная мышка)

Акразагадкі
Маленькія будаўнікі,
Умелыя і дружныя.
Руплівыя працаўнікі,
А да таго ж і дужыя.
Шукаюць спажытку,
Кладуць у каморы,
І зімку яны адзімуюць без гора.
(мурашкі)
Хутка з ветрам прыплыла,
Мыць усѐ распачала.
Адмыслова шчыравала:
Рупна траўку палівала,
Кроплі сыпала на голле...
Аж заззяла наваколле!
(хмарка)
Летам убіраецца у квецень,
І салодкі пах разносіць вецер.
Пчолак дружны рой над ѐй шчыруе,
А пасля мядком нас пачастуе.
(ліпа)

Загадкі-блытанкі
***
На грушы-дзічцы, ля ракі,
Гняздо майструюць павукі,
А на кусточку, ля ракі,
Лавушку мушкам ткуць гракі.
***
Дзядуля нам з братам
Загадваў аладкі,
Бабуля тым часам
Пякла ўсім загадкі.
***
Заблудзіўся зайка ў рэчцы,
Бег вады напіцца ў грэчцы.

***
Запаліўся на падворку
Залатым святлом камар,
А над ім лятае, кружыць
З нудным зумканнем ліхтар.

Забаўляльна-навучальныя загадкі
Ён сагнуты, як дзядок.
Па-над кропачкай - кручок.
Калі хачам штось спытацца,
Трэба ім пакарыстацца.
(пытальны знак)
Журавы над сад ляцець.
Цяжка сэнс нам зразумець.
Журавы ляцяць над садам.
Гэты сказ набыў парадак
І зрабіўся адмысловы.
Хто прывѐў да згоды словы?
(канчатак)

Ігнат і задачкі
Як даходзіць да задач,
Тут Ігнату хоць ты плач,
Бо хлапчук гультай вялікі,
І не любіць ѐн разлікі.
Вось задачку пра курэй,
Ён рашыў абы скарэй,
Палічыў, як і спыталі:
Колькі іх у скрынку клалі.
Тыя скрынкі ѐн ўзяў
І курэй ад іх адняў,
Падзяліў усѐ. Гатова!
У адказе – тры з паловай.
Маці сына не ўшчувала,
А яешню згатавала.
Кажа:
– Куркі тры з паловай
Яйкі неслі адмыслова:
Бацьку, брату, мне...
і ўсе!
Курачкі ж тваѐй палова
Нешта яек не нясе.

Памыліўся
Настаўнік, растлумачыўшы ўрок,
Няўважлівага вучня дакарае:
– Што? Улятае ў вуха, Васілѐк,
А ў другое тут жа вылятае?
Хлапчынка тую крытыку ўспрыняў.
Калі прыйшоў увечары дахаты,
Каб непрыемных тых пазбыцца з'яў,
У вуха ѐн запхнуў кавалак ваты.
Назаўтра зноў настаўнік хмурыць лоб:
– Відаць, заўвагу запішу ў дзѐннік.
Не хочаш выпраўляць свой недахоп.
Не слухаў тлумачэнняў ты і сѐння.
Тут Васілѐк усмешкаю расцвіў
І з месца ўзвіўся, нібы завіруха:
– Ды зразумеў я, што не так зрабіў –
Заткнуў я ватаю не тое вуха.

Шкодны кот
Ноччу сыпаў снегапад.
І да радасці рабят
Горку выслаў так, што з высі
Хоць бачком уніз каціся.
Да апошняга ўрока
Ледзьве змог Андрэй дажыць.
Паімчаў дамоў з падскокам:
Трэба ж лыжы абнавіць.
Час бяжыць, як апантаны, –
Вось і цѐмна на двары.
Вось ужо гукае мама,
Разбягаюцца сябры.
Позна ѐн прыйшоў дахаты,
Не абтросшыся як след.
– Ой! – крычыць сястрычка Ната. –
Наш Андрэйка – снежны дзед.
Толькі тут нарэшце стому
Хлопчык цяжкую адчуў,
Не да кніжак тут, вядома.
Пагартаў іх ды заснуў.
А назаўтра, без трывогі,
Ледзь ступіў Андрэй з варот,
Як шмыгнуў яму пад ногі
Велізарны чорны кот.

І бяды было нямала,
Бо на зуб усім папаў:
У школе класная ўшчувала,
Дома бацька прабіраў.
Лыжы пад замком ў кладоўцы,
У сумцы двоек цэлы ўзвод...
Гэта ж так нашкодзіў хлопцу
Той нахабны чорны кот.

Як пасварыліся часціны мовы
(лінгвістычная казка)

У краіне Часцінамовіі жылі ўсе дружна. Кожны яе жыхар меў сваю назву, свае прыкметы і
ўласцівасці і выконваў свае абавязкі. І вось аднойчы сабраліся разам Назоўнік, Прыметнік і
Дзеяслоў.
- Даражэнькія! Паглядзіце, у якім прыгожым тэксце мы знаходзімся! - усклікнуў Прыметнік.
Дзеяслоў зацікавіўся і стаў чытаць:
"Пачыналася летняя раніца. Узышло яркае сонейка. Кропелькі расы зазіхацелі каштоўнымі
каменьчыкамі. Вясѐлы птушыны хор абудзіў наваколле. Кветкі раскрылі духмяныя пялѐсткі.
Салодкі пах закалыхаўся ў паветры. Белы бусел на старой грушы ўзняў чырвоную дзюбу і
прывітаў раніцу гучным, радасным клѐкатам."
- Сапраўды прыгожа, - пагадзіўся Назоўнік.
- А што я казаў, - узрадаваўся Прыметнік.
- І найперш дзякуючы мне, - раптам заявіў Назоўнік.
- Чаму гэта раптам табе? - запытаўся Дзеяслоў.
- Бо я ўсѐ гэта паназываў, - заганарыўся Назоўнік.
- Ды што твае назвы без маіх дзеянняў! - абурыўся Дзеяслоў.
- А мяне чаму не бярэце ў разлік? - азваўся Прыметнік.
- Ой! Ты б лепш памаўчаў. Не бачу ў табе асаблівай карысці, - заявіў Дзеяслоў. І яго
падтрымаў Назоўнік.
- Ну і заставайцеся без мяне, - пакрыўджана сказаў Прыметнік і пайшоў.
А тэкст раптам зменшыўся і стаў выглядаць так:
"Пачыналася раніца. Узышло сонейка. Кропелькі расы зазіхацелі каменьчыкамі. Хор абудзіў
навоколле. Кветкі раскрылі пялѐсткі. Пах закалыхаўся ў паветры. Бусел на грушы ўзняў
дзюбу і прывітаў раніцу клѐкатам."
- Ат, не вельмі што і змянілася, - адмахнуўся Назоўнік.
- Толькі не зусім зразумела, які хор, чым пахне, на якой грушы стаіць бусел.
- Не разумнічай. Ты тут моцна нешта значыш. Я тут самы галоўны, - ганарліва сказаў Назоўнік.
Дзеяслоў паспрабаваў абараніць сябе, але ўбачыў, што Назоўнік яго нават не слухае,
раззлаваўся і пайшоў прэч.
А тэкст ізноў зменшыўся і зрабіўся такім:
"Раніца. Сонейка. Кропелькі расы каменьчыкамі. Хор наваколле. Кветкі пялѐсткі. Пах у
паветры. Бусел на грушы дзюбу раніцу клѐкатам."
- Бесталкоўшчына, - прызнаўся сабе Назоўнік. Ён зразумеў, што не можа абысціся без другіх
часцін мовы. Пабег, адшукаў сяброў і папрасіў у іх прабачэння.
У Часцінамовіі зноў усталяваўся парадак.

Строгі парадак
(лінгвістычная казка)

Вераніка хуценька выконвала хатнія заданні. Дзяўчынка спяшалася, бо вельмі хацела яшчэ
паспець паглядзець мульцікі. Яна сѐння загулялася з сяброўкамі на вуліцы, павячэрала, пасля
пазабаўлялася з кацяняткам і цяпер рыхтавала ўрокі, як любіць казаць бабуля, на скорую руку ці
абы з рук. Лічбы на электронным гадзінніку як назлосць мяняліся хутка-хутка, а ѐй трэба было
яшчэ вывучыць параграф пра склад слова. Вераніка адгарнула патрэбную старонку, прабегла
вачыма па выдзеленых тлустым шрыфтам словах, успомніла тое-сѐе з тлумачэнняў настаўніцы
і адсунула кніжку ўбок. Ухапіла пульцік і націснула на патрэбны канал. Мульцік ужо пачаўся, і яго
назву дзяўчынка не прачытала, але зразумела - вясѐлыя чалавечкі з эмблемкамі на шапачках
ідуць у госці. Эмблемкі падаліся нейкімі знаѐмымі, ды думаць пра іх Вераніка не стала.
Чалавечкі дайшлі да прыгожага доміка і стоўпіліся ля вузенькіх дзвярэй. Над імі замігала
лямпачка і пачуўся строгі голас: "Заходзьце ў патрэбным парадку."
- Што за парадак такі? - спытаўся адзін з прыйшоўшых.
- Адкуль мы ведаем, - хорам выгукнулі астатнія.
Чалавечкі памітусіліся, выстраіліся ў ланцужок, але дзверы не адчыніліся.
- Тут, відаць, трэба ведаць нейкае правіла, - выказаў меркаванне адзін з чалавечкаў.
- А якое? - харам адгукнуліся астатнія.
Пастаялі разгубленыя. Чалавечак са стрэшкай "^" на шапачцы павярнуўся да Веранікі і,
узіраючыся на яе з экрана, прамовіў:
- Дзяўчынка, дапамажы нам, калі ласка.
Усе чалавечкі сталі глядзець на Вераніку і прасіць дапамогі.
- Мы прыйшлі ў госці да Слова, а зайсці не можам. Які трэба ведаць парадак? У цябе вунь
падручнік па мове на стале.
Ад такой нечаканасці Вераніка так разгубілася, што не магла вымавіць ні слова. А чалавечкі
з мульціка працягвалі прасіць дапамогі. Дзяўчынка пільна паглядзела на экран і заўважыла, што
ў аднаго з чалавечкаў з-пад шапачкі тырчаць косы з банцікамі.
- Эх, вы. Не ведаеце, што дзяўчынку наперад трэба прапусціць, - павучальна прамовіла
Вераніка.
- А мы і прапускалі, - дружна адгукнуліся астатнія.
- У чым жа тут справа, - услых падумала дзяўчыка і пачала пільна разглядаць чалавечкаў. Зноў
зірнула на эмблемкі. Успомніла, што бачыла іх на старонцы падручніка, якую нават уважліва і не
прагледзела. Хуценька адгарнула патрэбны ліст, пільна прачытала правіла і прыклады, пасля
звярнулася да чалавечкаў:
- Цяпер я вам дапамагу. Вы часткі слова. Сярод вас галоўны - корань. Ён значымая частка, бо
як бы дае нам падказку пра слова. Сярод вас гэта той, у каго эмблемка ў выглядзе дужачкі
зверху. Але ѐн не заўсѐды стаіць у слове першым. Першай заўсѐды стаіць прыстаўка. У яе на
эмблемцы рысачка, загнутая з правага боку. Яна можа змяніць слова. Напрыклад, было "лад", а
прыбавім прыстаўку "раз" - атрымаем "разлад".
- Як у нас. Толькі наадварот. Нам ад разладу трэба прыйсці да ладу, - засмяяўся чалавечак са
стрэшкай на эмблемцы.
- А ты суфікс, стаіш пасля кораня і таксама здольны змяняць слова, - сказала аб ім дзяўчынка.
- А я хто? - пацікавіўся чалавечак з квадрацікам на эмблемцы.
- Ты - канчатак, стаіш у канцы слова. Але таксама важны. Дапамагаеш нават будаваць сказы.
Вось паслухайце: "Гусі няроўны клін ляцець над сад." Зразумелі што-небудзь?
- Не зусім, - адгукнулася Прыстаўка.

- Гусі няроўным клінам ляцяць над садам. Так будзе правільна, - сказаў Канчатак.
- Добра! А цяпер станьце ў патрэбным парадку, - параіла Вераніка.
Чалавечкі паслухмяна выстраіліся: Прыстаўка, Корань, Суфікс, Канчатак. Дзверы доміка
весела дзынкнулі і прыветна расчыніліся...
- Дзякуй табе за дапамогу, - хорам прамовілі чалавечкі з мульціка.
- Гэта вам дзякуй. Дапамаглі правіла вывучыць, - адгукнулася Вераніка.
- Бачыш, як дрэнна позна садзіцца за ўрокі. Цяпер вось заснула на кнізе, размаўляеш у сне, пачуўся бабулін голас.
Вераніка агледзелася. Ёй падалося, што цѐмны экран тэлевізара падмігнуў ѐй недзе там у
глыбіні вясѐлай бліскавінкай.

