
З ЦЁМНАГА РАНА
Вырашыў бабёр Грызлік парыбачыць на возеры. Прачнуўся рана. Але аднаму не хацелася 

ісці. Забег ён да зайца Зубасціка.
— Тук-тук-тук! — пастукаў у дзверы.
— Хто гэта так рана? — абурыўся той, павярнуўся на другі бок, разлажыў на падушцы вушкі 

і далей прадоўжыў спаць.
— Тук-тук-тук! — настойліва стукаў бабёр.
— Што здарылася? Чаго будзіш з цёмнага рана? — прабурчаў Зубасцік.
— Ды вось на рыбалку сабраўся. Пойдзем са мной, — увайшоў у зайцаву хатку бабёр.
— Не, я рыбу не люблю, яна мне не патрэбна, — адмовіўся Зубасцік.

— Ну і што, і я не ем рыбу, 
але рыбачыць люблю. Пойдзем, 
мне весялей будзе. Збірайся, — 
папрасіў Грызлік.

Не хацелася Зубасціку так рана 
ісці з цёплага доміка, але паслухаў 
лепшага сябра.

Прыйшлі яны на возера, 
а там заўзятыя рыбакі з усіх 
сіл ужо рыбу ловяць. Звяркі 
знайшлі ціхае месца, каб ніхто 
не змог перашкодзіць, і закінулі 
вуды. Грызлік лавіў, а Зубасцік 
складваў у вядзерца. Удалося 
налавіць рыбы. Задаволеныя 
сябрукі вярталіся дадому.

– Бач, як сёння пашанцавала, — 
радасна зірнуў на зайца Грызлік. 

— Таму што ўсталі на досвітку, а ты абураўся, што разбудзіў цябе з цёмнага рана.  

ГАСПАДАР СВАЙГО СЛОВА
Наступнай раніцай Грызлік прыбег да Зубасціка з вядзерцам.
— Куды гэта ты з рыбкай сабраўся?! — зірнуў у вядро заяц.
— Да янота Чысціка. Хачу яго пачаставаць. А ты са мной пойдзеш?
Зубасцік коса зірнуў на сябра, крыху падумаў і згадзіўся.
— Добра, пайду, табе смялей будзе, бо галодны Воўк Драпежнікавіч заўсёды не супраць 

падсілкавацца, — пажартаваў ён.
— Дзякуй. Ты — сапраўдны сябар! — узрадаваўся Грызлік. І яны па-сяброўску пляснуліся 

лапкамі.
Яноцік Чысцік жыў каля рэчкі. Яго мама, Чысцёха Паласкайлаўна, заўсёды нешта мыла, 

прыбірала, плёскалася ў вадзе — наводзіла чысціню. Яна хацела, каб і сыночак такім вырас. 
Таму і назвала яго Чысцікам. 

Грызлік і Зубасцік ішлі па лесе. Да рэчкі было ўжо зусім блізка. Неўзабаве паміж кустоў 
мільгануў рыжы хвост Лісы Хітракееўны. Сябры адразу здагадаліся, што яна за імі сочыць і 
зараз будзе выпрошваць рыбу.

— Прывітанне, міленькія! — перагарадзіла хітрая дарогу. — Куды гэта вы з рыбкай 
накіраваліся?

— Да Ваўка Драпежнікавіча ідзём. Пачастунак нясём! І рыбка, значыць, для яго! — схлусіў 
заяц і нават вокам не маргнуў.
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— Ну, калі для Ваўка, дык для Ваўка, — развяла лапамі Хітракееўна, — нічога не маю 
супраць. 

І, падмятаючы хвастом сцяжынку, падалася ў лес.
— Ну ты і малайчына, Зубасцік! — здзіўлена зірнуў на зайца Грызлік. — Адным махам 

перахітрыў Лісу!
— А што яна думала?! І мы не лыкам шытыя!
Хутка сябры дабраліся да рэчкі. Спусціліся з прыгорачка і заўважылі на беразе янота. Той 

вудзіў рыбу.
— Прывітанне, Чысцік! — выклікнуў Грызлік. — Як рыбка, ловіцца?
— Ды не, яшчэ ніводнай не злавіў, — незадаволена скрывіўся яноцік-рыбалоў.
— Тады мы ў самы час прыйшлі. Вось табе рыба на сняданак. Памятаеш, я казаў, што пачас-

тую цябе. Я — гаспадар свайго слова, калі абяцаў, значыць, выканаў.
— Дзякуй, Грызлік, мне вельмі прыемна. Я ўжо і забыў пра гэта, — збянтэжана пазіраў на 

бабра яноцік-паласацік. 

КАРМІЦЬ АБЯЦАНКАМІ
Грызлік і Зубасцік скакалі па лесе. Неўзабаве пачуўся вясёлы смех, незразумелы шум. 

Звяркі асцярожна выглянулі з-за кустоў і ўбачылі вавёрак Хітрынку і Весялінку. Адна з іх 
імчалася па лясной сцяжыне на самакаце, а другая — на ролікавых каньках.

— О даюць! — захоплена вымавіў Грызлік.
— Кла-а-а-сна! — падтрымаў Зубасцік. — І я хачу пакатацца на самакаце!
— А я на ролікавых каньках, — махнуў 

пляскатым хвастом Грызлік. 
— Давай папросім вавёрак, можа, 

дадуць пракаціцца з горачкі, — 
прапанаваў заяц.

І яны выскачылі з кустоў. Вавёркі 
ажно спужаліся ад нечаканасці.

— Хітрынка, дай мне праехаць 
на самакаце, — адразу папрасіў 
Зубасцік.

— Не, я яшчэ сама не нацешыла-
ся, — адказала тая, — заўтра дам. 

Яна спрытна паставіла лапку 
на самакат і пакацілася з горачкі 
ўніз.

— Бачыш, якая скнара,  — 
пакрыўдзіўся зайчык і апусціў 
вушкі.

— Заўтра, дык заўтра… Пачакаем, не 
сумуй, — супакоіў яго Грызлік.

І звяркі пайшлі далей па сцяжынцы. Час ад часу іх даганялі і пераганялі вавёркі.
— Бач, якія ганарлівыя, — бурчаў заяц. — Я таксама папрашу тату купіць мне самакат.
На наступны дзень Зубасцік і Грызлік прыйшлі да вавёрак. Хітрынка выглянула са свайго 

доміка і зноў схавалася.
— Хітрынка! — паклікаў яе зайчык. — Дай мне на самакаце пакатацца, ты ж абяцала.
— Заўтра дам! — адгукнулася вавёрка.
Назаўтра яна таксама не дала зайцу самакат. Нават з доміка не выглянула.
— Не прасі больш, — сказаў бабёр, — яна толькі абяцанкамі корміць. Але некалі давядзецца 

і ёй да нас звярнуцца.
— Ага, загляне сонца і ў наша ваконца, — коса зірнуў Зубасцік на вавёрчын домік.
Сябры абняліся і пакрочылі на бераг ракі, туды, дзе жыў Грызлік.
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АБВЕСЦІ ВАКОЛ ПАЛЬЦА
— Слухай, Грызлік, што я табе зараз раскажу! — усклікнуў заяц, калі звяркі сустрэліся на 

наступны дзень.
— Што? Расказвай! — не цярпелася бабру.
— Бягу я сюды і адчуваю, што за мною хтосьці сочыць: то кусты заварушацца, то галінка 

трэсне. Тут я і насцярожыўся. І недарэмна. Выскачыла з кустоў Ліса Хітракееўна, выскаліла 
зубы і прашыпела: «Ах-х-х, як добра, ш-ш-што ты адзін… без сябра Грызліка. Вось зараз я цябе 
і з’ем!». 

Я ўжо і спалохаўся: хвост пачаў дрыжаць, пад пяты коле, але выгляду не падаў. Адважна 
гэтак ёй кажу: 

— Навошта табе зубы аб мае косці 
ламаць? Вунь каля рэчкі янот 
Чысцік рыбы налавіў поўнае вя-
дро. Я толькі ад яго іду. Бяжы 
хутчэй, пакуль ён дадому не 
падаўся.

— А калі падманваеш? — не- 
даверліва паглядзела на мяне 
Ліса Хітракееўна. 

— Каб у мяне хвост зараз 
адваліўся, калі гэта няпраўда! — 
пакляўся я.

— Ну, добра, паверу, але 
глядзі — праўда ці не, у наступны 
раз усё роўна з’ем я цябе, касы! — 
і яна памчалася да рэчкі. 

— Ну, малайчына, Зубасцік! — 
абняў зайца бабёр. — Абвёў Лісу 

Хітракееўну вакол пальца і вокам не 
маргнуў! Але цяпер глядзі, каб яна табе не адпомсціла.

— Ха, я скажу, што яна спазнілася. Пакуль са мной спрачалася, Чысцік дадому пайшоў, — 
падскочыў заяц.

— Слухай, а калі паласаты сапраўды на рэчцы вудзіць? — спалохана прамовіў бабёр.
— А калі не вудзіць? — пачулася з-за куста.
Зубасцік і Грызлік пераглянуліся і сабраліся ўцякаць, але пазналі голас янота Чысціка, які 

выйшаў ім насустрач.
— Бачыш, як добра! — узрадаваўся заяц, — я ведаў, што ён сёння да нас пойдзе, а не на 

рыбалку.
І сябры пабеглі шукаць новых прыгод… 

СЛОЎНІК:
Загляне сонца і ў наша ваконца — будет и наше время.
Заўзятыя — заядлые.
З усіх сіл — вовсю.
З цёмнага рана — ни свет ни заря.
На досвітку — чуть свет.
Пад пяты коле — душа ушла в пятки.
Скнара — жадина.

Ганна СКАРЖЫНСКАЯ-САВІЦКАЯ
(малюнкі аўтара)
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