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Часопіс для дзяцей



Карагод месяцаў

Чым нам запомніцца месяц дзясяты?
Дзён у ім — трыццаць адзін!
Школа святкуе цудоўнае свята,
Чырвань — на гронках рабін.
Павіншуем адзнакамі, 
Дзясяткамі і дзявяткамі, 
Ганарацца настаўнікі намі,
А мы — настаўнікамі!

Прыкметы i прымаyкi
• Калі рабіны многа, то восень будзе сырой, маласнежнай.

• Восеньскі іней — да яснага дня.

• Восенню шэранькая раніца — чакай чырвонага дзянька.
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Віка ТРЭНАС

Кастрычнiк
Васіль ЗУЁНАК

ДВА ДРАЗДЫ
Па-суседску два гнязды —
Па-суседску два дразды:
Чорны дрозд
І дрозд рабіннік, —
У адной жывуць сябрыне.

Знае лес увесь наскрозь:
Чорны — чорны ён і ёсць,
А сусед рабіннік —
Грудкі ў рабацінні.

Чорны дрозд —
Амаль як шпак,
І спяваць
Такі ж мастак!

А рабіннік на рабінах
Лічыць гронкі безупынна,
Аж траскоча, не да песень, —
Бач, рабіны колькі ў лесе!
Зранку ягады смакуе:
Ураджайны год святкуе!

Фота Сяргея Зуёнка
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Адкуль род мой?
Спусціўся на зямлю Сонечны прамень і пачаў усіх па галоўцы пагладжваць: і ма-

ленькую валошку на лузе, і пеўніка на падворку, і шэрыя камяні , якія ляжалі побач 
са сцежкаю. Нарэшце дабраўся і да чалавека, які драмаў пад стогам сена. Той пацяг-
нуўся, чмыхнуў і расплюшчыў вочы: “Раніца. Пара ў дарогу збірацца”. Валасы ў ча-
лавека былі светлыя, а вочы такой сінню наліваліся, што і нябёсы пазайздросцяць. 
Працавіты быў чалавек. За што ні браўся, усё ў руках гарэла. І каня мог падкаваць, і 
поле ўзараць, і боты адрамантаваць, і песню заспяваць. Адна бяда была ў яго — не 
ведаў ён свайго роду. Міхась ды й Міхась, а чый — невядома. Так і жыў на зямлі без 
прозвішча. 

Крочыў Міхаська ў суседнюю вёску. Вельмі там былі патрэбныя добрыя працаўнікі, 
каб лён трапаць. Ідзе, прыгажосцю прыроды цешыцца. Ні кветачкі дарма не прытоп-
ча, ні птушачцы не пашкодзіць. Такі добры быў чалавек. Прыйшоў на месца ды і за 
работу адразу ўзяўся. А чаго час марнаваць? Цапом хлоп-шлёп, хлоп-шлёп і звонкай 
песняй сабе дапамагае. Раптам чуе, хтосьці тоненькім галаском яму падпявае: “Це-
рабі, церабі, церабейка! Працярэблівай цапом, працярэблівай!” Прыгледзеўся, а гэта 
маленечкая пярэстая птушачка пад дахам заліваецца. Пачуў пра гэта пан і згадзіўся з 
птушкай: “Быць табе, Міхась, з гэтага моманту Церабеем!”

Адтуль і пайшоў  род Церабееў. І я — Арына Церабей. Спяваць люблю, працаваць 
люблю і павагу да свайго роду вялікую маю.

Арына Церабей

Дарагія сябры! Пачытайце, які цудоўны, цёплы ліст 
прыйшоў да Васі Вясёлкіна. Мы з радасцю чытаем усе пісьмы 
і чакаем вашых новых малюнкаў, апавяданняў, вершаў або 
проста цікавых гісторый.  

“Прывітанне, шаноўная рэдакцыя! Вітае вас гурток “Крынічка” і я, яго кіраўні-
ца Ларыса Ганчарова, з Парэцкай сярэдняй школы Гродзенскага раёна Гродзенскай 
вобласці. Знаёмімся з беларускімі казкамі і гульнямі, творчасцю вядомых беларускіх 
і рускіх пісьменнікаў, ставім спектаклі, спрабуем пісаць вершы, апавяданні і казкі 
на рускай і беларускай мовах. Любім свой аграгарадок, возера Малочнае, прыгожую 
прыроду. Мясціны нашы дзівосныя і людзі добрыя, таленавітыя. Дасылаем вам нашы 
творы”.

Ураджай
У бабулі ў агародзе кавуны
Незвычайнай даўжыні і шырыні.
Назірае за раслінай пільна бык.
Ласавацца кавунамі ён прывык.

На суседняй градцы спеюць гарбузы,
І рудыя, і рабыя ў іх паясы.
— Жоўты, жоўты, так навошта пасыцеў?
Ты не змесцішся ні ў водным жываце!

Напячэ бабуля ў печы гарбузоў,
А астатнія — у каморку, пад засоў.
Вельмі добры гэтым летам ураджай.
Кліча ўнука: “Сцёпка, у госці прыязджай!

Пакаштуеш — так салодка! Смаката!
А як весела гарбуз з гары катаць!”
Уявіў Сцяпан забаву: “Што ж, дабро.
А тады яшчэ паклічу я сяброў”.

Як завецца гэта вёска, любы край?
У Парэчча наша, дружа, прыязджай!

Ларыса Ганчарова

Марыя Крот, 2 клас, агр. Дудзічы

Дар’я Сушкевіч, 4 клас, г. Мінск

Анна Махнавец, 1 клас, г. Мінск
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Паліна Колб, 1 клас, г. Пінск
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ПІСЬМЕННІКУ, СЯБРУ “ВЯСЁЛКІ” 
АЛЯКСЕЮ ЯКІМОВІЧУ — 70 ГАДОЎ. ВІНШУЕМ!

Аляксей ЯКІМОВІЧ

Аб чым спрачаліся кнігі
У школьную бібліятэку прывезлі новыя кнігі.
— Мы аж дзвесце кіламетраў праехалі, пакуль сюды трапілі. Мая вокладка нават 

пылам пакрылася, — незадаволена прабурчаў Падручнік Матэматыкі.
— Куды гэта нас прывезлі? Скажыце мне, сябры! — занепакоіўся Падручнік Спе-

ваў.
Падручнік Геаграфіі важна кашлянуў і паведаміў:
— У школу, даражэнькі. У бібліятэку.
— Я так марыў у школу трапіць! — узрадаваўся падручнік Спеваў. — Неўзабаве 

мяне дзеці забяруць, дамоў панясуць. Надакучыла стаяць на цеснай палічцы.
Лічыш, што цябе першага дзеці забяруць? — пацікавіўся Падручнік Матэматыкі.
— Канечне, — адказаў Падручнік Спеваў. — Я шмат песень ведаю. А дзеці любяць 

спяваць.

— Я тут самы галоўны, — не пагадзіўся Падручнік Матэматыкі. — Я вучу адніма-
ць, складаць, множыць, дзяліць. Мяне першага забяруць з бібліятэкі.

— Задавака! — абурыўся Падручнік Геаграфіі. — Я самы патрэбны. Дзеці без мяне 
нават у лесе заблудзяцца, дарогу дамоў не знойдуць. I пра горы, і пра моры, і пра акія-
ны я ім раскажу.

— Шмат аб сабе не ўяўляйце! — падаў голас Тлумачальны Слоўнік — Без мяне 
ніхто з вас не растлумачыць, што такое матэматыка, што такое геаграфія. Я, вядома, 
самы патрэбны. Мяне і ў друкарні самым першым выпусцілі.

Гамоняць кнігі, спрачаюцца. Тоўсты Тлумачальны слоўнік пачаў штурхацца. Ма-
быць, моцнай сваркай скончылася б гэтая спрэчка, калі б у бібліятэку не забег рыжа-
валосы хлопчык

— Ніна Іванаўна, у вас ёсць Матэматыка? — яшчэ з парога запытаўся ў загадчыцы 
бібліятэкі.

Падручнік Матэматыкі звысоку глянуў на сябрукоў.
— Я вам што казаў?
— Прывезлі Матэматыку, стаіць на паліцы, — сказала загадчыца бібліятэкі. — 

Табе, Міхась, напэўна, і геаграфія патрэбна?
— I Геаграфія, і Спевы, і Тлумачальны Слоўнік, — таропка прагаварыў Міхась.
Кнігі слухаюць і дзівяцца. Зусім разгубіліся: не ведаюць, якая з іх найбольш па-

трэбная, карысная. Што ж, яны яшчэ ні разу не былі ў класе, і шмат чаго ім невядома.
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Дзецям — пра грошы
СУМЕСНЫ ПРАЕКТ ЧАСОПІСА 
“ВЯСЁЛКА” І БПС-СБЕРБАНКА Хто працуе у банку?

— А хто самы галоўны ў банку? — задумліва спыталіся аднакласнікі Ян і Валя ў 
Васі Вясёлкіна, гледзячы на прыгожы будынак банка. Яны сустрэліся пасля ўрокаў 
для таго, каб завітаць у госці да Сберзубрыка.

— Сберзубрык усё ведае, нам раскажа і пакажа! А вось і ён, — адказаў Вася. І 
праўда, да іх наблізіўся сябар. 

— Самы галоўны ў банку — Старшыня Праўлення, — паважліва патлумачыў 
Сберзубрык. — Увогуле тут працуюць прадстаўнікі самых розных прафесій. Хадзем-
це, я пазнаёмлю вас са сваімі калегамі. Магчыма, Ян і Валя, вы зможаце выбраць, кім 
бы вы самі хацелі стаць у будучыні. 

У кожным банку ёсць свая служба бяспекі, якая абараняе яго ад злодзеяў.
Праграмісты кантралююць і наладжваюць працу ўсіх праграм і прылад банка.
Эканамісты, бухгалтары сочаць за ўсімі дакументамі і дамовамі з кліентамі.
Кансультант заўсёды падкажа, да каго трэба звярнуцца, каб вырашыць нейкае 

пытанне. 
Касіры прымаюць плацяжы ў насельніцтва. А калі патэлефанаваць па нумары 

148, то на вашыя пытанні аб паслугах банка адкажуць аператары Цэнтра кліенцкай 
падтрымкі.

Раптам на небе з’явілася вялізная шэрая хмара, зазбіраўся дождж. Сберзубрык 
дастаў парасон, раскрыў яго над сябрамі і працягнуў:

— У банку працуюць спецыялісты па рызыках, якія выконваюць вельмі адказную 
працу: яны даюць дазвол банку і кліентам ажыццяўляць пэўныя аперацыі, звязаныя 
з рызыкамі. Як я зараз загадзя раскрыў парасон, так яны прагназуюць рызыкі. Мы не 
прамокнем, а банк наперад будзе ведаць, што рабіць.

Сустрэча са Сберзубрыкам
Сябры! Нядаўна вучні другога класа мін-

скай школы № 20 пабывалі ў БПС-Сбербанку на 
займальнай экскурсіі па адным з самых вялікіх 
офісаў. Дзеці даведаліся пра працу Банка, пазна-
ёміліся з яго прадстаўнікамі, а таксама з супра-
цоўнікамі часопіса “Вясёлка”. А галоўнае — разам 
з Васем Вясёлкіным набылі медна-нікелевую ма-
нету ў Сберзубрыка і нават сфатаграфаваліся на 
памяць! Кожны вучань атрымаў у падарунак ча-
сопіс “Вясёлка” з праектам “Дзецям — пра гро-
шы”. Далучайцеся і вы да нас! Дасылайце свае 
работы на конкурс, абвешчаны ў “Вясёлцы” № 9.

—  Ян, Валя, глядзіце! — паказаў Вася Вясёлкін на машыну з надпісам “Інкаса-
цыя”, якая пад’ехала да банка. 

— Гэта спецыяльны браніраваны аўтамабіль для перавозкі грошай, — патлу-
мачыў Сберзубрык. — Яго суправаджаюць моцныя ўзброеныя людзі — інкасатары. 
Праца службы інкасацыі заключаецца ў дастаўцы грошай з банка ў крамы і на прад-
прыемствы. А выручку з крамаў інкасатары, наадварот, адвозяць у банк. Яшчэ яны 
сочаць за банкаматамі — загружаюць туды купюры, і інфакіёскамі — адтуль грошы 
выгружаюць.

— Нічога сабе! — захоплена сказаў Ян, калі пабачыў інкасатара ў бронекамізэль-
цы і з аўтаматам, які выйшаў з машыны. Ён суправаджаў чалавека, які нёс заплам-
біраваную сумку з грашыма. — Гэта небяспечная, аднак вельмі мужная прафесія — 
абараняць банк ад злодзеяў. Я хачу стаць інкасатарам! 

— Чаму не? Калі захочаш, то, канечне, станеш! — адказалі Вася Вясёлкін і Сберзу-
брык, усміхнуўшыся. — Каб працаваць у банку, трэба быць не толькі моцным. Так-
сама трэба ўмець добра лічыць, чытаць і пісаць, вельмі важна ведаць матэматыку. І, 
вядома, ніколі не адставаць: паспяваць і ў вучобе, і ў жыцці, ісці ў нагу з часам.

1. Куды інкасатары загружаюць грошы?
2. Хто прымае плацяжы ў банку? 
3. Ёй можна заплаціць у краме. 
4. Да каго ў банку можна звярнуцца, каб атрымаць інфармацыю? 
5. Якая служба ахоўвае ў банку парадак і абараняе ад злодзеяў? 
6. Што ўзнікае ў банка, калі выдаваць крэдыт усім-усім без развагаў?

,

Калі правільна адкажаце на ўсе пытанні, то па вертыкалі прачытаеце, як коратка 
называецца чалавек, які займаецца фінансавымі аперацыямі ў якасці менеджара або 
ўладальніка банка.

Банкаускi красворд

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

,

Фота Дзмітрыя Сапсая
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Ганна ЛУКАШЭВІЧ

Навука чытання
Хлопчык Алесь вельмі любіў казкі пра жывёл, прыроду і розныя прыгоды. Але 

любіў, калі яму чыталі, бо сам ленаваўся і не ўмеў. Маці шкадавала хлопца, лічыла, 
што ў школе навучаць Алеся чытаць самастойна і пагаджалася, чытала яму сама. Да 
школы Алесь ведаў шмат беларускіх народных казак, а таксама творы Пушкіна, Бра-
тоў Грым, Андэрсана. Але час ішоў, хлопчык пайшоў вучыцца ў першы клас, і там 
здарылася такое…

Калі настаўніца спыталася ў першакласнікаў, якія кнігі яны прачыталі, Алесь га-
нарліва пачаў пералічваць усе “свае” дасягненні. Гэта зацікавіла настаўніцу, а такса-
ма і аднакласнікаў. На перапынку дзеці сабраліся вакол свайго сябра і пачалі распыт-
ваць яго. Алесь пераказваў адну, другую, трэцюю казку з захапленнем, а яго сябры 
ўважліва слухалі. Але знайшоўся задзірысты хлопчык Міхаська, які папрасіў Алеся 
прачытаць сваю любімую казку “Лёгкі хлеб”. 

Захоплены хлуснёй, Алесь зусім забыўся пра сваё няўменне. Ён паважна ўзяў кні-
гу з рук Міхася, разгарнуў яе і пабачыў, што літары для яго — зусім не зразумелыя, і 
нават назву ён прачытаць не можа. Алесь глядзеў на літары, быццам баран на новыя 
вароты, і думаў: “Каб я хоць назву прачытаў, то ўспомніў бы, пра што тут. Маці, на-
пэўна, чытала мне гэтую казку”. Засаромеўся хлопчык, не вымавіў ані слова і аддаў 
кнігу Міхасю, які ўсё зразумеў і сказаў: “Вось, які хвалько! Хіба можна столькі кніг 
самому прачытаць, калі ты не ўмееш?” Дзеці засмяяліся. Хлопчыку стала горка ад 
таго, што яго назвалі хлусам, і ён зразумеў, як важна навучыцца чытаць самому. Уве-
чары ён звярнуўся па дапамогу да мамы — і на гэты раз усё атрымалася! Цяпер Алесь 
сам будзе выбіраць для сябе найцікавейшыя кнігі і чытаць іх!

Беларуская чыгунка —
чароўная павуціна рэйкавых дарог.
Сёння цягніком можна заехаць
у гарады, вялікія і слынныя,
у вёскі, старажытныя і новыя.
А па Мінску і яго наваколлі
пракладзена Дзіцячая чыгунка —
яе абслугоўваюць самі дзеці.
Тук-тук-тук — спяваюць вагоны.
Ту-ту — прывячаюць гудкамі цягнікі.
Быццам кожны з іх рапартуе:
“Я вам, беларусы, служу!
Я з вернымі дружу!”
Цікаўныя вандроўнікі па чыгунцы
могуць пабываць ва ўсіх
абласных, раённых гарадах.
Жалезныя рэйкі прывядуць вас

у таямнічыя мясціны Беларусі
з лірычнымі, загадкавымі назвамі —
Бярозкі, Лісічкі, Княгінін,
Парэчча, Дубравы, Барсукі,
Мышанка, Прудок, Залессе…
Нашы чыгуначнікі ведаюць дарогі
ў Маскву, Берлін, Варшаву.
Хочаце — завязуць і ў Кітай,
толькі грошы за дарогу дай.
Па жалезнай дарозе
жалезныя коні
з асалодай вымяраюць
беларускія лясы і гоні.
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Вандроўкі па чыгунцы
 Па зямных прасторах Беларусі пракладзена пяць 
з паловай тысяч кіламетраў металічных рэйкавых да-
рог. Яны звязваюць паміж сабой звыш двух тысяч па-
селішчаў — гарадоў, пасёлкаў, вёсак, паўстанкаў. Па 
гэтым хуткасным шляху мчаць грузавыя, пасажырскія 
саставы. Для іх беларусы збудавалі тысячу дзевяцьсот 
мастоў, тысячу васямсот пераездаў.
 Хай жа вам, сябры, шчасліва, радасна, з карысцю 
вандруецца па чыгуначных дарогах Беларусі. Пастаўце 
перад сабой мэту: пабываць за сваё жыццё ва ўсіх мяс-
цінах нашай Айчыны, дзе прыпыняюцца цягнікі.

Дамашнія заданні:

1. Напішыце ў “Вясёлку”, куды вас летам 
вазіў цягнік? Што новага адкрылі для сябе?

2. Калі ўпершыню з’явілася чыгунка 
па Беларусі? Якімі былі першыя станцыі, 
цягнікі?

3. Чаму ў вайну народныя мсціўцы 
знарок нішчылі рэйкі, масты, 
падрывалі варожыя саставы?

4. У нашай краіне майструюць 
сучасныя, хуткасныя электрычкі.        
          Дзе гэта адбываецца?

Мастак Илля Пушкар
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Генадзь АЎЛАСЕНКА

Крот-агароднік
Неяк раз задумаў Крот.
Пад зямлёй зрабіць гарод.
Праз падземныя хады.
Кожны дзень хадзіў туды,
Паліваў, 
                рыхліў, 
                               капаў...
Ды ўраджай, 
                         на жаль, 
                                           прапаў!

Здагадаліся, чаму?
Трэба сонейка яму!

Воблачка
Кажа воблачку
вадзіца:
— Што мне з ветрыкам
вадзіцца!
Пакуль дожджык
з хмаркі лье,
ён мне песенькі пяе!
А як хмарка
праміне,
і не ўспомніць
пра мяне!

Машына ў кавярні
У кавярню заходзіць машына…
— Што, машына, вы будзеце піць?
— Дайце сподачак кавы з бензіну
І чаго-небудзь перакусіць.

— Прапаную суфле з салідолам
Альбо з гумы гарачай бліны.
Калі добра іх змазаць аўтолам,
Вельмі смачнымі будуць яны.

Сонейка
Сонейка па небе
пракацілася
і за лес далёкі
апусцілася.
А зямля салодка
пацягнулася.
Аж да ранку ў ночку
захінулася.
Зоркі ў неба выйшлі
пакрысе...
Месяц іх,
як пастушок, пасе.

Лепшыя таблеткі ад голаду
— Скажы,
                     Міколка,
ёсць ад голаду 
                              таблеткі?
— Вядома ж,
                          ёсць:
цефцелькі 
                      і катлеткі.

Малюнкі Сяргея Волкава
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Упер
шыню

 

ў“В
ясёл

цы”

Янка КАЛІНОЎСКІ

На добры сон
Казка

Дзесяцігадовая Стэфа вельмі любіла лісянят. Яе захаплялі здымкі жывёл, зробленыя 
ў дзікай прыродзе. Ілюстрацыі да дзіцячых казак яна малявала сама… Варта адзначы-
ць, што дзяўчынка таксама была падобная да маленькага жвавага лісяняці: уважлівы 
позірк, хітраватая ўсмешка, зграбныя і хуткія рухі, рудаватыя валасы, заўсёды запле-
ценыя ў два хвосцікі. Вытлумачыць, чаму Стэфка, у адрозненне ад сваіх сябровак, якіх 
у захапленне прыводзілі кацяняты і шчанюкі, аддавала перавагу лісянятам, складана. 
Але так было. На жаль, адвечную мару дзяўчынкі — завесці ў кватэры рудое лісянятка 
— спраўдзіць было немагчыма. Аднак маці вельмі любіла Стэфу і разумела яе заха-
пленні, купляла дачцэ кнігі пра гэтых жывёл, прыдумляла казкі. 

Аднойчы ў краме ёй на вочы трапілася цудоўная торбачка. Яна была зроблена з 
зялёнай тканіны, і яе аздаблялі тры выявы цудоўных маленькіх лісянят. Без ваганняў 
жанчына набыла торбачку і падарыла Стэфцы. Дачка шчыра ўзрадавалася падарунку 
і тут жа дала лісянятам імёны: “Гэта будзе Фыр, гэта-Фур, а гэта… Фр!”— задаволена 
прамовіла Стэфа і адразу паклала ў торбачку кнігу, якая была патрэбная ёй у школе. 
Гэта быў падручнік “Мая Радзіма — Беларусь”. Дзяўчынка ўсё ніяк не магла засвоіць 
гісторыю пра князёўну Рагнеду і яе рашучага сына Ізяслава.

Ноччу, калі Стэфка ўжо амаль заснула, у пакоі пачуўся шоргат. Дзяўчо не звярнула 
на яго ніякай увагі, бо начны спакой часта парушаў кот. Але ўжо скрозь сон Стэфа 
адчула, як да шчакі прытулілася нешта вельмі мяккае і цёплае. Дзіўна, кот ніколі не 
быў такім ласкавым да дзяўчынкі: пэўна, ведаў пра яе любоў да лісянят. Аднак Стэфа 
не змагла расплюшчыць вочы, каб паглядзець, што адбываецца: іх, нібы адмысловай 
маскай для сну, атуліла нешта вельмі пухнатае. Неўзабаве дзяўчынка заснула, і сон 

Андрэй ХАДАНОВІЧ

Самакат
Мама, дагані
Суперсамакат!
Правілы гульні —
Хутка й наўздагад!

Ты давай бягом,
Я ж палёт люблю:
Адштурхну наском
Ад сябе зямлю.

Я магу без рук,
Вунь да тых алей!
Упаду на брук —
І лячу далей.

Тармазоў няма, 
Толькі ветру свіст.
Ад мяне дарма
Уцякаў турыст.

Мой жалезны конь,
Я на ім — казак.
У драпінах далонь,
На ілбе гузак.

Хай нагу нацёр,
Гонячы балід, —
Быў я каскадзёр,
А не інвалід.

Сонца ў вышыні.
Травень уваччу.
Мама, дагані!
Я яшчэ хачу!

яе быў дзіўны. Ёй нібыта па старонках чыталі такую 
цяжкую для яе гісторыю Рагнеды вельмі прыемным і 
танюткім голасам. Час ад часу голас змяняўся на нез-
разумелае “Фур-фур”, але адразу быццам спахопліваў-
ся і працягваў чытанне. Ці варта гаварыць, што на ўро-
ку Стэфа атрымала найвышэйшую адзнаку?.. Вось 
толькі выкінуць з галавы таямнічы сон дзяўчынка не 
магла: надта мякка ёй сёння спалася, надта салодка 
“слухалася”…

Працяг казкі 
чытайце на нашым 
сайце www.veselka.by
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Ніна РАДЗЕВІЧ 

Верабейка Чык-Чырык
Казка

Жыў на свеце верабейка Чык-Чырык. Калі была зіма, было халодна і не хапала 
ежы, верабейка шукаў сабе спажывы каля хаты, у якой жылі дзед і баба. Прыйшла 
вясна, і снег растаў. Вырасла трава, расквітнелі кветкі. Дрэвы пакрыліся зялёнымі 
лісткамі. Весела стала і верабейку. Дзед і баба выйшлі ў агарод, ускапалі зямлю і зра-
білі градкі. 

— Чык-чырык, чык-чырык, — спяваў верабейка і збіраў мошак і вусеняў то на 
зямлі, паміж градак, то на дрэвах.

Верабейка вырашыў застацца тут жыць. Узыйшлі агурочкі, і іх заўважыла варона, 
якая жыла на высокім дрэве, што расло побач з агародам дзеда і бабы. Прыляцела 
варона ў агарод і пачала сваёй вялізнай дзюбай кляваць маладыя парасткі агурочкаў. 
Што склявала, што зламала, што вырвала з зямлі і кінула на градцы, затым успырх-
нула і паляцела прэч.

Прыйшлі дзед і баба і ўбачылі, што робіцца на градках з агурочкамі. Убачылі яны 
верабейку і вырашылі — гэта ён нашкодзіў.

— Кыш! Кыш! — закрычаў дзед на верабейку.

— Кыш! Кыш! — закрычала баба. — Ляці прэч з нашага агарода. Ляці на карчэў’я, 
на пянеў’я, на вольхі, а ў нашым агародзе табе месца няма.

Пакрыўдзіўся верабейка, успырхнуў і паляцеў да алешніку. Зашумеў альховы лес, 
затрапятаў лісцем.

— Бацька Лес, — прапішчэў верабейка. — Не дай загінуць, дай прытулак.
Расступіўся лес перад верабейкам на чатыры бакі, і ўбачыў верабейка паміж кар-

чэў’я-пянеў’я засланыя столікі. І чаго толькі на тых століках няма. Тут табе і піццё 
— дажджынкі з расінкамі, тут табе і стравы розныя — камары ды мошкі, кляшчы ды 
блошкі.

— Чык-чырык, — радасна зашчабятаў верабейка. — Дзякуй, Бацька Лес, табе за 
ласку, за прывет.

І пачаў верабейка жыць у лесе. Жыве сабе ды песенькі спявае.
А тым часам у дзеда і бабы ў агародзе бяда здарылася. Мала таго, што варона шкодзі-

ць, парасткі клюе, дык яшчэ развялося розных шкоднікаў цьма-цьмушчая: вусеняў, 
чарвякоў, мошак ды блошак розных. Пачалі яны гаспадарыць у агародзе, пачалі лісце 
аб’ядаць, карані падгрызаць, плады і агародніну псаваць.

Вось тут дзед і баба зразумелі, як яны дрэнна абышліся з верабейкам, калі выгналі 
яго са свайго агарода. Вырашылі дзед і баба пайсці ў лес і папрасіць верабейку вяр-
нуцца да іх.

Працяг казкі чытайце на нашым сайце 
www.veselka.by

Малюнак Алены Велянцэвіч
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Анатоль ЗЭКАЎ

Н Е Б Ы Л І Ц Ы

ХТО ШТО ДЗЕ ЗБІРАЎ?

Пад грушай Данута
Збірала грэйпфруты,
Глеб з Машай увішна —
Лімоны пад вішняй,
А персікі — Яна 
Пад слівай старанна.
Знайшла апельсіны 
Пад яблыняй Ліна.

З бярозы бананы
Здымала Святлана,
Арэхаў з асіны
Натрэсла Марына
І мех мандарынаў —
З асіны Карына.
Пад волатам-дубам.
Набрала груш Люба,
А Толя пад клёнам —
Кош поўны лімонаў.

Ці так было ўсё, ці не так —
Таго я не бачыў. 
                           Аднак
Пра тое казаў мне Мікіта.
А можа, ён што і наблытаў?

ПА ТРАТУАРЫ І ШАШЫ

Па тратуары ехалі трамваі, 
А дзеці беглі па шашы...

Што я наблытаў тут,
Калі ты знаеш,
Дык тое нам усім скажы.

ШТО НЕ ТАК?

                  
У Альжбэты — тры канфеты.
Пяць канфетак ёсць у Светы.
Колькі ж усяго канфетак
Маюць Света і Альжбэта?

***
На сукеначцы ў Міланы
Два вялікія карманы.

Я, калі прызнацца, зрэшты,
Напісаў не тое нешта.

ХТО З ВАС, ДЗЕЦІ, СКАЖА ПЕРШЫ,
ШТО НЕ ТАК У ГЭТЫХ ВЕРШАХ?

Малюнак Аксаны Аракчэевай20 21



Крыжаванка «Каскад»

1. Адкіды ад перацірання сцябла валакністых раслін (лён);
2. Вогнішча;
3. Другі асенні месяц;
4. Расліна з жоўтымі, фіялетавымі або сінімі кветкамі.

Дружа! Ці любіш ты збіраць грыбы так, як любім гэта 
мы? А ці шмат ты ведаеш беларускіх грыбоў і як яны на-
зываюцца на нашай зямлі? Вось табе загадкі — хто хут-
чэй адгадае, сябар ці ты?

Дзед БЯЛЫН

Грыбныя загадкі
 
Я так доўга чакаць грыбнікоў не прывык!
Забірайце хутчэй! Кажа грыб-…
 
А мяне — не спяшаючыся, памаленьку
Збірайце! Я грыбам завуся —… 
 
Рудыя ці жоўтыя, невялічкія,
смачныя тыя грыбочкі… 
 
Кажуць што ўжывалі ў ежу —
сырымі елі… 
 
Завядуць абы-куды
грыбы пад назваю… 
 
Быў пад асінай і раптам знік —
маскіраваўся грыб … 
 
На кухнях ды ў стравах ён — чэмпіён:
Ён — проста грыб. Ён —… 
 
Ад ядавітых грыбоў не памёр
Лось, які праглынуў… 
 
Плюгаўка, смярдзюк — нібы грыб-партызанка,
імёны змяняе злачынка… 
 
Пазвалі “бабка!” — схаваўся ад бабак!
Засеў пад бярозай грыбочак… 
 
Вось прыгожыя палянкі,
а на іх грыбы — …               .

Малюнак Анастасіі Смародзіны

баравік

апенькай

лісічкі

суравежак

 грузды

асавік

шампіньён

мухамор

паганка

абабак

ваўнянкі.
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Пасведчанне аб рэгiстрацыі  № 763
Пасведчанне гігіенічнай
рэгістрацыі № 08-33-0.353692
Выдаецца з 1957 года.

Прыгоды парсючка Рохліка
Смачнае лісце

Пачатак у № 1 за 2019 год. Працяг у наступным нумары
Аўтар гісторый Алесь ЕМЯЛЬЯНАЎ-ШЫЛОВІЧ

Комікс Анастасіі СМАРОДЗІНАЙ
Вокладка Наталлі ТАЎСТАЛЕС

Цік
ава

, а
 як

ія 

на
 см

ак 
дуб

овы
я 

ліс
цік

і? Т
рэб

а 

пака
штава

ць!

Рох
лік

, 

што з
 

табо
й?!

Выклікай 
“Хуткую”. Ён 

дубовага лісця 
аб’еўся!

Тут міма 
ішлі Бадзя з 
Мелькам.

Ну што, 

больш не 

будзеш есці 

лісця?

Не, 
больш 
ніколі.


