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Часопіс для дзяцей



Сустрэчы з "Вясёлкай"
У кастрычніку часопісы “Вясёлка”, “Буся” і DOMiK весяліліся разам са сваімі чы-

тачамі на спецыялізаванай выставе “Мацярынства і дзяцінства”, прысвечанай цу-
доўнаму святу — Дню Маці. 

За час выставы мы паспелі не толькі пазнаёміцца з нашымі чытачамі, але і цікава 
правесці час, назіраючы за шматлікімі мерапрыемствамі, якія падрыхтавалі арганіза-
тары і ўдзельнікі. Сярод іх фестываль двайнятаў і блізнятаў, дзіцячы інтэлектуальны 
клуб, паказы модных калекцый. 

Дзеці, якія наведвалі наш стэнд, з цікаўнасцю знаёміліся з часопісамі і іх геро-
ямі, бацькі ўзгадвалі, што і ў іх дзяцінстве “Вясёлка” ўжо існавала, такая ж яркая, 
прывабная, беларускамоўная! Дашкольнікі разглядалі рознакаляровы часопіс “Буся”, 
старэйшыя школьнікі знаёміліся з модным часопісам DOMiK. І кожны пытаў: як жа 
ён можа трапіць на старонкі гэтых выданняў, дзе і як падпісацца, каб у наступным 
месяцы атрымаць іх па пошце? 

Выстава “Мацярынства і дзяцінства” падарыла нам не толькі яскравыя эмоцыі, 
але і вялікую колькасць новых сяброў і прыхільнікаў. Чакаем новых сустрэч у на-
ступным годзе! 

Вася Вясёлкін

Падпішуся на “Вясёлку” —
Для сябе і для сяброўкі!

Падпісацца на любімы часопіс можна ў аддзяленнях Белпошты і Белсаюздруку да 25-га 
чысла кожнага месяца. Індэкс індывідуальных падпісчыкаў 74845, ведамасных 748452.
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Карагод месяцаў

Месяц адзінаццаты замыкае восень,
Залатыя ключыкі перадасць зіме.
Цеплыні ў сонца больш ужо не просім,
Толькі болей лісця — і табе, і мне.
Жоўтага, ружовага,
Рознакаляровага.
Пад нагамі шамаціць — 
Нельга проста так прайсці!
Для гербарыяў, букетаў,
Аплікацый і макетаў…
Калі мама дапаможа,
Гэта ўсё зрабіць мы зможам!

Прыкметы i прымаyкi
• Лістапад — вароты зімы.

• Імклівы лістапад — суровая зіма наперадзе.

• Вішня не апала — зіма не настала, а як вішня ападзе, так і зіма прыйдзе.
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Віка ТРЭНАС

Лiстапад

3



Сонечная восень
Лісце ляжыць на зямлі дываном, 
Дрэвы скідаюць адзенне.
Прыгожая восень прыйшла,
Мы рады яе з’яўленню.

Бесклапотнае яснае нешта
Свеціць камусьці ў аконца.
Такое яркае сонейка,
Якое яркае сонца!

Алеся Гамідава, 6 “Б” клас, 
СШ № 202, г. Мінск

Лётчык
Ляціць у небе самалёт,
Вядзе яго мой тата, ён пілот.
Ляціць, дык вецер не дагоніць,
Вось гэта птушка, ну й палёт!

Хачу таксама быць пілотам,
Як тата, самалётам лётаць.
Павінен добра я вучыцца,
Каб мары памагчы адбыцца.

А зараз буду любавацца,
У неба пільна ўглядацца,
Там самалёты зоркамі мільгаюць,
Мяне ў госці запрашаюць.

Ангеліна Галубовіч, гімназія № 74, 
г. Мінск

Сябры! Нам, вясёлкаўцам, вельмі радасна і прыемна 
атрымліваць вашы лісты. Запрашаем да ўдзелу ў нашых кон-
курсах, чакаем вашы вершы, сачыненні, коміксы, малюнкі. 
Будзьце разам з “Вясёлкай”!

Дар’я Сушкева, 4 клас, г. Маладзечна

Аліна Кашуба, 3 клас, г. Пінск

Яна Іванова, 3 клас, г. Мінск
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“Добры дзень, паважаная рэдакцыя часопіса “Вясёлка”!
Завуць мяне Соня Ігнацьева. Вучуся я ў Шпакоўшчынскай дзіцячы сад-базавай 

школе Полацкага раёна. Вёска Шпакоўшчына — мая малая радзіма. Вось такі герб я 
прыдумала для яе.

На зялёна-чырвоным фоне (колер сцяга Беларусі) ў цэнтры я размясціла літару 
“Ш” (Шпакоўшчына). Зверху ў сваім доміку Мама-шпачыха выседжвае птушанятак. 
Яна расправіла крылы, як бы гаворыць: “Нікому не дам у крыўду ні сваіх дзетак, ні 
свой родны кут, сваю малую радзіму — вёску Шпакоўшчыну” ”.

Кірыл Квяткоўскі, 3 клас, г. Пінск

Соня Ігнацьева, 
в. Шпакоўшчына

Аня Ежова, 2 клас, г. Мінск Эліна Юркоіць, 2 клас, г. Маладзечна
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ДА 120-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ 
НАРОДНАГА ПІСЬМЕННІКА БЕЛАРУСІ

Міхась ЛЫНЬКОЎ

Янка-парашутыст
Багата дзяцей на нашым двары, і ўсе яны ў адзін голас скажуць, што няма на свеце 

лепшага знаўцы самалётаў і ўсёй авіяцыйнай справы, як іх друг і таварыш — Янка. 
Ён па сілуэту пазнае марку самалёта, які ляціць хоць бы сабе ў самым паднябессі. 
Ён не злынецца, пералічаючы імёны славутых лётнікаў, і ведае розніцу паміж наві-
гацыяй і аэранавігацыяй. Адным словам, авіяцыя для яго — адкрытая кніга. Я ўжо 
не кажу аб такіх імёнах, як браты Райт, як Мангальф’е, Мажайскі, Блерыё, Утачкін, 
Несцераў, — усіх іх і не пералічыш.

З-за гэтых самых братоў Райт узніклі ў Янкі вялікія непаразуменні з бабкай 
Арынай. Толькі ён пачне распісваць на ўсе лады адвагу першых авіятараў, як старая 
— яна крышку і недачувала — адразу кідалася ў спрэчкі…

— Вы лепей бы свае панчохі і хусткі вязалі, а не спрачаліся! Вось бы скінуць вас 
хоць разок з парашутам, тады б даведаліся, што такое самалёты…

— Уга… І скажаш жа, унучак, такое: парашуты-шуты… Знайшоў, чым пужаць! 
Ты мяне без парашута-шута твайго скінь на зямлю, тады яшчэ, можа, я і напужаюся 
крыху. Цяпер вун, унучак, і дзяўчаты з парашутамі скачуць. А мне і пагатоў баяцца 
нечага: сам жа ведаеш, колькі гадоў у мяне за плячамі. Чаго, чаго не нагледзелася на 
сваім вяку. А чым старэй чалавек, тым ён больш вопытны, і, зразумела, больш смелы…

Малюнак Сяргея Волкава6



ДА 110-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ 
ВЯДОМАГА ПІСЬМЕННІКА БЕЛАРУСІ

Максім ЛУЖАНІН

Снег
Вось заладзілі дажджы,
Сеў і з хаты не бяжы.

Толькі вечарам учора
Падмярзаць стаў панадворак,

Хмары некуды сплылі,
Зоры ў небе зацвілі…

А пасля ўсхадзіўся вецер,
Выў у коміне ўвесь вечар.

Так я з гэтым і заснуў,
А на ранне – як зірнуў,

Вось, здаецца б, і пабег:
Белы,
Белы,
Белы
Снег…

Малюнак Сяргея Волкава
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Дзецям — пра грошы
СУМЕСНЫ ПРАЕКТ ЧАСОПІСА 
“ВЯСЁЛКА” І БПС-СБЕРБАНКА

Асабiсты бюджэт i 
здзяйсненне мараy

,

Аднойчы Вася Вясёлкін сустрэў свайго 
сябра, шасцікласніка Янку. Хлопчык сядзеў на 
лавачцы. Ён выняў са сваіх кішэняў жменю ма-
нет і засяроджана іх пералічваў. 

— Янка, прывітанне! Чым заняты? — спытаў 
Вася, калі падышоў бліжэй і сеў побач з сябрам.

— Лічу кішэнныя грошы, — адказаў Янка і 
сумна ўздыхнуў. — Разумееш, я ўжо даўно хачу 
купіць сабе ролікі. Але мама сказала, што ў на-
шым сямейным бюджэце шмат абавязковых 
выдаткаў, таму пакуль на маю “хацелку” гро-
шай няма. А тата параіў мне разлічыць свой 
асабісты бюджэт. А што гэта такое?

— Глядзі, гэта не складана, — пачаў тлу-
мачыць Вася. — Грошы, якія бацькі зарабілі 
на працы, складаюць сямейны бюджэт. З яго 
фінансуюцца ўсе выдаткі, якія можна падзяліць 
на абавязковыя і пажаданыя. Абавязковых вы-
даткаў пазбегнуць не атрымаецца. Напрыклад, 

гэта аплата камунальных паслуг і прадуктаў харчавання. А вось паход у кіно, пакуп-
ка цукерак — гэта нашы “хацелкі”.
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Дамашняе заданне
1. Спытай у бацькоў, як яны вядуць сямейны бюджэт. Што адносяць да абавязко-

вых выдаткаў, а што да пажаданых? Якую дарагую пакупку плануюць?

2. Напішы ў рэдакцыю аб тым, як ты змог спланаваць свой асабісты бюджэт і 
купіць тое, пра што даўно марыў. Хто дапамагаў табе ў гэтым? Самыя цікавыя і паву-
чальныя гісторыі мы апублікуем на старонках часопіса!

Кішэнныя грошы, падарункі сваякоў, любыя сродкі, якія даюць табе ў карыстанне 
— гэта твой асабісты бюджэт. Калі ты распарадзішся ім разумна, ты зможаш здзей-
сніць сваю мару. Правільна спланаваны бюджэт — калі паміж прыбыткамі і выдат-
камі застаецца станоўчая рэшта. Гэту рэшту можна памножыць, калі пакласці яе ў 
банк на дэпазіт або ў капілку. Пасля зберажэнні можна патраціць на штось важнае. 

Янка, калі кожны месяц замест таго, каб купляць шкодныя для зубоў шакаладкі, 
ты будзеш класці некалькі манетак у капілку — з часам зможаш назбіраць на сваю 
мару. 

Вось, напрыклад, Сберзубрык. Кожны месяц за працу ў банку яму плацяць 100 
рублёў, яшчэ 20 яму дасылае бабуля «на цукеркі». Асабісты бюджэт Сберзубрыка — 
120 рублёў у месяц. Пасля таго, як ён аплачвае абавязковыя выдаткі, на забавы ў яго 
застаецца 40 рублёў. За гэтыя грошы ён ходзіць з сябрамі ў кафэ, купляе відэагульні, 
чыпсы... І нічога не застаецца! А ён жа так даўно хоча з’ездзіць да бабулі ў Белавеж-
скую пушчу!

Сберзубрык зразумеў, што можа кожны месяц адкладаць па 10 рублёў, і тады да 
ліпеня ён назапасіць 80 рублёў, а гэтага будзе дастаткова на жаданую паездку! Га-
лоўнае — не забываць папаўняць капілку.
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Уладзімір БАБКОЎ

Кухталь
Жарт
Дзень падарункаў я хвалю,
Бо падарункі сам люблю.
Якім няўцямам трэба быць,
Каб падарункі не любіць?

Мне падарыў дзядуля вуду.
Я на раку хадзіць з ім буду.
Мо зловім сома на паўпуда!

А тата на футбол квіток
Падараваў: “Схадзі, сынок!”
Яшчэ футбольны мяч купіў,
І бутсы, мяч, каб імі біў,
Здаровым рос і спорт любіў.

Мне падарыла ўсмешку мама,
І я — шчаслівы ў свеце самы!

Усё, што дораць, я бяру,
Вядома ж, “дзякуй” гавару.

Хацеў, каб Віцька — мой сусед,
Мне падарыў веласіпед.
А ён жа толькі: “Ля-ля-ля!”
І мне ў дарунак —
Кух-та-ля!

Дарункі — нібы манна з неба,
Іх мне вяртаць назад не трэба.
На вуха ж я табе шапну,
Што з іх адзін — усё ж вярну.
Які? Падумайце, браткі…

Малюнак Сяргея Волкава10
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Я заўсёды дзіўлюся з таго, як рака 
пракладае сабе дарогу. Зверху любая 
рака падобна на звілістую блакітную 
стужку. То ўлева зазірне, то ўправа, то 
прабяжыць прама, бытта жывая істо-
та, вышуквае, дзе лепей праплыць. А 
мо цікавасць яе бярэ, хоча ўбачыць 
на сваім шляху як мага болей прыго-
стваў?

Нёман таксама вельмі цікаўная 
рака. Тысячы гадоў да нашай эры на 
яе берагах ужо сяліліся людзі. От каб 
рака ўмела гаварыць!

Давайце ніколі не стомімся рабіць 
для сябе адкрыцці ў нашай Беларусі. 
Поспехаў вам у гэтай удзячнай справе!

Дамашняе заданне

1. Прытокі Нёмана — рэчкі Уса, Бярэзіна, Дзітва, Лебяда, 
Котра, Вілія, Уша, Сэрвіч, Моўчадзь, Шчара, Зальвянка, Рось, 
Свіслач… Якія з іх упадаюць у Нёман справа, якія — злева?

2. Колькі кіламетраў Нёман плыве па Беларусі, а колькі па 
Літве?

3. Дзе ў Беларусі вырабляюць нёманскае шкло? Пацікаўся, 
мо ў вас дома ёсць посуд, вазы, блюды, скульптуры з нёманска-
га шкла?

4. Па якіх раёнах Беларусі працякае рака Нёман?
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Мастак Ілля Пушкар
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Алег АБЛАЖЭЙ

ЗАЙЧЫК-ПАРТРЭТЫСТ
Адзін зайчык любіў маляваць партрэты. І сказаў свайму сябруку кураняці:
— Куранятка, пастой хвілінку спакойна, а я цябе намалюю!
— Згода! — адказала куранятка. Але як толькі зайчык пачаў маляваць, яго сябра 

падскочыў паглядзець.
— Ай-ай-ай! — запішчэў. — Чаму ты малюеш яйка? Я ж даўно адтуль выбраўся!
 Абразілася кураня і пайшло. Давялося зайчыку скончыць яго партрэт па памяці.
 А потым зайчык звярнуўся з такой самай просьбай да кураняткавай маці  — 

курыцы. Тая ахвотна згадзілася, але неўзабаве таксама падбегла паглядзець, што 
атрымліваецца.

— Ко-ко-ко! Калі ты малюеш яйка, навошта табе курыца? То я й пакіну табе яйка, 
а сама пайду, бо маю поўную дзюбу клопатаў!

І партрэт курыцы быў дамаляваны па памяці.
Калі ўжо былі намаляваныя сынок і мама, то вырашыў зайчык намаляваць і тату 

— пеўня. Але і той не вытрымаў і падышоў зірнуць.
— Яйка? Ку-ка-рэ-ку! Ужо хто-хто, а я з яйкамі не маю нічога супольнага! Мусіш 

яшчэ трохі падвучыцца маляваць, дурненькі! — І ганарыста адышоў.
Той партрэт пеўня давялося дамалёўваць па памяці.
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Сустрэў зайчык вожыка. Можа, не будзе з яго маляваннем такіх клопатаў, як з 
папярэднікамі, падумаў. І сапраўды, вожык сядзеў цярпліва.

 Ды толькі раптоўна сказаў:
— Ты мяне, зайчык, прабач, але мы, вожыкі, часам мусім згарнуцца ў клубочак. — 

Ды так і зрабіў. І ўжо не відаць ані носіка, ані вочак, ані лапак, ані нават маленькага 
хвастка...

І партрэт вожыка быў скончаны па памяці.
Мышка таксама пазіравала цярпліва і не падбягала пацікавіцца. Але раптам піск-

нула спалохана: 
— Кот! — і знікла.
Ну, і, вядома ж, партрэт мышкі быў дамаляваны без яе.
Няма мышкі, затое ёсць кот. Той любіць пазіраваць. Ды нядоўга гэта працягвала-

ся — раптам натапырыў поўсць і енкнуў: 
— Сабака!
Пераскочыў цераз плот і знік.
Што рабіць, зайчык дамаляваў і ката па памяці.
— З сабакам, напэўна, усё будзе добра. Сабака нікога не баіцца!
І сапраўды, сабака сядзеў цярпліва і годна. Але праз імгненне: 
— Гаў-гаў-гаў!
— Не, я павінен усё ж дагнаць гэтага задаваку ката! — і знік у кустах. 
Няма выйсця — і партрэт сабакі быў скончаны па памяці.
Стаміўся зайчык і пакінуў некалькі недамаляваных партрэтаў.
Можа, вы, сябры, здолееце гэта зрабіць? 

Малюнак Віталя Дударэнкі
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Уладзімір ШПАДАРУК

Не тая рука
Настаўніца сказала Мішу,
Маўляў, не той рукой ты пішаш.
Хлапец здзівіўся: “Як не той?
Заўсёды я пішу сваёй”.
“Але не правай, як усе,” —
Настаўніца дадала ўслед.  
“Што зробіш? — вучань у адказ.
— Лепш піша левая рука”.

Мурашнiк
Збудавалі ля шашы
Сабе хатку мурашы.
Ім, малым, цікава ведаць
Скуль, куды машыны йдуць.
А яшчэ цікава ім
Палічыць, колькі машын
Па дарозе прабягае,
Калі ноч адпачывае.

Малюнак Аксаны Аракчэевай
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Васіль ЗУЁНАК

ВЕРАБ’ІНЫ СЫЧЫК
Пярынку да пярыны
У вераб’я пазычыў
І выгляд вераб’іны
Займець імкнецца сычык.

Наладзіў маскіроўку,
Але драпежнік з твару.
На сук усеўся лоўка –
Высочвае ахвяру…

КУГАКАЎКА БАРАДАТАЯ
Хто кугакаўку не знае,
Не пытайце птушку строга:
Раз за разам паўтарае
“У…” ды  “у…” — і больш нічога.

Фота Сяргея Зуёнка
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Сяргей ПАЛІКАРПАЎ

Квак і бусел
Казка

Жабяня Квак пра-
гульваўся па балоце. Гэта 
добры занятак, асабліва 
пасля сытнага абеду. Ён 
гуляў — дзе скакаў, дзе 
ішоў і глядзеў па баках. 
Вакол рос высокі чарот. 
Кваку было весела, і ён 
напяваў адну са сваіх 
любімых жабіных песе-
нек. З іншага боку бало-
та ішоў даўганогі бусел. 
Ён не разглядаў прыга-
жосць балотных раслін, 
не захапляўся яркiм сон-
цам, а лавіў жаб, высо-
ка падкідваў іх, потым 
шырока адкрываў сваю 
вялікую і вострую дзю-
бу і праглынаў небарак. 
А жабяня Квак слухаў, 
як шуміць пад ветрам 
чарот. Раптам ён убачыў 
нейкі рух. Не паспеў 
апомніцца, як адчуў, што 
нехта схапіў яго за лапку 
і падкінуў высока ўверх. 

Пакуль жабяня ляцеў, ён думаў: “Куды гэта я? Навошта? Хто мяне так высока пад-
кінуў?”

Зірнуўшы ўніз, Квак убачыў шырока раскрытую дзюбу бусла. Ад страху ён затузаў 
лапкамі і плюхнуўся прама на галаву бусла, пры гэтым пярэднімі лапкамі  абхапіў дзю-
бу, а заднімі — закрыў птушцы вочы.

 — Дзе смачная жаба? Куды яна дзелася? Я нічога не бачу! — усклікнуў бусел і стаў 
хітаць галавой улева і ўправа, уверх і ўніз. Квак разумеў, што варта яму расціснуць 
лапкі, як ён упадзе і тады дакладна будзе з’едзены…

Заканчэнне казкі чытайце на нашым сайце www.veselka.by
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Мікола БУСЬКОВырай
Быў самы разгар восені. Прамяністым дзяньком у пачатку кастрычніка я адправіў-

ся вандраваць па знаёмых мясцінах. Хацеў наведаць балота, пабачыць, як адлятаюць 
у вырай гусі. Маю некалькі гадзін, каб асцярожна паназіраць за норавам птушак. 
Беражлівае і ўважлівае стаўленне да прыроды — важная справа і для дарослых, і для 
дзяцей.

З цёмных аблокаў далятае птушыны гоман.
— Га-га-га! — вітаюцца са мной гусі. Пакуль іх не відаць, аднак яны крыляюць 

сюды. Неўзабаве хмаркі разыходзяцца — і становіцца бачнай гусіная чарада. Я гляд-
жу, як птушыны клін з сумнымі крыкамі пралятае міма мяне — гэта развітанне з 
роднай зямлёй, водгулле пражытага лета.

Стала ціха. Восеньскі вецер памчаўся даганяць гусей. І я таксама паляцеў бы, каб 
меў крылы.   
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Мікола ЧАРНЯЎСКІ

Загадкі-амонімы
1.
Паўднёвае, слыннае, вечназялёнае,
Само гэта дрэва
Нам мала знаёмае.
Ды, пэўна, чыталі 
Ці чулі падчас:
Частуе пладамі,
Прыправаю нас.
Ці знойдзеш замену алею, маслінам?
А трэба —
Становіцца маслам машынным.
Хоць нам сустракаюцца
Рэдка надзіва,
Ды назва адна ў іх.
Якая? ….. 

2.
Ён — дрэва лісцёвае, 
рэдкае, ды
Ён часткай саней
Станавіўся заўжды,
Як звязваў надзейна,
Трывала палоззе,
Каб без папярэчыны
Не распаўзлося.
А вы паразважце,
Мне дайце адказ:
Ці чулі найменне,
Ці бачылі … 

(Аліва)

(вяз)

Малюнак Алены Велянцэвіч
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З клеткі ў клетку 
ходзіць… хто?
Загадка-пазнаванка

Не спужаць, хоць загалёкай,
Госця з Індыі далёкай.
Пасяліўшыся ў звярынцы,
Тужыць, ласы на гасцінцы.

На людзей гарой панурай
Пазірае, як праз сон…
Стаўшы шахматнай фігурай,
З клеткі ў клетку
Ходзіць ён.

Толькі нам
Не навіна —
Бачыць там
І тут …..

60 гадоў назад у вядомага беларускага пісьменніка, нашага даўняга сябра Міколы 
Чарняўскага адбылася першая публікацыя ў часопісе “Вясёлка”. Гэта сапраўднае свя-
та, і мы шчыра віншуем аўтара! Віншуем таксама з прысваеннем паэту ганаровага 
звання «Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь».

Каля Гаўі прабягаў я…
Скорагаворка

Каля Гаўі
Прабягаў я,
Мне шапнула
Рэчка Гаўя:
— А ты чуў
Пра вёску Гаўлі?
— Ой, далёкая
Ад Гаўі!
Вёрст нямала
Адмахаў я,
Каб цябе пабачыць,
Гаўя!
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Па вертыкалі:
1. Верхняя вопратка, якую мы надзяваем акурат пры канцы восені;
2. Вісіць — зялёны, ляціць — жоўты, ляжыць — чорны;
3. 3 неба ўпаў — усю зямлю, як абрусам, заслаў;
4. Над зямлёю ды вадою трасе белай барадою, а як сонейка ўсміхнецца, ён расою 
разальецца;
5. Яго мы намотваем на шыю халоднай парой;
6. Вярхом сядаю, на каго не знаю, знаёмага ўбачу, адразу саскочу;
7. Клён з верша Янкі Купалы, які шаптаўся з калінаю;
8. Даўняя назва апошняга асенняга месяца ў беларусаў.

Красворд 
“Восень”
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Калі адгадаеш рэбус, атрымаецца назва агромнай істоты, якая жыве ў акіяне.

ЗГУБІЎСЯ СТРАХ
Ангелінка пачынае 
сваволіць. Маці просіць:
— Дачушка, супакойся!
— Не магу, — адказвае 
малая. — Я страх згубіла.
— Не супакоішся — 
пастаўлю ў кут! — строга 
папярэджвае маці.
— Ой, мамачка, не магу. Я 
зусім страх згубіла!

ЖАРТАЎНІК
— Дзіма, — строга 
гаворыць маці, — 
будзеш сваволіць — 
пастаўлю ў кут!
— А вось і не паставіш! 
— хітра ўсміхаецца 
хлапчук. — У нас 
усе куты застаўлены 
мэбляй!

Міхась СЛІВА

Малюнак Анастасіі Смародзіны
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Усё адно восень. 
Дрэвы голыя, 
сонца не грэе. 

Б-р-р.

Не, гор-
шага 

надвор’я 
не прыду-
маеш.

Ну, з 
такім 
на-

строем 
і ўлетку 
холадна 
будзе.

Цёплае надвор’е — 
яшчэ не ўсё. Вось калі 
побач добры сябар, 
калі вам хораша 
разам — тады і 
ўзімку не холадна.

Сябры сядзяць побач і 
глядзяць на сонейка.

Ага, птуш-
кі, кветачкі, 

сонейка.

Не, летам 
цёпленька.


