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Святочны студзень з “Вясёлкай”
Першы месяц зімы быў багатым на падзеі і па-сапраўднаму святочным для
нашай рэдакцыі. 10 студзеня ў Тэатры юнага гледача прайшоў творчы вечар
Уладзіміра Ліпскага, прымеркаваны да 40-годдзя пісьменніка на пасадзе галоўнага
рэдактара часопіса “Вясёлка”. Аўтар амаль 70-ці кніг, грамадскі дзеяч, лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі, заслужаны дзеяч культуры Беларусі, старшыня Беларускага
дзіцячага фонду. Уладзімір Сцяпанавіч мае мноства прыхільнікаў і сяброў у
Беларусі і за яе межамі. Не дзіва, што зала была поўная гледачоў – маленькіх і
дарослых. На сцэне выступіла некалькі дзясяткаў гасцей: вядомых артыстаў,
літаратараў, грамадскіх дзеячаў. На літаратурнай імпрэзе “Дзялюся крыламі” аўтар
прэзентаваў новыя кнігі “Мая Беларусь” і “Цар”. Праграма была разнастайнай:
прагучалі паэзія, проза, музыка, гумар, паказаны фільм, праведзены кніжная і
фотавыстаўкі. Павіншавалі пісьменніка і любімыя часопісы “Вясёлка”, “Буся” і
“Dомік”, юныя таленты з розных беларускіх гарадоў.
11 студзеня адбыўся Чацвёрты міжнародны фестываль-конкурс “Калядная
зорка”, у якім узялі ўдзел дзіцячыя творчыя калектывы і сольныя артысты з
Мінска, Брэста, Віцебска, Ліды, Слоніма, Мар’інай Горкі, Гарадзеі, Бабруйска...
Канкурсанты ва ўзросце ад 4 да 17 гадоў спаборнічалі ў 12 намінацыях.
Запаветнымі кубкамі і граматамі ўзнагароджаны пераможцы. Гран-пры атрымаў
харэаграфічны калектыў “Мадэрн” Палаца дзяцей і моладзі г. Наваполацка.
Мастацкі кіраўнік калектыва — Юлія Русяева. Віншуем!

Зімой нам цёпла, а не золка,
Нам радуюцца дом і школка,
— бо мы выпісваем “Вясёлку”!
Падпісацца на любімы часопіс можна ў аддзяленнях Белпошты
і Белсаюздруку да 25-га чысла кожнага месяца. Індэкс
індывідуальных падпісчыкаў 74845, ведамасных 748452.
фота: Дзмітрый Сапсай

Карагод месяцаў
Віка ТРЭНАС

Люты
Самы кароткі і самы сцюдзёны
Месяц пад нумарам два.
Ён то вясну набліжае штодзённа,
То замарожвае вас,
Шчочкі і вушкі, ручкі і ножкі.
Дадому бяжы і не збочвай з дарожкі!
Месяц-забава і месяц-загадка,
Імя яго назаві.
Ведае мама, падказвае татка,
Дням ён вядзе розны лік.
Ён то звычайны, то высакосны,
Сонейку ён расплятае косы.
Добры ўнутры, толькі знешне – калючы.
Ён ад вясны нам падорыць ключык.
Зваць гэты месяц, канечне, люты!

,

Прыкметы i прымаукi
Віхуры і мяцелі ў лютым наляцелі.
Бакагрэй пытае люты, ці добра абуты.

Сонейка ў лютым у рукавіцах — да марозу.
Калі люты сагрэе бакі мядзведзю, вясна халодная будзе.
Малюнак Наталлі Таўсталес
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Сябры! У снежаньскім нумары “Вясёлкі” за 2018 год мы абвясцілі конкурс пра тое, якой вы бачыце нашу радзіму ў 2030
годзе. Пішыце свае апавяданні, нарысы, замалёўкі, вершы, дасылайце ў рэдакцыю свае малюнкі, коміксы. Пераможцаў чакаюць узнагароды, а Вася Вясёлкін і МУР чакаюць вашых работ!

Сінявокая зямля

Беларусь! Радзіма! Бацькаўшчына! Колькі яшчэ цудных назваў яна мае? Але не
гэтак важна, як ты яе называеш, больш значна, якое месца “сінявокая зямля” займае ў тваім сэрцы. І калі ўсе мы, беларусы, будзем любіць сваю радзіму, то лёс яе
будзе неверагодны і шчаслівы.
Беларусь цудоўная і зараз, аднак у будучым, я спадзяюся, яна стане яшчэ лепшай.
І вось якой уяўляю яе я.
“Беларусь — галоўны турыстычны цэнтр Еўропы!” — крычаць нам загалоўкі
на вядомых вэб-сайтах. І сапраўды, тут ёсць на што паглядзець. Краіна ў гармоніі
будынкаў і прыроды. Архітэктура перайшла на новы ўзровень. Нешта незвычайнае можна знайсці ў кожнай пабудове. З’яўляюцца раёны, прысвечаныя пэўнаму
стылю. Напрыклад, вуліцы барока, готыка, ракако. Гэта не іх афіцыйныя назвы,
аднак так называюць іх самі жыхары.
Важнае месца ў горадзе займае прырода. У Беларусі людзі імкнуцца азеляніць
кожнае вольнае месца, паркі на дахах ужо паўсюдна. Незвычайныя клумбы з кветкамі размешчаны ў пэўным парадку, ствараюць арнаменты, выцінанкі.
Беларусь — краіна гасцінная. Аднолькава прыязна тут прымаюць людзей рознай
нацыянальнасці і веры. Кожны можа знайсці тое, што яму падабаецца. Краіна — на
высокім узроўні развіцця ва ўсіх накірунках. Ды і прыгожа тут, незвычайна прыгожа!
Няхай мая радзіма будзе менавіта такой! Спадзяюся, беларусы разумеюць, наколькі цудоўная іх зямля і якую чароўную мову яны маюць, і не будуць шукаць
шчасця на чужыне, як бы тая ні вабіла.
Юлія Васіленка, 13 гадоў, аг. Крукавічы, Калінкавіцкі раён, Гомельская вобл.
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Мая краіна
Белы верш

Знічкі гараць, мільгацяць, ды не гаснуць.
Тут у гонар Купалы адкрыты музей,
Дзе пісаў ён вершы свае.
І цяпер пісьменнікі славяць наш край,
Для ўсіх людзей дарагі.
Максім Сініца, 7 клас, гімназія № 6 г. Мінска

Раман-Ігнацій КАПУЦКІ, 4 клас, гімназія г. Маладзечна

Прыгожае месца — Лагойскі раён!
Блакітнае неба, палёў зялёныя хвалі.
Край прыгожых лугоў, лясоў і азёр.
Ліса прабяжыць, ды зайца пабачыш,
І вожык топае па малако.
Асілкі-ласі вандруюць па лесе,
Дзіка і казулю тут можна сустрэць.
А зорнае неба! Зоры — як ясныя вочы.

Даведка Васі Вясёлкіна
Дружа, ці ведаеш ты, што такое белы верш? Гэта твор, які мае рытміку і яркія
вобразы, аднак без рыфмы. Белыя вершы пісалі Янка Купала, Максім Багдановіч,
Максім Танк, Уладзімір Дубоўка, Аркадзь Куляшоў. Паспрабуй напісаць у такой
паэтычнай форме сам і дашлі нам у рэдакцыю. Творчай удачы табе!
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Аркадзь КУЛЯШОЎ

Нябёсы — акiян
Нябёсы — акіян, я знаў даўно —
Блакітны, неабсяжны, першародны,
А ўсё, што зорам на зямлі відно,
Ні больш ні менш як свет яго падводны.
Тут — водарасці пушчы векавой,
Бялявых хмар, вятроў бясконцых плыні,
Спрадвечных гор застыўшыя вяршыні,
Усё яго — да хваль, што пада мной,
Дзе акіян разлёгся Атлантычны...
Тут свет другі: і глыбіня, і мель,
I ёсць прастор, не меншы за касмічны,
Для хваль салёных ростам з карабель.
Я — трэці свет, я кропелька малая
Тых светаў двух — звычайны чалавек,
Што неба і зямлю ў сабе змяшчае
I ў свет адзін злучае іх навек.

Аляксандр КАПУСЦІН

Паўлік

Аляксеіха любіла ўнукаў. Казала: “Дзеці — кветкі, ім сонца трэба”. Яны
адказвалі ёй шчырай дзіцячай узаемнасцю.
Не было той пары, каб унукі не расчынілі дзверы ў хаце Аляксеіхі. І ўвосень
гасцявалі ў бабулі, і ўзімку, і па вясне.
Сёння перад абедам да Аляксеіхі прыехаў Паўлік. Госця, як вядома, спярша
за стол. Паўлік са смакам пад’еў, выкаўзнуўся з-за стала.
— Ну, пайшлі, бабуля Аляксеіха!
У вёсцы жанчыну ніхто не называў па імені: Аляксеіха, Аляксеіха… Паўлік
таксама з языка не спускаў: “Бабуля Аляксеіха!..” Яму падабалася называць так
сваю ласкавую бабулю. А ёй таксама чамусьці прыемна было чуць ад унука такое.
Аляксеіха ведала, куды клікаў яе Паўлік.
Непадалёку вёску акаймоўваў лес. Хлапчук любіў яго. Якое там хараство!
У лютым мы ўшаноўваем памяць нашага класіка, цудоўнага беларускага пісьменніка Аркадзя Куляшова. Яму, народнаму паэту, — 105 гадоў з дня нараджэння. Імем
Аркадзя Куляшова названы вуліца ў Мінску і ўніверсітэт у Магілёве, а на доме ў
сталіцы, дзе жыў творца, усталявана мемарыяльная дошка. Празаіку і публіцысту
Аляксандру Капусціну ў лютым споўнілася б 95 гадоў. Аляксандр Пятровіч — ганаровы грамадзянін горада Жлобіна. На Гомельшчыне заснавана абласная літаратурная прэмія, якая носіць імя пісьменніка.
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Малюнкі Віталя Дударэнкі

Высокія хвоі з доўгімі зялёнымі іголкамі, раскідзістыя кучаравыя дубы, стройныя
асіны з трапяткім лісцем як не падпіралі неба. Шумяць дрэвы, гамоняць і быццам
расказваюць адно аднаму штосьці таямнічае і прыгожае, што хацелася ўведаць
яго чуйнаму, дапытліваму сэрцу. А якіх толькі птушак там не пабачыш! І як яны
шчабечуць, свішчуць, звоняць!.. На ўсе галасы.
Бабуля паказала Паўліку папараць, расказала легенду пра папараць-кветку.
Яна гаварыла: “Глядзі і слухай лес, унучак, не толькі вочкамі і вушкамі, а і душой”.
Сёння Паўліку чамусьці дужа не цярпелася хутчэй у велічную лясную
гасподу. На гэты раз яны рушылі не ў той бок, як хадзілі раней.
Лес там быў спрэс хваёвы. Прагрэтыя сонцам сосны дыхалі жывіцай, і нос
Паўліку прыемна казытаў саладжавы смалісты водар. Бабуля з унукам выйшлі да
невялікай палянкі. Паўлік паглядзеў і вачам сваім не паверыў: многа дрэў ляжала
на зямлі. Яны паламаныя, вывернутыя з карэннем.
— Хто іх так, бабуля? — жахнуўся хлапчук.
— Буран, унучак. Завіхурыў, вось як нашкодзіў.
Паўлік звёў густыя бровы, маўчаў. Вузкі бледны твар яго нібы пасталеў.
— Чаго зажурыўся, унучак? — спахапілася Аляксеіха.
Хлапчук махнуў рукою, адагнаў камара, які мітусіўся перад вачамі, чмыхнуў
вострым носам.
— Я не зажурыўся… — Ён пералез цераз тоўсты выварацень, стаў
выпрамляць маладую хваінку, якую прыгнула суком зваленага дрэва.
— Выпраміў, бабуля, паглядзі! Выпраміў!
Яна стомлена ўсміхнулася сухімі абветранымі губамі:
— Добра, леснічок мой маленькі, добра.
Недзе непадалёку ціха, ледзь улавіць вухам, крышталёва пазвоньвала лясная
крынічка. Паўлік пачуў і кінуўся да яе. Паўлік адкінуў ад крынічкі сухое сучча,
што нападала з дрэў, адгроб далонямі пачарнелую вільготную ігліцу.
— Каб зайчыкам і вавёркам было зручней вадзічку піць, — патлумачыў
задаволена.
— От малайчына! Яны табе за гэта падзякуюць. Звяры, унучак, удзячныя…

7

Казімір КАМЕЙША

Арэх i рэха
Раскалоў я арэх —
І адразу з арэха,
Як зярнятка само,
Пакацілася рэ-э-ха…
Што сказаў мне арэх?
Сваё сумнае
Э-э-э-эх!..
Дзе жыве тое “Эх”,
Здагадайцеся самі.
Рэха стрэсла арэх
І другі атрасае.

Каптур
Цераз двор бяжыць Артур —
Сонцам свеціцца каптур.
Нацягнуў каптур Лявон
Ды імчыцца наўздагон.
Недзе бавіцца Алесь,
Свой каптур шукае Чэсь.
Мае свой каптур Адась.
Не прасіце – вам не дасць.
Лёгка бегаць па двары,
Калі ты ў каптуры.
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Мікола МЯТЛІЦКІ

Бусел

Яшчэ хмурыны ўвішна трусяць
Пярыны снежныя ўначы,
Ды ўжо з’явіўся ўцешны бусел,
Вясну на крылах несучы.
Зрабіў над дзічкай, дзе буслянка,
Ён прывітальны першы круг,
І згас пад крыламі на ранку
Апошні пошуг завірух.
Вясна! Бурліць яе разводдзе.
І нейкі тыдзень праміне —
І ўжо буслы ступаюць-ходзяць
Па чорнай прэлай баразне.

Вера БУРЛАК

,

Мая кнiга слядоу
Я з’яўляюся ў акне.
Што было тут без мяне?
Па слядах на снезе ўнізе
Прачытаю, як у кнізе!

Дзве сцяжынкi

І лёт іх вольны, дужы, смелы
Шырока крылы распасцёр.
І на буслянцы — клёкат белы
Гучыць, асыпаўшы прастор.
І разам з птушкамі ў хаўрусе
Спяваюць нівы і лугі.
У небе роднай Беларусі
Буслам вадзіць павек кругі.

Што за дзіва?
Дзве сцяжынкі,
А з бакоў, нібы сняжынкі,
З дзіркай кожная ўнутры.
Гэта людзі ці звяры?
Можа, мыш ганяла галак?
Не! Сляды — ад лыж. І палак.

Чарадзейныя санкi
Капыты ды палазы —
Дзве даўгія паласы.
Ды няма слядоў людзей.
Мабыць, гэта чарадзей
Штось пад елку кінуў мне
— Ну, не можа быць, каб не!
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Ганна ЛУКАШЭВІЧ

Кошка-жартаўніца
Маленькую кошачку Анфісу прынеслі ў новы дом, калі ёй было два месяцы. Кацяня аказалася вельмі жвавым, гуллівым і гарэзлівым. Ішоў час, маленькая Анфіса
паціхеньку пераўтваралася ў дарослую і разумную кошку. З узростам яна набывала
хітрасць. Вельмі любіла Анфіса ўскочыць на шафу ці падаконнік і назіраць за тым,
што ж такога цікавага робяць яе гаспадары. Аднойчы дзядуля, які часта забываў,
куды паклаў свае акуляры, газету ці пульт ад тэлевізара, згубіў грошы.
— Іван, ідзі ў краму па хлеб. Грошы я пакінула на тумбачцы, — кажа баба Маня.
Пайшоў дзед у краму, прыхапіўшы тыя грошы. Вярнуўся ды пачаў глядзець тэлевізар. У гэты момант баба Маня клапацілася на кухні пра абед.
Час абедаць. Дзядуля і бабуля ядуць смачны суп, жуюць свежы хлеб, а кошка
Анфіса пасёрбала малака і зашылася кудысьці.
— Ах! Забыліся смятаны купіць. Унукі ж прыедуць, трэба блінамі пачаставаць,
— успомніла бабуля.
— Зараз зноў пайду, галава ты, два вухі! — адгукнуўся дзед і выйшаў з-за стала,
пакіраваў да тумбачкі з рэштай, куды Іван, думаў, паклаў грошы з мінулай пакупкі.
— Маня, дзе грошы?
— Як дзе? Дзе паклаў, там і шукай, — адказала бабуля.
— Калі б бачыў, то не пытаўся б у цябе.
Паглядзеў у кішэнях — няма, зазірнуў у торбачку — зноў няма.
— Ну вось, акуляры губляў, газету губляў, а
грошы яшчэ не! От, дзед, няма галавы на плячах,
— кажа баба Маня.
— Я не згубіў. Прыйшоў з крамы і паклаў іх
сюды, — настойліва паказвае дзед на тумбачку.
— Можа, ты іх у партманэ засунула?
— Я ўвесь дзень на кухні тапчуся. Шукай грошы, ідзі зноў у
краму.
Шукаў-шукаў дзед грошы, але
ніяк не мог знайсці. Ужо лічыў,
што жонка так здзекуецца з яго.
Здаўся Іван, палез у сваю скарбонку, куды адкладаў драбніцу, і
пайшоў па смятану...

Малюнак Наталлі Таўсталес
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Цалкам апавяданне чытайце на нашым сайце
www.veselka.by.
Чым скончылася гісторыя?

Кацярына ХАДАСЕВІЧ-ЛІСАВАЯ

Шчаслівая кніга
Казка

Дзяўчынка Вераніка прыехала ў госці да сваёй стрыечнай сястры Карыны, з
якой не бачылася два гады.
— Хадзем! — паклікала Карына. — У мяне шмат новых цацак!
Дзяўчынкі прыбеглі ў яе пакой. Цацак сапраўды шмат. На паліцах сядзелі лялькі, на фатэлі месціліся медзведзяняты, на падаконні ў празрыстым акварыуме жылі
русалкі, у куце стаяў вялікі лялечны домік…
— Гэта мае скарбы! — усміхнулася Карына. — Ну, з чым пагуляем?
— Проста вочы разбягаюцца! — прызналася Вераніка.
Разглядаючы паліцы, дзяўчынка зняла свой заплечнік і паставіла на крэсла, але
той не ўтрымаўся і зваліўся. З заплечніка выпала кніга.
— І ў мяне такая ёсць! — сказала Карына, зірнуўшы на вокладку.
— Ага, я табе на дзень народзінаў падарыла, – пацвердзіла Вераніка.
— Толькі мая зусім па-іншаму выглядае! – зморшчыла прыгожы носік Карына.
Яна падсунула крэсла да шафы і зняла такую ж кнігу з самай верхняй паліцы, на
якой у кутку сіратліва стаяла яшчэ некалькі новенькіх кніжак.
Дзяўчынкі паклалі свае аднолькавыя кнігі побач на стол.
— Бачыш, якая мая прыгожая! Новая, чыстая, бліскучая! – пахвалілася Карына.
– А твая зашмальцаваная, вокладка пакасілася, старонкі шэрыя сталі!
Вераніка не паспела адказаць, бо мамы паклікалі іх абедаць. Дзяўчынкі пабеглі.
— Няшчасная мая сястрыца! – усхліпнула бліскучая чыстая кніга. — Як дрэнна
ты выглядаеш! Як мне шкада цябе! У адзін дзень мы былі надрукаваны, разам трапілі на паліцу кніжнай крамы, нас разам купілі. Толькі далей нашы лёсы розныя. Я
захавалася як новенькая! Я – шчаслівая кніга! Мая гаспадыня не шпурляла мяне, не
пэцкала старонкі. Я стаю высока на паліцы і аглядаю пакой, назіраю за гаспадыняй,
якая любіць гуляць з цацкамі. А табе, беднай, мабыць, такое давялося перажыць!
Мне і ўявіць цяжка!
— Што ты, дарагая сястра! – адгукнулася зашмальцаваная кніга. – Я таксама
шчаслівая!
— Ты? Шчаслівая? – здзівілася бліскучая прыгажуня.
— Вельмі! Я – самая любімая кніга маёй гаспадыні. Яна перачытвала мяне столькі разоў, што я і падлічыць не магу! Думаю, Вераніка ўвесь мой тэкст на памяць
ведае, але ўсё роўна перачытвае. За тыя два гады, што мы разам, я шмат разоў падарожнічала з ёй па Беларусі і нават лятала далёка-далёка.
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— Лятала?! Яна шпурляла цябе?! – перажывала за яе сястра.
— Не! — засмяялася тая. — Проста Веранічка брала мяне ў адпачынак на Міжземнае мора.
— А дзе гэта? — зацікавілася прыгажуня.
Тут скрыпнуў глобус, які стаяў на стале непадалёк:
— Гэта наша Беларусь, а Міжземнае мора — вось!
— Нішто сабе! — ад здзіўлення бліскучая вокладка некалькі разоў прыпаднялася і апусцілася, быццам хацела таксама паляцець на тое мора.
— Так, мы зайшлі ў самалёт, селі і ён панёс нас высока-высока ў неба! – расказвала кніга. – Веранічка крыху баялася, але як толькі яна дастала мяне і пачала чытаць,
то на ўсе свае страхі забылася. Мы цудоўна дабраліся, бо час, які мы праводзім разам
заўсёды пралятае непрыкметна.
— Раскажы, якое яно, мора! — гэта ўжо прасілі лялькі з паліц...

Цалкам казку чытайце на нашым сайце www.veselka.by.
Чым скончылася гісторыя?
Калаж Наталлі Таўсталес
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Іна ЗАРЭЦКАЯ

Малявала зіма
Неабдымныя горы высокія,
У блакіце аблокі далёкія
Малявала мастачка зіма
У шырокай манеры пісьма.

Неабсяжны далёкі прастор,
Вышыня, прыгажосць, веліч гор,
Гімн прыродзе і колераў спеў —
Геніяльны, сапраўдны шэдэўр!

У зайцовай хатцы
Прыйшла зіма! Мароз і сцюжа!
Завея снег да неба кружыць.
Тут, у зайцовай хатцы,
Грызуць капустку зайцы.
Ляжаць яны на печы
І грэюць лапкі, плечы.
І слухаюць казкі бабуліны
І калыханкі матуліны.

Снегіры
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Ўжо адляцелі ў вырай птушкі
Далей ад лютых маразоў,
А верабейкі ля кармушкi
У госці прымуць снегіроў.
Яны з далёкага паўночча
Ляцяць да нас і ўдзень, і ўночы.
Бо на радзіме снегіроў
Больш халадоў і маразоў.
І наша лютая зіма
Для снегіроў, нібы вясна.
У нас узімку пагасцяць
І на радзіму паляцяць.

Васіль ЗУЁНАК

БУБНАЧ
У дуплянцы-хаце
Жыў вясёлы дзяцел.
Дужа музыку любіў:
Ад світання ў бубен біў.
Стукне ўсмак разок-другі,
Быццам струмант правярае,
Чуе: моцны гук, тугі, —
Вось тады ўжо і зайграе.
Як ударыць, як утне
Моцнай дзюбай па сасне,
Ды яшчэ раз, ды яшчэ
З-за пляча як упячэ,
Тарарахне, — ну якраз
Тут і сола вам, і джаз.
Аж прачнуліся вароны,
Тлумна ўселіся на кроны,
Прахапіліся дразды:
— Ты ж усім адбіў глузды, —
Сталі дзятла папікаць, —
Хоць хвілінку дай паспаць!..

Малюнкі Аксаны Аракчэевай

Дзяцел адвярнуўся,
Сам сабе ўсміхнуўся:
“Пачакайце, зараз дам —
І варонам, і драздам!”
І падвоіў намаганні —
З караедамі змаганне:
Трэба, трэба ў бубен біць,
Каб сняданак раздабыць.
І пакуль ён харч здабудзе,
Знае кожны: слухаць будзеш —
Хоць ты смейся, хоць ты плач …
Развясёлы быў бубнач!..

Фота Сяргея ЗУЁНКА
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Заяц і Вожык
Спектакль для лялечных тэатраў

СЦЭНА 1
Заяц (ходзіць па сцэне, пахваляецца). Я вясёлы заяц Хвац, самы смелы, самы
дужы, самы прыгожы, самы багаты. Нікога роўнага мне няма.
Вожык (выходзіць на сцэну). Прывітанне, Заяц.
Заяц (ганарыста). А ты хто такі, каб я вітаўся з табою?
Вожык. (спакойна). Я проста Вожык, толькі ветлівы, у адрозненне ад цябе.
Заяц (здзекліва). Каму твая ветлівасць патрэбна? Галоўнае — ведаць сабе цану
і мець грошы.
Вожык (памяркоўна). Гэта, вядома, някепска — ведаць сабе цану. Але ветлівасць,
кажуць, горы можа зрушыць.
Заяц (фанабэрыста). Не вучы мяне жыць, і я не скажу, куды табе трэба ісці.
Вожык (здзіўлена). Цікава. Куды ж мне, на тваю думку, трэба ісці?
Заяц (са злосцю). Ідзі ты, Вожык, лесам да чорта!
Вожык (пакрыўджана). Эх, Заяц, шкада мне цябе. Жыццё яшчэ цябе навучыць.
Заяц (з грубым смехам). Сябе пашкадуй, калючы мячык!
(Вожык выходзіць са сцэны)
Заяц (адзін). Я вясёлы смелы Заяц, сам сабой я даражу. І куды я так спяшаю, я
нікому не скажу! (Спатыкаецца, крычыць). Вой, вой, як лапка баліць! Мабыць, зламаў. Як жа мне да хаткі цяпер дабрацца? (Плача).
(Праходзіць міма Вожык, Заяц яго кліча):
Заяц (са слязамі). Вожык, пачакай. Я, здаецца, нагу зламаў!
Вожык. Ты ж мне сказаў ісці лесам, вось я і тупаю сабе паціхеньку.
Заяц. Дык дапамажы мне, я табе грошы дам.
Вожык. За грошы ветлівасць не купіш
Заяц. Далася табе тая ветлівасць. Колькі ты за яе хочаш?
Вожык. Эх, Заяц, нічога ты так і не зразумеў. Ну, бывай здаровы.
Заяц (спалохана). Пачакай! А мне што рабіць?
Вожык. Ты ж ведаеш сабе цану, вось і купі дапамогу.
Заяц. Дык ты ж грошы не бярэш! У каго яшчэ яе тут купіць магу?
Вожык. Можа, хто будзе праходзіць міма.
Заяц. Калі?!
Вожык (спакойна). Адкуль я ведаю, калі? Я ж не экстрасэнс. Можа, сёння, можа,
заўтра, а можа, і праз тыдзень.
Заяц (спалохана). Як праз тыдзень??? Я ж памру ад голаду і холаду. Дапамажы
мне, ну… калі ласка!!!
Вожык. А ты, аказваецца, ветлівыя словы ведаеш. Ну, добра, дапамагу. Але я адзін не спраўлюся, наадварот, яшчэ і калючкамі сваімі цябе параню. Пачакай крыху,
пайду шукаць дапамогі.
Заяц (шчыра). Дзякуй, шчыры дзякуй, толькі не доўга, калі ла-а-а-аска.
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Вожык. Добра-добра, пастараюся. (Да гледачоў). Бач ты яго, і шчырым можа
быць. (Выходзіць).
Заяц (адзін). Вой, як баліць лапа невыносна. За што мне гэта ўсё? За што?
Варона (з’яўляецца над дахам батлейкі). Кар-кар! За тое, што толькі сябе любіш, а іншых крыўдзіш. Кар! Кар!
СЦЭНА 2
Заяц (адзін). Мабыць, мяне пакараў звярыны Цар. Век яму маліцца буду і характар памяняю, толькі б выбрацца з гэтай сітуацыі. Леў-цар, прабач мне, дапамажы.
(Выходзяць дзяўчынка Алеся, Вожык і хлопчык Янка)
Вожык. Вось людзей прывёў табе на дапамогу.
Алеся. Зайчык, як жа гэта здарылася?
Янка (спачувальна). Моцна лапка баліць?
Заяц. Вой, моцна-а-а-а-а. Скакаў, спатыкнуўся… і бац! Не ступіць!
Алеся. Дай я гляну… (Нахіляецца). Прыпухла лапка. Мабыць, пералом.
Янка. А можа, проста вывіх?
Алеся. Не думаю… У любым выпадку, трэба да доктара неяк дабірацца.
Янка. Давай возьмем яго пад лапкі, ён на нас абапрэцца і так на адной лапе і
дапрыгае.
Заяц. Вядома, дапрыгаю. Толькі не пакідайце мяне.
Вожык. Бачыш, Заяц, не заўсёды грошы ўсё рашаюць. Зразумеў?
Заяц. Зразумеў. Канечне, зразумеў. Добрае сэрца людзей даражэй за ўсё!
Вожык. Вось-вось. Запомні: не той харошы, хто багаты і прыгожы, а той харошы, хто на добрую справу гожы.
Алеся. Хадзем у лясную бальніцу, а то хутка сцямнее.
Вожык. Шчаслівай вам дарогі!
(Адзін на сцэне)
Бачыце, паважаныя гледачы, слова здольна тварыць
цуд. Праўду людзі кажуць: шануй другіх, то і цябе пашануюць. Сапраўды, калі робіш дрэннае для іншых, то робіш
дрэннае і для сябе. Пайду я сваёй дарогай. А вы думайце,
думайце і разважайце… Дай Бог вам розум мець.

Казка-п’еса Лялечнага тэатра-батлейкі
“Беларуская хатка”
ДУА “Сярэдняя школа № 10 г. Салігорска”
(кіраўнік: бібліятэкар Ала Лаўдоўская)

Малюнак Наталлі Таўсталес
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ДА 75-ГОДДЗЯ ПІСЬМЕННІКА, ДАЎНЯГА СЯБРА “ВЯСЁЛКІ”
РАСЦІСЛАВА БЕНЗЕРУКА
Расціслаў БЕНЗЯРУК

Не палохай, зіма!
Люты студзіць і пужае,
Снегу скрозь багата,
Ды дарэмна не пускае
Дзетак з цёплай хаты.
Не палохай нас, зіма:
Баязліўцаў тут няма!

Замкі

Хто з канькамі, хто на лыжах,
Хто гуляе ў снежкі,
А мы з Ганначкай і Мішам
Пратапталі сцежку,
Каб уранку дзед Максім
Змог па вуліцы прайсці.

Трэба замак –
на замок,
каб у замець
не замок.
Не замок,
не занямог,
каб стаяць
стагоддзі
мог.
Замкі –
варта на зямлі –
аж да нашых дзён
дайшлі.
Як дазор,
стаяць муры
ў Гродне,
Косаве,
Міры.
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Малюнкі Сяргея Волкава

Алег МЕЛЬНІКАЎ

НЕДЗІЦЯЧЫЯ ЗАДАЧКІ
Прывітанне, дружа! Ці развязаў ты ўсе задачы, якія мы змяшчалі ў папярэднім
нумары? Малайчына, я не сумняваўся, што ў цябе ўсё атрымаецца.
А цяпер новыя задачкі! Гатовы? Тады паехалі!

Задача №1

Смоўж выпаўзае з калодзежа глыбінёй 5 метраў. За дзень ён паднімаецца на 3 метры, а за
ноч апускаецца на 2 метры. За які час смоўж дабярэцца са дна калодзежа да паверхні зямлі?

Задача №2

Паляўнічы выйшаў з хаты і пайшоў у лес з хуткасцю 4
кіламетры на гадзіну. Праз гадзіну з гораду прыехаў на паляванне ягоны сябар і пайшоў наўздагон за паляўнічым,
а сабака сябра пабег за паляўнічым з хуткасцю 10 кіламетраў на гадзіну і дагнаў яго. Але паляўнічы не сцяміў, што
яму трэба спыніцца. Тады сабака вярнуўся да гаспадара.
Потым пабег да паляўнічага і так бегаў да таго часу, пакуль госць не дагнаў паляўнічага. Сабака прабег 20 кіламетраў. З якой хуткасцю ішоў сябра паляўнічага?

Задача №3

Сем трусікаў з’ядаюць сем моркавак за 7 хвілін. За колькі хвілін 9
трусікаў з’ядуць 9 моркавак?

Поспехаў табе! Дасылай рашэнні нам у рэдакцыю. Тры лепшыя матэматыкі
атрымаюць у канцы года кнігі з аўтографам Алега Мельнікава.
Адказы на задачы, змешчаныя ў студзеньскім нумары: №1 — 6 цурбаноў; №2 —
15 удараў; №3 — 6 кіламетраў.
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Адшукай зашыфраваныя словы.
Хто знойдзе больш слоў – ты або твой сябар?

Адгадай прымаўку

Рэбусы

В іх рыды мяце ліўлю тым наля це лі.

У якую беларускую жывёлу “ператворыцца” намаляваная зебра, калі разгадаць
рэбус? Падказка: коска на выяве азначае, што апошнюю літару трэба адкінуць.

,
2=У
22

5=Я

Назва якой краіны
атрымаецца, калі разгадаць
другі рэбус?

Хуткамоўкі
Рыгор БАРАДУЛІН
***
Бач,
Як навастрылі вушкі
Хуткамоўкі-балбатушкі.
І балбочуць, і якочуць.
Ці не збегчы з дому хочуць?
***
Міла мяла мяты пачак.
Мяў мядзведзь, як мякіш, мячык.
***
Чакала чайка чаянят.
Ручай чакаў ручаянят.
Чакалі чаяняты,
Пакуль ручаяняты
Памыюць ручаняты.
Алесь ЕМЯЛЬЯНАЎ-ШЫЛОВІЧ
***
Шчупак купіў на рынку шчотку,
Ад шчоткі ў шчупака пякотка.
Калючае шчацінне ў шчоткі —
Казыча шчупаковы шчокі.
***
Пчала аднойчы пчаляра
Чапляць знячэўку пачала,
Лухту пчала ўвесь час чаўпла.
Пчаляр бурчаў: «Вось чапяла!»
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Прыгоды парсючка Рохліка

Завіруха

У хату ўваходзяць два рагатыя снегавікі.

Рохлік сумуе ля вакна.

— Прывітанне, Рохлік!
— Прывітанне, а вы хто?

— Не пазнаў?
Гэта ж мы,
Бадзя і
Мелька!

Парсючок з сябрамі
п’юць гарбату.

— На дварэ такая халадэча!
— І завіруха!
— Капыцікі змерзлі, зубы ляскаюць, адным
словам — жах.
— Ме-е-е! Вось мы і прыйшлі пагрэцца.
— Ну то сядайце, я вас гарбатай на зёлках
пачастую!

Пачатак у № 1 за 2019 год. Працяг у наступным нумары
Аўтар гісторый АЛЕСЬ ЕМЯЛЬЯНАЎ-ШЫЛОВІЧ, Мастак Сяргей ВОЛКАЎ
Вокладка Наталлі ТАЎСТАЛЕС
Галоўны рэдактар

часопiс для дзяцей
Узнагароджаны ганаровымi граматамi
Вярхоўнага Савета БССР i Савета
мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, пераможца
Нацыянальнага конкурсу «Залатая Ліцера»
(2004, 2007, 2010 гг.)
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