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Дзед Бялын, калі напісаў усе вершы для дзетак і ўнукаў, спытаўся: “А хто ж намалюе да кожнага вершыка прыгожы 
малюнак?” І вызваліся дзве сястрычкі — Аня і Саша. Як і шмат іхных сяброў, дзяўчынкі вельмі любілі маляваць з самага 
маленства. Яны сабралі тое, што намалявалі ва ўзросце годзікаў ад двух да васьмі (а таксама далучылі па малюнку сваіх 
старэйшых — Насці і Ілюшы, ды малодшай Ксюшы) і прапанавалі Дзеду Бялыну ўпрыгожыць гэтымі творамі тэкст. 

І яшчэ — аднойчы Сашу і Аню за працай убачыла іхная добрая фея Цёця Воля і зрабіла вельмі прыгожыя здымкі. Вось 
так і атрымалася гэта цудоўная кніжка. То бок кніжка, у якой адбываюцца сапраўдныя маленькія цуды — звязаныя з невера-
годнымі прыгодамі, загадкавымі і казачнымі сюжэтамі і чароўнымі назвамі!
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НАЗВА ПЕРШАЯ 

Загадкi пра звяроу  
i пра птушак

Для пачатку 
Загадаем загадку
І без памылкі 
Палічым лічылкі,
Па парадку
Занатуем нататку 
І адказы
Паскладаем у сказы.

Хто прынёс на носе рог?
Разам скажам… 

Біўні, хобат мае ён,
Як гара, вялізны… 

Шыю мець вышэй за шафу
Хоча доўгая… 

З голаду завыў і змоўк,
Напалохаў дзетак… 

У яе рудая шорстка,
Скача па сасне… 

Мы размовы размаўлялі,
Казкі пераказвалі,
Мы малюнкі малявалі — 
Называлі назвамі.

насарог

слон

жырафа

воўк

вавёрка
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Хутка рос і не хварэў
Цар звяроў. Вялікі… 

Загрукоча, грымне штось —
Рогі так скідае… 

Так скакаў, аж мокры нос —
На дзвюх лапах верны… 

Пазяхае ва ўвесь рот,
Спіну выгнуў чорны… 

Полем бег, у лесе знік,
Іклы, лыч — завецца… 

Ведаюць птушкі, расліны, звяры —
гаспадары ў нашай пушчы… 

З голак прыгожых
фрызуру носіць… 

“Усё не гэтак! І не так!” —
Поўз наперад задам… 

Спіць зіму, прачнецца ледзь —
З бярлогі вылезе… 

Прамільгне, нібыта цень,
Рогі ўзняўшы ўверх… 

Паласаты прагне выйграць —
Будзьце асцярожны з… 

І карысна, і здарова:
Малако дае… 

леў

мядзведзь

алень

тыграм

карова
лось

пёс

кот

дзік

зубры

вожык

рак
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Загадкi пра птушак

Крылы, вочы, галава —
Ноччу лётае… 

Стайкай птушак невялічкіх
Да вакна ляцяць… 

Прылятае ўсіх хутчэй
Птах маленькі… 

З белым бокам ды з падскокам
Прызямлілася… 

Як міністр макарон
Воран сеў паміж… 

Сук дзяўбе адзін прыяцель
З доўгай дзюбай. Хто ён?.. 

Дзьмуцца, нібы пухіры,
Усе ў чырвоным… 

“Не кажы, а паўтарай!” —
Даў параду… 

Быццам з крыкам “Даганяй-ка!”
Над вадой ляцела… 

сава

сінічкі

верабей

сарока

варон

дзяцел

снегіры

папугай

чайка
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Могуць плаваць, лётаць мусяць —
Назва гэтых птушак… 

Першым прылятаць мастак —
Па вясне з’яўляўся… 

Падобна на ластаўку-партызанку
І называецца… 

Падляцеў і сеў на сук
З брывом чырвоным… 

Белая птушка завецца па́рдва,
А шэрую зваць… 

Важнай птушкай той самец
Прадстаўляўся: “Я… ”

Ішоў, нібы згубіў партфель,
Па балоце… 

Дзюба зіхаціць, як шабля,
Над вадой у шэрай… 

“Ганаруся Беларуссю!” —
Лётаў над палямі… 

На вадзе сядзяць рыбачкі,
А ўзляцяць — дакладна… 

Так трасе чырвоным грэбнем, 
Што завецца пэўна… 

Як чарга ў рэгістратуру,
След у след за пеўнем… 

Певень узнімае шум —
Кружыць над дваром… 

Хвост сюды, ды хвост туды —
Лётаюць вакол… 

Толькі сонейка ўстае —
Так прыгожа запяе,
Стане зранку весялей —
Спевака зваць… 

гусі пеўнем

куры

каршун

дразды

салавей

шпак

беражанка

цецярук

глушэц

журавель

чапли

бусел

качкі

курапа́тва

10 11



рэптылii, або земнаводныя 

"Найпрыгажэйшая я, найдаўжэйшая я", —
Звярнуўшыся ў кольцы, шыпела… 

Трохсоты год сустракае без страху
Ў сваім панцыры… 

Ёсць у Егіпце рэчка Ніл —
Там пражывае… 

Ёй не мокра і не зябка — 
Скача па балоце… 

Назва прагне да трох тон.
Можа, гэта сам дракон?
Тры колеры змяніў на тон —
Яшчарку завуць… 

Можа ў пясках пайсці на таран
Яшчар пустэльны пад назвай… 

змяя

чарапаха

кракадзіл

жабка

трытон

варан
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НАЗВА ДРУГАЯ. ВЕРШЫ 

Чароуныя канiкулы

Цуды могуць адбывацца:
Надыходзіць час вакацый —
Раскрывацца прагнуць вочы  
Самі — ледзь не сярод ночы!

Хоць прачнуліся мы рана,
Не знаходзім нашай мамы.
Так! Спакой! Не сумаваць —
Маму трэба адшукаць!

Вельмі хутка высвятляем,
Што дарослыя знікаюць
У кірунку сваёй працы — 
Можна ўжо не хвалявацца! 

Да дырэктара ідзём:
Запішыце на прыём!
Зараз будзем высвятляць,
Хто дазвол тут можа даць?

Мы павінны нашу маму 
З вашай працы забіраць!
На якой такой падставе
Нам матулю не вяртаюць?
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І дырэктар ад здзіўлення
Адпускае без сумнення: 
“Раз у вас такая справа,
Затрымаць не маю права!

Калі ласка, выбачайце!
Вашу маму забірайце!
Колькі трэба вам — гуляйце,
Па вакацыях — вяртайце!”

Чорна-белыя сны

Чорна-белы, горда, смела
Пад дажджом гуляе бусел.
Мы з вакна дзівіцца мусім —
Ён сухі і не ўзмакрэлы!

З чорна-белым левым рогам
Пасля дожджыка карова,
З’еўшы кветак каляровых,
Малака нам дасць сырога!

Чорна-белы, пасівелы
Гаўкае стары сабака.
Не баяцца і не плакаць:
Застанешся ацалелы!

Сонца далягляд хавае,
Зоркі ў небе, месяц свеціць.
Чорна-бела ўсё на свеце —
Дзеці ў сваім сне ўяўляюць…

Чорна-белая карова
Ў сонным небе пралятае,
Дзюбай кожнаму пралае:
“Спі спакойна! Будзь здаровы!”
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Гаварыу адзiн пiтон

Самазвал прывёз пясок.
Дзеці ўсе адразу — скок!
У грудок — сядзяць, глядзяць,
Два разы не трэба зваць.

Хто знайшоў сабе нару,
Хто пітон, хто кенгуру —
Вельмі хутка так нямала
Зверанятаў побач стала.

Незаўважна дзень праходзіць, 
Вечар ціха надыходзіць,
Хутка ноч запаліць знічкі,
Зверанятаў мамы клічуць.

Ўсіх знайшлі, прыйшлі дадому.
Дома дыялог вядомы —
Кажуць мамы: “Проста жах!
Па якіх такіх краях

Пралягаў дзіцячы шлях, 
Што ў вушах і ў валасах,
На зубах і на плячах,
У красоўках і ў штанах

Уся пустыня Каракумы!
Саксаул, бархан і дзюны —
Нейкім чынам невядомым
Апынуліся ў нас дома!”

“Мама! Нават не ўяўляеш,
Колькі ты ўсяго не знаеш!
Пачакай, не лямантуй!
Не спяшайся, памяркуй:

Вось пітонам быў Антон —
Тры гадзіны поўзаў ён!
Пад уражаннем і Таня
Ў хуткім часе кобрай стане!

Кракадзілам быў Арцём —
Так з’явіўся вадаём!
Славік страусам назваўся,
Галавою ў пыл хаваўся!

Потым на агульны сход
Усе паўзлі ў падземны ход,
Раптам і свае хады
Пракапалі хто куды!..”

Самазвал прывёз пясок —
Беражыся, хто не ўцёк!
“Нас прываблівае ён!” —
Гаварыў адзін пітон…
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Пра палацы i каралёу

— Тата, што там робяць — у Лядовым палацы?
— О, сынок! Хапае ў іх працы:
Хутка і спрытна імчаць фігурысты, 
Шайбу ў вароты б’юць хакеісты!

— Тата, а што адбываецца ў Водным палацы?
— О! Тую ваду трэба толькі намацаць:
З вышкі ныраюць, плывуць-абганяюць,
З мячамі ў воднае пола гуляюць!

— А ў Палацы тэніса — што за спорт?
— Ракетка, мяч, сетка і корт!
Ты падаеш — супернік прымае.
Той прайграе, хто мяч прапускае!

— А што ж тады робяць у Палацы гімнастыкі?
— Тут спалучаюць тонкую грацыю
З атлетычнай складанай пластыкай —
Спартовая тэхніка ёсць і мастацкая.

— Аднак, у Палацы цяжкой атлетыкі
Напэўна свая існуе энергетыка?
— Цягні, уздымай, піхай і кідай —
Калі ты мацнейшы — перамагай!

— А што ж у Палацы лёгкай атлетыкі?
— Сынок, тут іншая крыху эстэтыка:
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Вышэй, хутчэй і як мага далей
Бяжы, скачы, спяшайся, паспей!

— Тата, ці ёсць Палацы футбола?
— Любы стадыён пасля першага гола!
Б’юць футбалісты і забіваюць,
Каралямі футбола іх называюць!

— А што, каралі існуць у свеце?
— Так! Можна ў Палацы шахмат сустрэць іх!
Той, хто добра на дошцы па клетках гуляе,
Той каралям шах і мат аб’яўляе!

Я жыву ў краіне спартовых Палацаў,
Кінеш погляд — усюды вакол каралі!
Хто захоўваў хакей, хто футболу не здрадзіў
І на кортах змагаліся — як маглі!

Чэмпiён свету

— Будзеш чэмпіёнам свету! —
Трэнер гаварыў атлету.
У адказ казаў атлет:
— Будзе ведаць мяне свет!

Хутка падрастае змена —
Пяць гадоў ужо спартсмену!
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Дзве моднiцы

Мы прыгожа апраналіся —
Мы на вуліцу збіраліся!
Усе сукенкі са спадніцамі,
Камізэлькі з нагавіцамі,

Шорты, топікі з цішоткамі,
Джынсы, легінсы з калготкамі —
Усе строі перамералі,
Абмяняліся памерамі.

Мераць пачыналі зраніцы,
Кшталту — хто хутчэй апранецца.
Дзень застаў нас — мы спяшаліся,
Мы спаборніцтвам займаліся!

Справа так дайшла да вечара,
Ці апранемся нарэшце мы?
Тата з працы ўжо вяртаецца,
Нас дадому зваць збіраецца…

— Мы ж на выхад скіраваліся!
— А чым вы цэлы дзень займаліся?
— Мы прыгожа апраналіся!
— Мы на вуліцу збіраліся!
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Унучок-бурачок

Плача бабуля, дзядуля сумуе: 
Не зразумеюць яны — што ды як?
Унучак прыехаў, тыдзень гасцюе —
Усё выглядае прыкладна так:

— Не суньце вы мне гэту вашу ваду!
Ду-ду! Ду-ду-ду!Ду-ду-ду! Ду-ду!

Не трэба мне кашы і супу, альбо…
Бо-бо! Бо-бо! Бо-бо-бо! Бо-бо-бо!

Таксама і бульбу я вашу не бу…
Бу-бу-бу! Бу-бу! Бу-бу-бу! Бу-бу!

— Дзетка, паслухай, вазьмі малако!
— Не трэба мне ваша ко-ко, ко-ко-ко!

— Унучак, мой мілы, з’еш бурачка!
— Я сам сабе добры ка-ка-ка, ка-ка!

Дзеці, як добра вам вершык чытаць!
Знаем усе і павінны сказаць:
Каб бурачком вось такім вось не стаць —
Трэба дарослых людзей паважаць!
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НАЗВА ТРЭЦЯЯ. СВЕТ РАСЛІН І ГРЫБОЎ

Пра кусты i дрэвы 

Скіне лісце яшчэ да марозаў
І на ўвесь лес забялее… 

Сярод леса стаіць уся ў голках
Круглы год зялёная… 

І дрэва, і сімвал Канады ён —
З лісцем прыгожым — завецца… 

Як расквітнее, так пчолы заліпнуць
На гэтым дрэве пад назваю… 

Калі дубы злева, калі дубы справа —
Гэта месца завецца… 

Ведаюць дзеці, жанчыны, мужчыны:
Арэхі збіраць — на галінах… 

Універсальная гэта расліна:
Кветкі — жанчынам,
Плады — мужчынам,
І арэшкі, і ружы — завецца… 

бяроза

ёлка

клён

ліпа

дубрава

ляшчыны

шыпшына
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Пра садавiну i гароднiну

Плача дзядуля, плача бабуля —
Разам яны чысцяць… 

Вакол пуста, у сярэдзіне густа,
На градках вырас качан… 

Толькі  семку ў зямельку торкнуў —
Пачакай ды за хвост цягні… 

Абараняўся ад небарак —
Накрыўся лісцем барвовы… 

Самы чырвоны гэты сіньёр —
Прыехаў з Амерыкі сам… 

У зеляніне не знойдзеш знарок —
Так добра схаваўся зялёны… 

Толькі костачкі будуць лішнія,
Як станеш есці ягады… 

Калі моцна захочацца кушаць —
Пад дрэвам знайдзі сакавітую… 

Смачнымі яблыкамі прываблівае
І называецца дрэва… 

Пра ягады  
з дзедавага саду

Растуць на кустах і ў садзе, ля рэчкі
Чырвоныя ягады з назвай… 

Ягада гэта не ўлезе ў цугун,
У чорных палосках зялёны… 

Лазой ахутвае ўвесь сад —
Звесіў гронкі… 

цыбулю

капусты

моркву

бурак парэчкі

кавун

вінаград

памідор

гурок

вішні

грушу

яблыня
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Пра лясныя ягады

Загадкі першыя — у форме вершыка

СЯСТРЫЦЫ

Любяць смаўжы, і дразды, і сініцы
Чырвоныя ягадкі з назвай… 

Кажуць, каштуюць і воўк, і лісіца
Чорныя ягады з назвай… 

Галаву задурманіць гурманам майстрыца —
Сіняя ягада з назвай… 

І ў ягад чарніцаў,
І ў ягад дурніцаў
Ёсць сястрыцы
Пад назвай…  

Ёсць і ў суніцаў 
Свае сястрыцы
Завуцца трускаўкі
Альбо… 

суніцы

чарніцы

дурніца

брусніцы

клубніцы
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Загадкі астатнія — пра лясное і хатняе

За кустамі ляснымі — бурая спіна:
Гэта мядзведзь шукае… 

Птушкі не лётаюць тут без прычыны —
Ягады трушчаць пад назвай… 

Для журавоў на балоце павінны
Ягады вырасці… 

Ягад сваіх прапануе яна — 
Чырвоных і чорных — а зваць… 

Між той бузіной і далей — журавінамі
На дрэве з’явіліся гронкі… 

Патрапіла ў медыцынскі блог
Расліна карысная пад назвай… 

Хто чуе скрыпанне, калі ў шклянку ліць кіпень?
Вельмі карысна запарваць…  

Распаўсюджвае водар — з патрэбай і без —
Гронкамі кветак кусцісты… 

Пра кветкi

Цвіце на кусце прыгожая дужа
І вельмі калючая кветачка… 

“Патраплю ў букет!” — меў такі план
І здзейсніў задуму прыгожы…  

Прыгожы, як дарагі пярсцёнак, —
Пялёсткі на полі губляе… 

Сярод луга ў шапцы стаіць маладзец,
Трэба дзьмуць на яго, бо ён… 

У полі, бывае, сінеюць патрошкі
Сціплыя кветкі пад назвай… 

маліны ружа

цюльпан

рамонак

дзьмухавец

валошкі

ажыны

журавіны

бузіна

каліны

глог

скрыпень

бэз
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Пра грыбы

Я так доўга чакаць грыбнікоў не прывык!
Забірайце хутчэй! Кажа грыб-… 

А мяне — не спяшаючыся, памаленьку 
Збірайце! Я грыбам завуся —… 

Рудыя ці жоўтыя, невялічкія,
Ох і 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 —  

баравік

абабак

ваўнянкі

апенькам

лісічкі

суравежак

грузды

асавік

шампіньён

мухамор

паганка
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НАЗВА ЧАЦВЁРТАЯ. АПАВЯДАННІ

Фея i чароуныя цацкi

Дзяўчынцы Алесі споўнілася шэсць гадкоў. У адзін з 
прыгожых вясновых дзён да яе прыехала цёця Насця і 
падарыла набор цацачнай мэблі. Гэта былі невялічкія 
сталы, крэслы, фатэлі, ложкі, канапы, а таксама камод, 
люстра і нават камп’ютарны стол з маніторам і клаві-
ятурай. Усё было вельмі прыгожае, і прадметы выгля-
далі як сапраўдныя. Алеся цэлы дзень гуляла з новымі 
цацкамі, саджала за сталы і клала ў ложкі сваіх малень-
кіх лялек, размяшчала побач сабачак і кацянятаў. 

Увечары цёця Насця папрасіла прыбраць раскіда-
ную мэблю і падрыхтавацца да сну. Хоць Алеся вельмі 
стамілася, але сказала: 

— Добра, цёця, я ўсё паскладаю. 
Здаецца, толькі на секундачку прысела на ложак. 

Потым не заўважыла сама, як палажыла галаву на 
падушку. І вось перад вачыма паплылі крэслы і фа-
тэлі, сталы і люстэркі. Побач з імі пачалі хадзіць, раз-
маўляць, садзіцца і ўставаць, каб прывітаць адно адна-
го, яе любімыя лялькі. А кацяняты і шчаняты бегалі ў 
іх пад нагамі. “Дык вось яны якія! — падумала Алеся. — 
Людзі размаўляюць, а кацяняты і сабакі — мяўкаюць ды 
гаўкаюць!”

У гэты момант, нібыта аднекуль здалёк, Алеся па-
чула знаёмы ціхі голас:

— Здаецца, яна заснула… Так хутка? Не можа быць! 
Нават мэблю сваю не прыбрала…
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Алеся падумала, што гэта ціхенька размаўляюць 
лялькі. Але яна была такая стомленая, што не знайшла 
ў сабе моцы, каб расплюшчыць вочы і паглядзець. По-
тым да яе даляцелі нейкія таямнічыя гукі: ці то лёгкі 
шоргат, ці то нейкае пазвякванне. Дзяўчынцы падало-
ся, што гэта лялькі пачалі перасоўваць мэблю. І тут яна 
канчаткова правалілася ў сон.

Зраніцы, толькі прачнуўшыся, Алеся адразу ўзгада-
ла пра свой падарунак. І адразу падумала, што ўчора 
перад сном не прыбрала сваю цацачную мэблю. Але ж 
вельмі здзівілася, пабачыўшы, што яе цацкі акуратна 
расстаўленыя на століку. Ёй нават падалося, што ў сне 
яна бачыла дакладна такі парадак. А куклы, нібыта так 
і патрэбна, сядзяць там, дзе яны  сніліся.

Алеся ціхенька падышла да цёці Насці, якая гатава-
ла ежу на кухні, і спыталася: 

— Цёця Насця, а праўда, што мэбля, якую ты мне 
падаравала — чароўная? 

— Я нават не ведаю,  — адказала цёця, не адра-
зу зразумеўшы, да чаго гэта пытанне.  — А ты нешта  
заўважыла?

— Так, — сказала дзяўчынка. — Тое, што мэбля можа 
самастойна растаўляцца і прыбірацца.

— А, дык вось яно што! — міла ўсміхнулася цёця. — 
Ну так! Калі гаспадыня часам вельмі стамляецца, то 
могуць з’явіцца чароўныя памагатыя.

Алеся ў захапленні паглядзела на цёцю і падумала: 
“Мая цёця Насця — дакладна фея!”

Незвычайная гiсторыя пра котку, 
якая умела сыходзiць i вяртацца 

назад не адна

Яна з’явілася ў нашым доме нечакана. Дзядзя Саша, 
сябра таты, аднойчы прыйшоў у госці. У размове, якую 
вялі дарослыя, паміж іншым госць меў неасцярож-
насць спытацца: “А кацяня вам не трэба?” Як не рабілі 
тата з  мамай яму таемныя знакі, было ўжо позна — на-
віна пра кацяня чароўным чынам даляцела да дзіцяча-
га пакоя і патрапіла куды трэба. Гэта значыць, у вушы 
да мяне і маёй сястрычкі. “Так! Нам вельмі трэба! Ну, 
калі ласка! Нам вельмі-вельмі трэба!” — закрычалі мы ў  
адзін голас у адказ, апярэдзіўшы маму з татам. Нашым 
бацькам заставалася толькі перазірнуцца, паціснуць 
плячыма і ўздыхнуць.

Так у доме з’явілася Соня. Для нас яна была не про-
ста коткай. Гэта быў пухнаты камячок энергіі, хуткасці, 
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спрыту, які ахвотна дзяліўся ўсім гэтым сваім багаццем 
з намі. Мы разам раслі, разам вучыліся паводзіцца і ра-
зам спасцігалі таямніцы навакольнага свету.

Зразумела, што Соня крышачку нас перагнала: 
за  год яна стала дарослай самастойнай дзяўчынкай. 
А мы яшчэ “пехам пад стол хадзілі”. Наша сям’я жыла 
ў прыватным доме, і Соня ў хуткім часе ўпэўнена за-
своіла навакольную тэрыторыю. Маланкай узлятала 
ад кораня да верхалінаў на любое дрэва ў нашым са-
дзе, заўзята палявала на таямнічую здабычу ў кветніку, 
выдатна ведала распалажэнне гаспадарчых забудоваў, 
часам гуляючы па іхніх дахах.

Так прайшла восень. Мінула зіма. Аднойчы, 
на самым пачатку вясны, Соня знікла. Мы хвалявалі-
ся, усюды шукалі. Гукалі ўголас і зраніцы, і ўвечары, 
пакідаючы місачку з ежай перад дзвярыма. Але Соня 

не з’яўлялася. Мы вельмі расстроіліся, і праз некалькі 
дзён сталі прызвычайвацца да думкі, што котка можа і 
ўвогуле не вярнуцца. Аднак надзеі не гублялі.

І Соня спраўдзіла нашы спадзяванні. Праз тыдзень 
яна з’явілася дома, нібыта нічога не адбылося. Нібыта, 
яна на пяць хвілін выйшла і хуценька вярнуліся. Такі ў 
яе быў спакойны і ўпэўнены выгляд. Шчасцю нашаму 
не было канца! Тата і мама таксама былі вельмі радыя, 
што Соня знайшлася. Хоць яны і супакойвалі нас, калі 
котка знікла, але заўважна было, што тады перажывалі 
яны не меней за нас.

Скончвалася вясна, набліжалася лета, і мы марылі 
пра тое, як будзем днямі грэцца на сонейку. Зразуме-
ла, гульні з Соняй найперш уваходзілі ў нашы 
планы — мы не ўяўлялі сабе, як будзем 
гуляць без коткі. 

Але надыйшоў момант, і Соня 
зноў нібыта згубілася. На гэты 
раз нашы бацькі не хвалява-
ліся, а толькі загадкава  
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пераглядаліся і супакойвалі нас: маўляў — не сумуйце, 
Соня хутка з’явіцца, ды яшчэ падрыхтуе для ўсіх сюр-
прыз!

Мы былі заінтрыгаваныя, і хоць зразумець нічога не 
маглі, кожны дзень пыталіся пра сюрпрыз і пра Соню. 
Аднойчы зраніцы тата палез на гарышча і ў хуткім часе 
з’явіўся перад намі з двума маленькімі пухнатымі ка-
мячкамі ў руках. Калісьці і Соня была падобная на іх, 
аднак гэтыя былі зусім маленькія.

У разгубленасці, мы не ведалі, што нам рабіць і як 
паводзіцца. Тата патлумачыў, што Соня стала мамай, 
а гэта двое яе дзетак. Яшчэ тата папрасіў, каб мы зараз 
былі ўважлівымі і асцярожнымі — і з дзеткамі, і з іхнай 
матуляй. Мы хутка прызвычаіліся да новага і  з пава-
гай пачалі ставіцца да Соні — яна ўжо была сапраўд-
най мамай! Гэта не жартачкі! У хуткім часе кацяняты 
падраслі, сталі больш упэўненымі, моцнымі і перасталі 
нас баяцца.

У адпаведнасці з рысамі іхнага характару, неўза-
баве ў кацянятаў з’явіліся імёны — Рукавічка і Сумны 
Тыгр. Дзяўчынка, чорнага колеру з белымі шкарпэтка-
мі на лапах, была вельмі падобная на персанажа ад-
наго мульфільма, які мы глядзелі амаль кожны дзень. 
Яна была вельмі актыўная і была першай усюды, дзе 
б ні з’яўлялася, часам цалкам нечакана. Дакладна, як і 
гераіня мульціка — у яе гонар і назвалі кацяня. А шэры 
паласаты хлопчык, які сапраўды нагадваў тыграня, зу-
сім не кволы і нават крыху буйнейшы за сястру, нібыта 
саромеўся і асцярожна з’яўляўся ўслед за Рукавічкай. 

У  яго вачах заўсёды адбівалася такая маркота, такая 
туга, што мянушка нарадзілася сама сабой — усе наво-
кал у хуткім часе звалі яго толькі Сумным Тыграм.

Калі аднойчы мы пайшлі ў госці да дзядзі Сашы, 
то не паспеўшы пераступіць парог, наперабой пачалі 
распавядаць, што Соня стала мамай. Але ж і здзіўляў-
ся ў той дзень наш дарослы сябра! І вочы акругляў, і 
пыхцеў як паравоз, і пляскаў у ладкі, і бухаў кулакамі 
па каленях, і прыгаворваў: “Не можа быць!” альбо “Ды 
што вы такое кажаце!” Дзядзя Саша не здагадваўся, што 
калі паварочваўся да нас спінай, мы ў люстэрка ўсё ба-
чылі — як ён, з усмешкай ад вуха да вуха, хітравата пад-
міргваў нашым бацькам.

Ад Дзяўчынкі-Бялынкі  
запісаў аповед Дзед Бялын 
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НАЗВА ПЯТАЯ

Загадкi пра жамяру  
ды iншых казюрак 

Поўз і ўпоперак, і ўздоўж
Па траве павольны… 

Ад сачка ляцеў, не ўцёк —
У сетку трапіў… 

Моцны самалётны гук
Праляцеўшы, выдаў… 

Круць і гэтак, круць і так —
Танчыў на пяску…  

Як маленькая кароўка
Пасвіцца ў траве…  

Павуціння добры пук
Панаплёў вакол… 

Праляцела, як страла.
У вулей несла мёд… 

Прымушае сябе слухаць —
Так зудзіць над вухам… 

Сеў на твар, трымай удар —
Альбо твар, альбо… 

Ляцеў, гудзеў і сеў на хмель
Мёд збіраць махнаты… 

На жоўтым — чорныя палосы:
Апранаюцца так… 

І без цукру, і без солі
Футра паядаюць… 

Не лётаў ноччу — толькі ўдзень —
Кусаць аматар… 

Каб матыльком стаць — поўзаць мусіць 
Перад  палётам тлусты… 

У спякоту ля двара
Налятае… 

смоўж

камар

чмель

восы

молі

авадзень

вусень

машкара

матылёк

жук

чарвяк

багоўка

павук

пчала

муха
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НАЗВА ШОСТАЯ 

Перапалох у кубiках

Шаноўныя сябры! Кубікі, якія вы бачыце на старон-
ках, чароўным чынам можна расстаўляць у любым па-
радку. Прачытаўшы, як звычайна – ад першага кубіка да 
сёмага, – тут жа можна зладзіць эксперымент і цалкам 
спакойна чытаць ад сёмага да першага. Так вы атрыма-
еце ўжо зусім іншую гісторыю. 

Можна выбраць іншы парадак (1-3-6-2-4-5-7, аль-
бо абсалютна любое спалучэнне 

слупкоў). Напрыклад, вы ўлад-
коўваецеся з мамай ці з татам, 
альбо з дзядулем ці бабуляй, 
і чытаеце верш кожны раз у 
новым выглядзе. А для наступ-
нага варыянту прыдумляеце 
новую чароўную назву. 
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НАЗВА СЁМАЯ. ЗАГАДКІ НА ТЭМЫ 
ВОДНЫЯ І ПАДВОДНЫЯ 

Пра марскiх жыхароу 

У моры плы́ла,
Пашчу раскрыла,
Але не патанула
Зубастая… 

Мае рукі замест ног
Васьмірукі… 

У акіяне ў белай пене,
А не ў цырку на арэне,
Кожны раз у строі новым
Колер зменіць рыба-… 

То гайдаецца на хвалях,
То нырне, нібы ў нябыт,
То фантанам пырск сігналіць
Аграмадны сіні… 

З мора скача госць глыбінны 
Называецца… 

Па беразе клюшнямі — шкраб!
Тут паўзе — увага!.. — 

акула

васьміног

клоун

кіт

дэльфінам

краб
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Галаву не рубіць с плеч
Пад вадою рыба-… 
 
Піліла ды распіліць не змагла
Тоўшчу марскую рыба-… 
 
Як марскі сапраўдны волат
Выплывае рыба-…

У моры скакаў, амаль не прамок
На абшарах падводных марскі… 

На дне акіянскім свае акцёркі — 
Сузор’і складаюць марскія… 

Пра рыб азёрных  
i рачных

Пад бераг заплывае ў траўку
Рыбка дробная… 

Зусім побач нетаропка
Праплывае рыбка… 

Закапаўся прама ў гразь
Мудрагелісты… 

Здабычу мацаць ён мастак —
Рыб пільнуе сам… 

Згрызе, што ў рот яму не сунь —
Драпежнік пад вадой… 

меч

сіляўка

плотка

карась

шчупак

акунь

піла

молат

канёк

зоркі
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Нібы казачны паром
Хвалю ўзняў вусаты… 

Над ракой мільгае цень —
Тут палюе… 

Толькі вудачку закінь —
Падплывае рыба… 

“Як спаймаеш, забярэш”, —
Рыбака запэўніў… 

“Голкі пад вадой не горш…” —
Перад яжом хваліўся… 

Ці то фрыстайл, ці то паркур
Зладзіў у рацэ… 

У возеры не проста так
Плыве драпежнік. Зваць…  

Хто — фазан? Куды — ў Судан?
Ды не! У рэчцы плыў… 

Загадка-паэма  
на флоцкую тэму

Хвалі на вадзе дрыготкай
Разразае носам… 
Плаваў багны пасярод
Горды прыдняпроўскі… 

Бачны строй — як летась — босых,  
Ды ў цяльняшках тых… 
Паглядае апантана
Экіпаж на… 

Капітан крычыць “Аўрал!”
Моцна круціць ён… 
Ледзь не малпамі, прабачце,
Скачуць маракі па… 

Будзе вецер дзьмуць, як летась, —
Уздымаюць дужы…  
Вецер сціхне — час паплёскаць —
На ваду спускаюць… 

Ад вяліка і да мала
Усе прычаляць да… 
Стануць строем ля ракі
У бесказырках… 

сом

галавень лодка

флот

матросаў

капітана

штурвал

мачце

ветразь

вёслы

прычала

маракі

лінь

лешч

ёрш

пячкур

судак

сазан

54 55



Шчыльна выстраяцца ў рад
Водны паглядзець… 

“Караул!”, а не “Аўрал!” — 
Крыкне новы… 
Тут жа на плячах ягоных
Бліснуць зоркамі… 

Флот стварыць сярод балотаў
Можа мала хто з… 
Называцца мае права — 
Воднай — нашая… 

НАЗВА ВОСЬМАЯ. КАЗАЧНАЯ

Паважай сяброу.  
Сапраудная казка 

Лес быў несапраўдны. Маленькія цацачныя дрэвы 
былі пластмасавыя. І звяры былі несапраўдныя і ма-
ленькія: драўляны тыгр, жалезны воўк, пластмасавы 
слон. Хлопчыку па імені Кастусь зусім не хацелася гу-
ляць са сваімі цацачнымі сябрамі. Кастусь сядзеў сум-
ны. Была нагода. Нейкая непрыгожая гісторыя атры-
малася з Толікам з сёмай кватэры. Той на пару гадоў 
старэйшы за Кастуся. Такі сапраўдны хітры ліс – нейкім 
чынам выпрасіў у Кастуся камп'ютарную прыстаўку. 
Маўляў, ну падаруй, ты ж такі ўжо дарослы — сам мо-
жаш вырашаць усе пытанні, табе ўжо шэсць гадоў!

Вось і падарыў… Павёўся на Толікавы ўгаворы, па-
верыў у сваю самастойнасць! А прыстаўка — дзевяці-
гадовага брата Арцёма. Яму падарылі на дзень наро-
дзінаў, а зараз ён паехаў у санаторый. Як нейкая цемра 
наступіла, калі Толік угаворваў  — Кастусь 
забыўся і  каму належыць прыстаўка, і пра 
тое, што гэта падарунак. Што цяпер рабіць? 
Толік ні за што не аддасць назад прыстаўку!

У пэўны момант Кастусь адчуў, што 
раптам усё вакол стала павялічвацца, а 
ён сам чароўным 
чынам пачаў змян-

парад

адмірал

пагоны

дзяржава

народаў
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шацца. Да такой ступені, што апынуўшыся ў пластма-
савым лесе, убачыў высокія дрэвы — такой вышыні, як 
і сапраўдныя. Падзеі разгортваліся імгненна: з-за дрэ-
ваў нечакана з’явіліся Драўляны Тыгр, Жалезны Воўк і 
Пластмасавы Слон. Што гэта менавіта яны, ягоныя цац-
кі, Кастусь вызначыў беспамылкова — у Тыг ра аблупі-
лася фарба з левага боку, у Ваўка была крыху пагнутая 
пярэдняя лапа, а ў Слана пагрызены Дзяніскавымі зу-
бамі хвост. 

Драўляны Тыгр спытаўся: “Ну што, твой хітры сусед 
выманіў у цябе братаву цацку?”

Кастусь панурыўся і кіўнуў. “Пакуль не вярнуліся 
з  працы яго бацькі, давайце не губляць часу!”  — пра-
панаваў Тыгр. “Давайце!” — у адзін голас сказалі Воўк 
і  Слон. “Ты паедзеш са мной”,  — дадаў Пластмасавы, 
і  не пытаючыся дазволу, падхапіў Кастуся хобатам і 
акуратна пасадзіў сабе на сагнутае калена, а далей 
хлопчык сам ускараскаўся на гіганцкую спіну. І хобат, 
і спіна падаліся зусім не пластмасавымі, а цалкам са-
праўднымі.

Як яны апынуліся перад дзвярыма сёмай кватэры, 
Кастусь не памятаў. Але Слон ужо націснуў на званок, 
дзверы расчыніліся і Толік акамянеў на парозе. Ну, вы 
самі ўявіце: перад дзвярыма стаяць Тыгр і Воўк у са-

праўдную велічыню, а за імі на пляцоўцы пакутуе на 
свае памеры Слон, ледзь перасоўваючыся па лесвіцы. 
А ў дадатак у яго на спіне сядзіць Кастусь. “Аддай, калі 
ласка, чалавеку прыстаўку. Гэта не яго, ты ж веда-
еш!” — ветліва сказаў Тыгр. Толік не зварухнуўся — яго 
акругленыя вочы і адкрыты рот гаварылі пра тое, што 
ён моцна напалохаўся. “Ты не бойся! Проста прынясі 
цацку”. Толік нарэшце выйшаў са ступару, сказаў “Ага!” 
і кінуўся ў пакой. Праз секунду з’явіўся з прыстаўкай у 
руках, але на пляцоўцы нікога не было.

Кастусь сядзеў у сваім пакоі. Перад ім быў неса-
праўдны лес. Недзе там, у яго глыбіні хаваліся тры ца-
цачныя жывёліны. Раздаўся званок, націснулі тры разы. 
Кастусь не спытаўшыся адчыніў дзверы  — з Толікам 
у іх дамова, калі што, званіць па тры разы. 

— Слухай! Я вырашыў табе аддаць прыстаўку. Я ве-
даю, гэта не твая, а брата…

— Дзякуй!
Толік не спяшаўся сыходзіць, нешта хацеў спытаць.
— Ну, што яшчэ? — дапамог яму Кастусь.
— Ды не, нічога асаблівага… Паслухай, у цябе такія 

старыя цацкі — драўляны тыгр, жалезны воўк і пласт-
масавы слон яшчэ ёсць? — усхвалявана спытаўся сусед.

— Ёсць, а што?
— Ды так, нічога… — кінуў Толік, павярнуўся і пабег 

у бок ліфта, забыўшыся развітацца.
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Дзве байкi

Жыў сабе на свеце адзін дзед. Былі часы, калі дзед 
быў яшчэ не дужа стары, і была ў яго дачушка. Аднойчы 
ў школе яна атрымала заданне — напісаць вершаваны 
аповед па малюнку, на якім былі кот з вудамі, саба-
ка, хмары і дождж. У той час не было ні інтэрнэту, ні 
айфонаў, ні смартфонаў, ні іншых гаджэтаў. І вось дзед 
са сваёй дачушкай селі пісаць алоўкам на аркушыку 
паперы, не ведаючы, што ў іх будзе ў выніку. 

Атрымалася байка, якую яны назвалі “Кот-рыба-
лоў”. Выкладчыца ў школе парадавалася творчым здоль-
насцям сваёй вучаніцы, а тая і не хавала, што дапамог 
ёй тата. У выніку адзнака была высокая — і за працу, 
і за шчырасць.

КОТ-РЫБАЛОЎ

Гісторый розных бачыў свет нямала,
А вось у нашай — стаў героем Кот!
Калі б яму нагода выпадала,
Пераказаў бы сам падзеяў ход — 
Расставіўшы прыгожа і ўдала,
Але ж, магчыма ўсё наадварот.

Дык вось, жыў Кот, 
Без хваляванняў і турбот, 
Ад працы вольны, вельмі здольны
Адкрыць свой рот, набіць жывот
І крочыць адпачыць павольна.
Аднойчы, можа ад нуды
Ці ад салодкіх моцных сноў — 
Прымроілася: “Сапраўды!
Я звер! Драпежнік! Рыбалоў!
Дзе сажалка? Іду туды
З сачком напагатоў!”
І рэзка дзверы адчыніўшы,
Быў збіты з панталыку Кот:
Дождж з неба хлешча, 
Вецер свішча!
І мовіў звер сабе: “Павер! 
Высакародны мой намер 
Ажыццявіцца: 
Ёсць паход!
Але не сёння… Не цяпер…”
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Сабака міма прабягаў,
Хвастом прамоклым пры парозе 
Суседа нібы павітаў 
І далей рушыў па дарозе.
Расклад рэальна ацаніўшы
І самалюбства прышчаміўшы,
“Драпежны” Кот даў задні ход,
Ціхенька дзверы прычыніўшы.

Вось мы таму не рызыкнулі
Кату аповед той даверыць.
Хаця (мы можам і пераправерыць),
Хапае ў наш вясёлы час 
Тых “рыбакоў” і сярод нас.
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Прайшло шмат гадоў. Дачушка вырасла, 
выйшла замуж і ў яе самой ужо падрастаў 
сынок. І вось аднойчы гісторыя паўтарылася. 
Так атрымалася, што дзеду па інтэрнэце прыйшло 
паведамленне з просьбай дапамагчы напісаць верша-
ваны аповед на тэму любых казачных персанажаў, пе-
раважна з жывёльнага свету. Гэтым разам дапамога 
спатрэбілася ўжо ўнуку. Жанр твора быў вызначаны 
хутчэй па інерцыі, па аналогіі з  колішняй школьнай 
працай унукавай мамы. Нарадзілася другая гісторыя, 
якая так і назвалася: “Байка для ўнука”.

БАЙКА ДЛЯ ЎНУКА

На поўдні ў джунглях Слонік жыў,
Штодня да школы ён хадзіў,
У класе быў адзін з найлепшых, 
Рашаў задачы, тэкст вучыў.
Аднойчы неяк атрымаў 
Заданне — скласці просты вершык,
Падумаў: “Тут я буду першым!” —
Як аказалася — дарма...

Забыўся Слонік прачытаць
Інструкцыю, як верш пісаць:
“Тут трэба мысліць і ўяўляць,
У гэтым спрыт свой праяўляць, 
Сюжэт цікавы прыдумляць, 
У фінале ўсіх здзіўляць!”
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І склаліся патрабаванні
Для Слоніка ў выпрабаванне!
Як ён сябе не прымушаў:
І падганяў, і прыспяшаў, 
Усе прыклаўшы намаганні —
Не здолеў справіцца с заданнем!

Пакуты зведаўшы праз гэта,
Падумаў: “Патурбую дзеда!
Ён, як заўсёды, дапаможа
І вершык напісаць мне зможа.
Мне застаецца трубку зняць
І нумар дзедаўскі набраць…”

Быў глухаваты Слон стары,
Шумела ў тэлефоне нешта,
Пераспытаў ён разы тры,
Не ўсё расчуўшы, зрэшты.
Наш Слонік моцна хваляваўся,
Калі адказу дачакаўся — 
Ад ранку ўжо любімы дзед
Для ўнука перадаў канверт:
А там — такі сюжэт!

Але ж, хто ўважліва чытае, 
Магчыма, той і заўважае,
Што Слон хацеў усім сказаць,
Як можна тут…

сябе пазнаць!

НАЗВА ДЗЕВЯТАЯ

Лiчылкi для самых маленькiх 

Да матулі-ліскі
Лашчацца дзве мыскі.
Мама рукавічкі вяжа 
І дачушкам сваім кажа: 
“Палічыце для cястрычак —
 Колькі будзе рукавічак?”

Крок наступны: мама шые — 
Шалікі, схаваць каб шыю
Для сястрычак тых дваіх.
Колькі шалікаў у іх? 

Мама кроіць нам пальчаткі
І пытаецца ў лісяткаў:
Дзве рукі і пальцаў пяць.
Колькі трэба пакідаць 
Кожнай лісцы, што ў пальчатках, — 
Пальчыкаў? Адзін дзясятак
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Вуха два, чатыры лапы.
Мышак ловіць кот вусаты.
Па адной ды кожны дзень. 
Колькі ў тыдзень? Роўна… 

Да пытання хто гатовы,
Калі ласка, моўце слова:
Колькі мае ног карова?
Колькі ёсць на ёй рагоў?
І пытанне паміж намі:
Што ў яе там з капытамі?

сем

НАЗВА ДЗЯСЯТАЯ

Загадкi пра гульнi  
i спорт

Шайба, клюшкі, лёд празрысты —
Тут гуляюць... 

Мяч нагамі ў полі чыстым
Выбіваюць… 

Вельмі моцны, мускулісты
Штангу ўверх узняў… 

Акрабаты і артысты!
На лёд выходзяць… 

У ластах з маскай кожны раз —
І спартсмен, і … 

Тут не хваляцца уловам.
Тут спартсмены…  

хакеісты

футбалісты

штангіст

фігурысты

вадалаз

рыбаловы
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Узлятае самалёт.
У ім сядзіць спартсмен… 

На педаль нагою ціснуць,
Віснуць… 

У іх на корце ціха, чыста —
Тут гуляюць… 

Цераз сетку рукамі, пад крыкі і свісты,
Мяч перакідваюць… 

Хто на кошыку пад столлю павіс?
Двухметровы… 

пілот

веласіпедысты

тэнісісты

валейбалісты

баскетбаліст
Загадкi пра гульнi

Толькі вы селі —
Уверх паляцелі, 
назад прыляцелі — 
Вас гайдаюць… 

З горкі — звечару і зранку —
Над ільдом ляцім на… 

Сам наперад! Сам назад!
Сам катае… 

арэлі

санках

самакат
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НАЗВА АДЗІНАЦЦАТАЯ

Чароуны каляндар

МАРА ПРА НАЙЛЕПШУЮ ПАРУ (ЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ)

Мы чакаем — хутка лета!
Заўважаем на прыкметы, 
Упарта лічым дзень за днём,
Толькі гэтым і жывём!
Колькі доўжыцца ўрок?
І чаму маўчыць званок?
У глыбіні пытанняў гэтых
Тоне той, хто прагне лета!

Лета — свабоду нам даруе!
Лета — нас ад тугі ўратуе!
Лета — робім, што жадаем!
Лета — мы так яго чакаем!

Мара блізка — месяц травень,
Мы за партамі трываем, 
Сум вакол, туга на твары
Застаецца толькі марыць.
Лета ў вершах, лета ў нотах,
Мы шалеем ад маркоты!
Што ўратуе бедных гэтых
Музыкантаў і паэтаў?

Лета — падорыць нам свабоду!
Лета — чароўныя прыгоды!
Лета — робім, што жадаем!
Лета — мы так яго чакаем!
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ЗМЯНЯЮЦЦА ФАРБЫ  
(ВОСЕНЬСКАЕ ПРАКТЫКАВАННЕ)

Дрэвы, звычайна такія зялёныя,
Пафарбаваў нехта ў іншы колер,
Нечакана чырвонымі сталі клёны
І пажаўцелі раптам таполі.

Нехта — аматар барвовых адценняў —
Расфарбаваў бярозы і ліпы,
Памяранцу дадаў між святла і ценю —
Дрэвам пасуе, хоць і нязвыкла.

Каму так цікава гэтым займацца?
Хто змяняць тыя колеры просіць?
Кожны год мусіць лета канчацца,
А лісце фарбуе восень…
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СВЯТОЧНЫ КАРАГОД (ЗІМОВЫЯ ЭЦЮДЫ)

Эцюд першы
У снежні снег злятае з неба,
А вецер носіць куды трэба,
І ўсю зямлю ім засцілае.
Сярод двара аднойчы зрання
У снежні снегавік паўстане
І вам галінкай памахае.

Для хлопчыкаў і для дзяўчынак
У снежні шмат якіх сняжынак
У лёд ператварыцца прагнуць.
І пачынаецца тут свята:
І школьнікі, і дашкаляты — 
На лёд канькі ды санкі цягнуць.

Так паўтараецца штогодна,
Спрадвеку склаўся, верагодна
Святочны гэты карагод!
З традыцыямі свету згодна,
Альбо ў святле прыкмет народных,
Як снежань скончыўся — 

прыходзіць 
Новы 

Год!

76 77



Эцюд другі
Сто дзён зімы. Студзёны студзень —
Каго заўгодна ён застудзіць,
Ваду ў крыніцах альбо ў студнях
Ператварае ў студзень.

Пра студзень кажуць: “Халадае,
Прастуду месяц наганяе…”
Студзіць сябе не дазваляйце —
Прастору цёплую стварайце!

Эцюд трэці
Лютуе нехта надта люта:
Застылі шэрані салюты
На вецці ў шкло закутым 
Паўсталых з лёду путаў.

Не грэе сонца, зоркі сталі, 
Месяц спыніўся ў кут прыткнуты —
Часы зімовых дзён насталі 
Пад назвай месяц люты.

РЫФМАВАНЫЯ ПРАДЧУВАННІ ЦЁПЛЫХ ДЗЁН

Наступнай зімой
Будуць са мной:
Лыжы і санкі, 
Канькі і лядзянкі, 
Дзед Мароз і Снягурка,
Мяшок падарункаў,
Снегавік на каляды — 
Заўсёды вам рады!

Вясна надыходзіць, 
час развітацца —

Толькі праз год 
будзем зноў сустракацца!

78 79



САКАВІК — КРАСАВІКУ 

Імкнецца месяц надта рана
Ўсе сокі абудзіць старанна
І мае назву — сакавік.

Яшчэ ільдзінкі на бярозах,
Ды па начах яшчэ марозы
І снег зусім яшчэ не знік.

Увагі месяц не звяртае
На лёд, які не ўсюды тае, 
Ды на замерзлую раку.

Вясну гукае і штурхае —
Прыроды сілы абуджае,
Каб перадаць красавіку.
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НА МЯЖЫ ВЯСНЫ І ЛЕТА 

Пра лета сваю мрою маем!
Са школы кожны цвёрда знае —
Вясна заканчваецца маем, 
За маем чэрвень наступае.

“Быў час – май-месяц зваўся травень…”, —
У сне, што сніцца на світанку
Далёкі продак быў паправіў,
Травінкай казытнуўшы зранку.

Ці не ад гэтых казытанняў
Ты прачынаешся ў ложку
І асэнсоўваеш патрошку,
Што май ператварыўся ў травень.

Вось і малюнкі намаляваныя,
Назвамі рознымі яны названыя.
Наша кампанія вельмі старалася,
Мы спадзяёмся — вам спадабалася!
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Літаратурна-мастацкае выданне

Несцярэнка Юрый Яўгенавіч

ЧАРОЎНЫЯ НАЗВЫ

Зборнік твораў для сямейнага чытання.
Для малодшага школьнага ўзросту

Ідэя, аўтар тэкстаў Юры Несцярэнка
Малюнкі Аня і Саша Несцярэнка

Фота Вольга Акуліч
Камп’ютарная вёрстка Аўгіння Багдановіч

Падпісана да друку ... . Фармат 60×90/8.
Ум. друк. арк. 10,75. Ул.-выд. арк. 9,2. 

Наклад ... экз. Заказ ... .
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