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ДАШЫН КАРАНДАШЫК
Толькi возьме наша Даша
Карандашык у руку,
Як адразу карандашык
Намалюе на лiстку:
· 1 сасну, i дуб высокi,

1
1
1

вярбу,

i

яварок,

сароку-белабоку,

грыбок-баравiчок;
Намалюе- глянуць люба
Матылькоу i пчолак рой;
А сунiцы- хоць у кубак
Награбай сваёй рукой.

Вось якi у нашай Дашы
Чарадзейны карандашык.

НАШ ДЗЕНЬ

Люда,

Стась
1 я- Мартын,
Мы раскажам вам аб тым,
Як жывём i дружым мы,
Як расцём м~ дужымi,
Якiя у нас . ·

.

паводзшы,

· Цi

добра час
праводзiм мы.

Пачынаем дзень спачатку
Фiзкультурнаю зарадкай.
Раз - налева,
Два - направа,
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Крок наперад,

Крок назад.
Нават Стась маленькi жвава
Патрапляе з намi улад.

Ен стараецца, таму

1 удаецца

усё яму.

Каб не быць слабым i хмурым,
Не цурайся фiзкультуры!
Эх, як весела бруiцца,
Льецца,
булькае
вадзiца.

Возьмем шчоткi

-

зубы тром

Беласнежным парашком.
мылам мы пад кранам мыем
Рукi,

3

вушы,
тв ар

i

шыю.

Чыста мыцца- наша умова.
Той, хто чысты,- той здаровы!

За ·сталом утрох сядзiм.
Мы з ахвотаю ядзiм.
Нам заусёды усё па густу:
Каша, бульба цi капуста.
-Я не буду ... не хачу я ...
Слоу такiх ты не пачуеш.

-

За сталом у нас заужды
Цiшыня у час яды.
Мы садоунiку старому

Пасабляем каля дому.
Сад у нас харошы:
На газонах
Мак чырвоны,
Ружы i гарошак.
Мы i дома пасабляем:
Я падлогу пздмятаю,
Фартушок надзеушы, Люда
Мые у тазiку пасуду.

Стась сваю работу знае
Ен вазоны палiвае.

Дзецям з працай трэба знацца,
Пасабляй бацькам у працы!
Дом вялiкi. На двары
Шмат гуляе дзетвары,
Весела заусёды .
Разам з iмi, як сябры,
Мы гуляем на двары,
Водзiм карагоды.

Песня з намi ·неразлучна.
Падружыся з песняй гучнай!
Кнiгi мы не забываем,
Кнiгi уважлiва чытаем.
Перад кнiгаю раскрытай,
Хоць яшчэ не знае лiтар,
За сталом сядзiць i · Стась .

Ен малюнкi услых чытае,
Без памылкi разбiрае ,
Дзе шчупак,
а . 1.зе карась,

Дзе рабiна,
·дзе лаза,

Дзе рагатая каза.

Хочаш знаць усё i ycixСябрам будзь цiкавых кнiг.
Вечар блiзiцца, якраз
1 канчаецца расказ.
Абяцанне мы стрымалi,
Пра сябе вам расказалi .
А цяпер пачуць цiкава
1 пра вас,
пра вашы справы:

Гульнi, дружбу i работу.
Спадзяёмся, вы з ахвотай
Нам, сябры, уважьще Пра сябе раскажаце.

ПЕРШАГА МАЯ
Гэй, ад краю у край спявай,

Сёння свята Першамай
Дзень вясны i дружбы шчырай.
Раз,
Два,
Тры,
Чатыры!
На парад за радам рад
Крочьщь наш дзiцячы сад.
Я iду з сястрычкай Iрай.
Раз,
Два,
Тры,
Чатыры!
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Дзе нi глянем толькi мы
Упрыгожаны дамы,
Ззяюць сонцам сцягi мiру.

Раз,
Два,
Тры,
Чатыры!

Каляровыя шары
Пралятаюць угары,

Як за птахам птах у вырай.
Раз,
Два,
Тры,
Чатыры!
Льецца песня з краю у край,
Мы святкуем Пер1рамай Дзень вясны i дружбы шчырай.

Раз,
Два,
Тры,
Чатыры!

ЗМЕЙ
Змея Нiл рабiць умее,
Запускае у неба змея.
Змей спакойна у ясным небе,
У празрыстай сiняве,
То ляцiць сабе, як лебедзь,
То, як паруснiк, плыве.

Хвост ад сонейка iскрьщца,
Як маланка-блiскавiца.

Змею ветрык пасабляе
ад зямлi,
Хлопчык нiтку распускае,
Толькi знай сабе- рулi!

. Аддаляцца

Змей ляцiць па-над садамi,
Над высокiмi дамамi .
Як ракета, увысь ляцiць ён,
Набiраючы разгон,
Вокал сонейка у блакiце
Падарожнiчау бы ён,

Але вось бяда- у Нiла
Болей нiткi не хапiла.

ХАЙ КОЖНЫ ВЕДАЕ,
ЯК ГАЛЯ

АБЕДАЕ

Галя у мамы на каленях.
Пачынаецца кармленне.
- Еш, дачушка,- мама просiць,
Лыжку з кашкаю падносiць.
- Не хачу! - крычьщь малая,
Лыжку ручкай адхiля~.
Бабка стала у ладкi пляскаць:
- Еш, галубка, калi ласка.

Дзед стары пачау iграць
На губным гармонiку,
Стау пад музыку скакаць
Кот на падаконнiку;
На пярэднiх лапках Бобiк,
Як у цырку, стойку робiць.
Шум i звон без перапынку:
- Еш, галубка!
- Еш, дзяучынка!
Не нарадуецца мама:

Галя з'ела свой абед.
Рады з мамаю таксама
Бобiк, коцiк, бабка, дзед.
Замарылiся, прысталi
Накармiлi усё-ткi Галю.
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,
ПРА КАЧАК, ШЧУПАКА

1 МЯЧЫК ЯНУКА
Iшоу па мосцiку Янук,
У рэчку мячык выпау 3 рук.
- Патане мячык! - крыкнуу хлопчык,
Ад страху аж 3аплюшчыу вочы.
Аднак дарэмны крык i плач:
На хвалях гушкаецца мяч.

Янук гляд3iць туды, сюды
Як мячык выручьщь 3 бяды?
А ту1 i3ноу бяда: на мячык
Напала трое шэрых качак.
I сталi мяч адна адной
На д3юбы кiдаць над вадой.

3-пад хвалi вынырнуу шчупак

I носам ткнуу у мячык так, ·
Што мяч у неба у3няуся свечкай,
Блiснуу ад сонейка над рэчкай
1 на 3д3iуленне шчупаку
У рукi трапiу Януку.
11

...

ДВОЙЧЫ ДВА-ЧАТЫРЫ
Двойку Барка зарабiу
За чыстапiсанне:
Ен у кляксах утапiу
Славы усе дазвання.
Вершык вывучьщь забыу
Пра лясную сойку
1 за гэта зарабiу

Ен таксама двойку.

- Што ты у школе атрымау?
Дзед пытае Барку.
Барка дзеду адказау:
- Атрымау чацвёрку.
12

-

РЫБАК
За гарой, лясочкам
Сонейка заснула,
Да сябе дзянёчак
Ручкай прыгарнула.
Цёплы вечар. Свецiць
Серабрысты месяц .
Пад ялiнай вецер
Нанач лёг у лесе.

Буду ускiнуу хлопчык,
Як ружжо, на плечы.
Караценькай ночкай
Хораша ля рэчкi!
Рыхтавауся дбала
Хлопчык на рыбалку.
Хлеба узяу i . сала,
Ножык i запалкi.
3

:iак

451
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Каля рэчкi быстрай
Запалiу ён голле.
Нiбы 3оркi, iскры
Паляцелi у поле.
Бульбу спёк i салца
З'еу ён 3 асалодай.
Многа на рыбалцы
Уцехi i прыгодау.

Вось 3а33яу i 3олак
Цёплай па3алотай.
Шустры i вясёлы
Хлопчык За работай.
Плоткi чарадою
Снеданне шукаюць
1 кручок 3 ядою
На хаду хапаюць.
Эх, улоу шчаслiвы,
Радуецца сэрца:
Рыбы, як на д3iва,

Поунае вяд3ерца.

-

На плячо у3яу вуду
пайшоу дадому.
От жа уд3ячны будуць
Хлопчыку малому!

1

ПРАЦАВiТАЯ ДЗЯУЧЫНКА
Як маленькую сяброуку,

Ляльку любiць Кадя :
То расчэша ёй галоуку,
То памые плацце .
То пагушкае на ручках,
То пацешьщЬ байкай Як у лесе у дрымучым
Заблудзiуся зайка .
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Ляльцы ловiць матылёчка
Шапачкай сваёю,
Праз шнурочак-паясочак

Скача перад ёю.
Спаць паклаушы памiж кветак
У цянёк духмяны,

Ей з пясочку шмат катлетак
Напячэ румяных.
За турботамi, за працай
Так i дзень мiнае,
А самой пазабауляцца
Часу не хапае.

СТАЛЯР
Кожны дзень заужды майструю
То габлюю,
То пiлую.
Я сталярекую работу
Вельмi палюбiу.
Я для мамiнага фота
Рамачку зрабiу .

17

КАЛЫХАНКА
Цiха, кiска,
Цiха, братка,
У калысцы

Спiць дзiцятка.
Б у дзь ж а добранькi, глядзi
Дзiцяня не разбудзi ..
Коцiк слухацца не хоча,
Скача ён з кутка у куточак.

Ох ты, кiсюi,
Ох, паганы,
Скiнуу мiску
3 кашкай маннай.
Галубкi лятуць, лятуць,
Кашку гэтую з'ядуць.
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Баючыся кары цяжкай,
Коцiк слёзы лье над кашкай.
Чуеш, кiска,

Ля калыскi
Ходзiць мышка
Каратышка .
На марудзь жа анi-нi,
Гэту мышку праганi.
Коцiк часу не губляе ,
Мышку у норку заганяе.

Змогся кiска,
Прытамiуся,
Пад калыскай
Прымасцiуся,
Хвост пад лапкi падгарнуу
1 салодкiм сном заснуу.
Баю-баю ...
Цiха у хаце .
Захацела спаць

-

'

мацi .

ЯК ЦАЦКI ДОМА ЗРАБiЦЬ САМОМУ
Я СЯГОННЯ вам хачу
Расказаць пра сад дзiцячы,
Што там добрага пачуу,

Што цiкавага пабачыу.
Кожны столiк, як варштат.
Ля варштата у- дзетак шмат;
Цацкi розныя удала
3 самых простых матар'ялау
Робяць дзецi самi

У ласнымi рукамi.
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Арэх
Да арэха,
I смех,
I пацехаЗрабiлi жывот, галаву;
Каб вочкi маргалi,
Прышылi каралi1 так змайстравалi
Саву.
Рада Клаудзiя Пятроуна,
Ну, а хто не будзе рад?
Сад дзiцячы, а усё роуна
Як сапраудны камбiнат.
Хто што хоча,
Х то што ум ее -

Выразае,
Лепiць,
Клеiць ...
Я прысеу на табурэцiк.
Да мяне падбеглi д3ецi
1 паказваюць як госцю
Цацкi ро3ныя свае.

А д3яжурны, хлопчык Косця,
Тлумачэннi мне дае.

•

Вось маленькiя сiнiчкi,
Пагляд3iце, як адна!
Ножкi 3роблены 3 сярнiчак,

-

А галоукi 3 каштана.
Хто 3рабiу ix, в~м цiкава?

Ix

3рабiлi Мая

3

Клавай.

А вось гэта - сыраежка,
3 бульбы выра3ау Алежка.
А вось гэта- праца Вовы,
Тут усё 3 кары сасновай:
Паляунiчы, i сабачка,
I падстрэленая качка.

А вось гэта- малпаняты,
Ната ix 3рабiла 3 ваты.

Нам пра гэтых малпанят

Нават песню склау lгнат:
Выйшла з хаты

Малпа матка,
А за маткай
Малпаняткi.
Просяць, моляць:

-

Мама, мама,

Нас вазьмi з сабой таксама.

-

ПаглЯдзiце,- крыкнуу Толя,

Што вiсiць у нас пад столлю!
Гэта мы зрабiць змаглi

Спадарожнiка зямлi.
Е.сць яшчэ аутамабiлi!
Е.сць i заяц-быстраход!
А нядауна мьr зрабiлi
Рэактыуны самалёт! ..

-

1

1

Вась пачуу што i пабачыу
Я, зайшоушьr у сад дзiцячы.

I

падумау:
Х то захоча,-

Цi дзяучьшка, цi то хлопчык,

Цi то у горадзе сталiчным,
Цi то у вёсцьr невялiчкай,
Кожньr усюдьr цацак мажа
Нарабiць сабе прыгожьrх.
Бо i дома,
Як вядома,
Можна ix рабiць самому.

1'

'

ХЛОПЧЫК 1 ПЕВЕНЬ
Сам сабе катлетку смажыу
1 запэцкауся у сажу.
Каб нiхто не стау сварьщца,
Ен рашыу пайсцi памьщца

1 з вядзерцам за вадой
У другi пабег пакой.
23

Ку-ку-рэ-ку! Ку-ку-рэ-ку!
Вась

i

певень тут аднекуль.

К~адучыся, неjзаметку
Падляцеу, xaпij катлетку.
Дзюбау, дзюбау- аслабеj,
Толькi збрудзiу, а не з'еj ..

Хлопчык чысценькi jваходзiць
I глядзiць: нашкодзiу злодзей.
Закрычаj, заплакаj нават ...
Напужаjшыся расправы,

Певень крыллi распасцёр,
Праз акно уцёк на двор ...

Мацi выелухала сына
I сказала:- Малайчьша!
Сам кухарыj, сам памыjся,
Сам i з пеунем разлiчыjся.
Годзе плакаць, вьrтры твар,

Мой маленькi гаспадар.

СКАКУХА

•

.

Глянь на Рыту
На скакуху,
Колькi спрыту,
Колькi руху:
Скок ды скок
Цераз шнурок,

Толькi свiшча вецярок!
А вяровачка-шнурочак

Ледзь прыкметнаю дугой
Па-пад ножкамi праскоча,
Праляцiць над галавой.
Ажно банцiк невялiчкi,
Што заплецены у касiчкi,
Як блакiтны
Матылёк,
Разам з Рытай
Скок ды скок!

25

У ПАРКУ

•
Кожны дзень у парк мы ходзiм,
Гульнi розныя праводзiм.
Там забау цiкавых шмат.
Там чакаюць нас качэлi,
Верхалазкi, каруселi.
Там фантан, як вадаспад,

Не сцiхаючы бруiцца.
Сонца у пырсках прамянiцца.
Гусi плаваюць, ныраюць,

Як спартсмены; iм яду
3 моста жменямi кiдаем
У празрыстую ваду.
Гусi з гогатам у дзячным
Пачастунак ловяць смачны.

26

У ЛЕТНI ДЗЕНЬ
Два браты, Iгнат i Цiхан,
Каб сяброу сваiх здзiвiць,
Згаварылiся пацiху
Штось цiкавае зрабiць.
Драцяную клетку узялi,
Пару слоiкау шкляных,
Выйшлi моучкi i прапалi
За варотамi яны.

Як прыйшла дадому мацi,
Дома хлопцау не было.

1 пайшла

яна шукаць ix,
Дум усякiх шмат найшло.
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Дзе не пойдзе- усе дарма:
Хлапчукоу нiдзе няма.
Што за лiха,
Усё няулад.
Дзе той Цiхан?
Дзе Iгнат?
Расказала мацi Федзю,
Федзя доута не чакау;
Каб сабраць дзяцей-суседзяу,
У трубу трубiць пачау.

На сiгнал прыбеглi Юля,
Пеця, Кадя, два Кузьмы:

-

Не хвалюйцеся, матуля,

Адшукаем хлопцау мы.
Хто куды, як следапыты,

Разышлася дзетвара.
Бегау з iмi Жук сярдзiты
Ад двара i да двара.

Скрозь шукалi i дарма:
Ix- няма, няма, няма.
Што за лiха,
Усё няулад.
Дзе той Цiха н?
Дзе Iгнат?
Два Кузьмы -трамвай спынялi,
Петрусёк спыняу ауто.
- Можа бачыу хто? - пыталi.
Не, не бачыу ix нiхто.
Мацi у слёзах, мацi плача:
- Дзе яны, сынкi мае?
От складаная задача,

Паспрабуй рашы яе!
Дзе ж маглi падзецца дзецi?
шукаючы цяпер,
Едзе на матацыклеце
Нават мiлiцыянер.

Ix
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Скрозь кружылi i дарма:
Ix - н яма, няма, няма.
Што за лiха,
Усё няулад.
Дзе той Цiха н?
Дзе Iгнат?

Нечакана Жук iмклiва
Павярнуу у сад густы,
На траву прылёг пад слiвай,

Стау дзiвiцца на кусты.
Што такое? Прьпаiуся,

Натапырыу вушы, устау,
Хвост падняу, перакулiуся
1 па-свойму знак падау.
«Гау-гау-гау!»- пачулi дзецi,
Чарадой .пабеглi у сад .

Жук вясёлы, ён прыкмецiу
Тут

i

Цiхан

i

Iгнат.

Пракацiуся над кустамi

Зычны голас дзетвары:
Вась дзе стрэлiся мы з вамi!
- Як не сорамна, сябры!
Цэлы дзень мы вас шукалi.
Гэткi быу перапалох!
Цiхан здзiулены: - Не зналi,
Мы працуем тут удвох.

-

Мы жучкоу збiраем, мушак,
Ловiм розных матылькоу.

Нават мы злавiлi птушку
Каля бэзавых кустоу.

-

Мы,- пачау казаць Iгнацiк.

Адступiушы крышку убок,
Мы рашылi у нашай хаце

Свой зрабiць жывы куток.
Свой жьшы куток? Цiкава.
Дзецi блiжай падышлi
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ахвотай пачалi
Ра3глядаць жучкоу, ка3явак
Белых, жоутых i чарнявых.

13

Птушка 3 клеткi драцяной
Падала iм голас свой.
Не маруд3ячы нi трошкi,
Далi птушцы хлебнай крошкi.
Шалясцiць лiства на веццях.
Вее ведер. Сонца свецiць.

Стала цiха.
Кожны рад.
Есць i Цiхан

1

lгнат.

ЛЯСНАЯ БАЙКА
Вырас пад асiнаю
Г рыб

Архiп.
На дзiва усiм
На iм
Прыгожы капялюш:
Ружовы,
Адмысловы
На усю лясную глуш.

Стаiць

задаецца
Г рыб
Архiп.
Не можа наглядзецца
Край зялёны
На капялюш ягоны.

i

Шэпча мошка-басаножка:
Ах, якi грыбок харошы!
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Крыллем плясне матылёк:
Ах, якi капелюшок!

-

Зайка скача, плешча у лапкi:
Я такой не бачыу шапкi!

-

Нават жаба выхваляе:
- Ква-ква-ква, ква-ква-ква,
Раз такую шапку мае,
Дык якая ж галава! ..
Раптам вецер тут з'явiуся,
Г рыб
Архiп
Закалацiуся;
Капялюш яго на дол
Пакацiуся колам .
1 глядзяць усе наукол:
Г рыб
Архiп

Стаiць, як кол,
Голы, безгаловы ...
Ператапталi усю траву,
Шукалi, звалi галаву.
1 зразумелi, што дарма
Шукаць таго, чага няма.

КАЗКА ПРА ПАНА ЖЫВАГЛОТА

За марамi, ,там, дзе горы,
За гарамi, дзе азёры,
За азёрамi, пад сонцам,
У закiнутай старанцы

:Е:сць гара.
На той гары,
У дубовым гушчары,

Жы:У спакойна цэлы век
Невядомы чалавек.
Жыу багатым жываглотам,
Працаваць не меу ахвоты.

Ад зары i да зары,
Аблiваючыся потам,
Знемагалi за работай
Толькi птушкi

i

звяры.

Сам не сеяу, не арау,
Ледзь нагой пераступау,
А усяго яму ставала -

Хлеба, солi, круп
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i

~ала.

Свiннi дЗiкiя аралi,
Галкi услед баранавалi,
Бусел сеяу, нават козы

Дзёрлi лыка з вербалозау,
А мядзведзь каля кустоу
3 таго лыка лапцi плёу.
Як засцелiць завiруха
Шлях-дарогу белым пухам,
Цi на захад, цi на усход
Сабiраецца у паход

Зверадавец-гаспадар
Прадаваць .цабро-тавар.

Двор гудзе перапалохам:
Усцiлаюць санкi мохам,
Кожны лётау,
Аха у,

ОхауСуматоха, суматоха ...
Загудзеу мядзведзь у рог,
Што ласёу ужо запрог.
Гусi-лебедзi вароты

Адчыняюць жываглоту.
Дзятлы б'юць у барабан:
- Едзе,
Едзе,
Едзе
Па н!
Вераб'i iграюць марш:
Едзе,
Едзе
На кiрмаш!

-

Шлях-дарога уецца змеем,
Пан сядзiць, i у вус не дзьме ён.
Без канца, бесперастанку
Колькi сiлы цягнуць санкi
Цераз пушчы, цераз горы,
Цераз рэкi i азёры,
Без дapori, без шляхоу
Адзiнаццаць пар ласёу.
Па баках бягуць ваукi,
Як стральцы-вартаунiкi.
На parax ласiных iней,
Пара уецца хмарай сiняй,
Ручаямi льецца пот.
Зло у ласёу забушавала,
Гневам кроу забунтавала:
- Эх, трымайся, жываглот!
Як рванулi, тузанулi,
Санкi yмir перавярнулi,
1 тарчма пракляты пан
Пакацiуся, як чурбан,
3 ropкi ·
Унiз,
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Унiз,
Унiз ...
Там i снегам замяло
Пана мёртвае чало.
До)та бой кiпеу суровы
3 воучай паиекаю аховай.
Пластам хцiуцы паляглi
Ix ласi перамаглi
I пайшлi без перашкоды
У лес,
На волю,
На свабоду!

ПАВОДКА
Рэчка бераг залiвала
I навалай гнала шквал.
Грозным валам бушавала,
Свой спрауляла карнавал.
На бурлiвую паводку
Паглядзець прыбег Сымон.
Стау на крыгу, убачыу лодку,

Пакатацца уздумау ён.

·

Хвалi крыгу адкалолi,
Bip пад крыгай забурлiу.
Лодку узяць Сымон не здолеу,
Так на крызе i паплыу.
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Не сцiхау шалёны рокат,
Крыгу нёс водаварот.
Пралятау непадалёку
Над ракою верталёт.
Бачыць лётчык- там унiзе
Нехта шапкаю трасе,
Просiць помачы на крызе,

А в ада я го нясе ...
Апусцiуся нiжай лётчык,
Кiнуу шнур яму на лёд.
Абкруцiуся шнурам хлопчык
1 палез у верталёт.
Лётчык зноу падняуся угару,
1 Сымон вясёлым стау:
Першы раз свой родны горад

3

верталёта разглядау.

Быу палёт яга кароткiм.
Але пройдзе многа год,Не забудзе ён паводкi,
Будзе помнiць крыгаход.

СПАКОЙНАЕ НОЧЫ
Заснi, мой каханы,
Мой мiлы сынок,
Падняуся туманам
За вокнамi змрок.
Раса на палянах,
Нахмурыуся гай.
Заснi, паслухмяны,
Бай-баiнькi-бай.

На золаку рана
Рассеецца змрок.
Бадзёрым, румяным
Ты устанеш, сынок ...
Праменнi на сцежках
Асушаць расу,
Вавёркi арэшкау
Табе прынясуць.

3 табой бьщь, сыночак,
Мне радасць адна.
Спакойнае ночы,
Салодкага сна.
Усе ужо заснулi,
1 ты засынай .
Лю-люсенькi-люлi,
Бай-баiнькi-бай .
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Подарок деткам-малолеткам
Государственное издательство
Минск, просп. Сталина,
1960 г.
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Здадзена
набор 7/Х 1959 г. Падпlсана да друку 6/111960 г . Фармат 84 X I08 1 / 18 • Ф1з.
друк . арк . 2,5.
Ум . друк. арк . 4,1 . Уч. выд. арк. 2,61.
Тыраж 58000 экз. Зак. 451.
Цана 1 руб. 85 кап.

Пал1графlчны камбiнат !ми Я. Коласа ГалоУвыдата Мlнiстэрства культуры БС.СР .
Мlнск, Чырвонаи,
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