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Часопіс для дзяцей



Карагод месяцаў

Віка ТРЭНАС

Сакавiк
Месяц, што мае імя сакавік,
З лютай зімой жартаваць не прывык.
Дзіва як сонцам напоўніўся свет!
А з-пад зямлі вызірнуў першацвет.
Снег растае ў звонкія ручаінкі,
Ёсць завушніцы ў бярозкі-дзяўчынкі.
Мішка прачнуўся і вылез з бярлогі,
Лось адрасціў сабе новыя рогі,
З выраю птушкі спяшаюць дахаты,
А ў зайчыхі цяпер — зайчаняты.
Смачныя будзем пячы мы блінцы,
Радавацца Вясне-Масленіцы!

Малюнак Наталлі Таўсталес

Больш чым кнігі
У лютым у Беларусі праходзіць 

Міжнародная кніжная выстава-кір-
маш, дзе збіраюцца разам дарослыя і 
юныя чытачы, пісьменнікі, выдаўцы, 
госці з розных краін. 5 дзён, больш 
за 30 краін свету, 61 тысяча гасцей!.. 
Гэта сапраўднае свята кнігі, і ты, да-
рагі дружа, канечне ж, наведаў яго са 
сваімі бацькамі, сябрамі, настаўнікамі 
і дазнаўся шмат новага і цікавага. 

Вясёлкаўцы сумесна з сябрамі — 
выдавецтвам “Адукацыя і выхаван-
не” — узялі ўдзел у выставе-кірмашы і 
прадставілі часопісы “Вясёлка”, “Буся” 
і “Домік” на стэндзе, а таксама на дзі-
цячай пляцоўцы. Правялі інтэрак-
тыўную гульню “Буквару 400 гадоў”, 
расфарбавалі разам з юнымі мастакамі 
і мастачкамі маляванкі пра Бусю-чэм-
піёна, прачыталі вершы, паразгадвалі 
загадкі, падарылі шмат яркіх і прыго-
жых часопісаў зацікаўленым чытачам.

На сваёй творчай сустрэчы галоў-
ны рэдактар часопіса “Вясёлка” 
Уладзімір Ліпскі распавёў школь-
нікам, настаўнікам, іншым навед-
нікам выставы-кірмашу пра новыя 
кнігі “Мая Беларусь” і “Цар”. Былі агу-
чаны вершы, паказаны фотаздымкі і 
невялікі біяграфічны фільм пра Улад-
зіміра Сцяпанавіча — лаўрэата Дзяр-
жаўнай прэміі, заслужанага дзеяча 
культуры Беларусі, старшыні Белару-
скага дзіцячага фонду, і галоўнае — 
лепшага сябра дзяцей. Юныя ўдзель-
нікі віктарыны, якую правяла вядучая 
імпрэзы, намеснік галоўнага рэдак-
тара “Вясёлкі” Анастасія Радзікевіч, 
атрымалі прызы.

Мне радуюцца дом і школка —
Бо я выпісваю “Вясёлку”!
Падпісацца на любімы часопіс можна ў аддзяленнях Белпошты і Белсаюздруку да 25-га чысла 
кожнага месяца. Індэкс індывідуальных падпісчыкаў 74845, ведамасных 748452.

Прыкметы i прымаукi
• Вясной бывае тры пахаладанні — “на вярбу”, “на 

жабку”, “на зязюльку”.
• Вясной зверху прыпякае, а знізу марозам падціскае.
• Грак — на гары і вясна — на двары.
• Журавель прыляцеў — цяпло прынёс.
• Дождж і сонца вясной ткуць дыван квяцісты.

,

Фота Дзмітрыя Сапсая
Вася Вясёлкін
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Рыгор БАБЧАНОК

Цяпло растопіць путы
Павевамі вясны.
Яшчэ пануе люты,
Ды ўжо канец зімы.

Сцякаюць ручаінай
Апошнія снягі,
Вясна ідзе Краінай
У край мой дарагі.

Хай спраўдзяцца надзеі
На шчасце, на ўраджай! 
Вясновыя напевы
Прыйшлі ў родны край.

Жыццё ідзе па крузе,
Праменне сонца льецца.
Прачніся, любы дружа,
Зірні ў сваё акенца!

Вясновыя напевы
Дарагія сябры! Дзякуем вам за творы і малюнкі, якія вы да-

сылаеце нам у рэдакцыю для Васі Вясёлкіна і МУРа на конкурс 
“Мая Беларусь у 2030 годзе”. З радасцю чакаем новых работ!

Наша краіна мае сваю нацыянальную культуру, у яе шматвяковай гісторыі 
крыюцца вялікія магчымасці.

Я лічу, што ў 2030 годзе навукоўцы знойдуць лекі ад многіх хвароб, якія зараз 
лічацца цяжкімі і невылечнымі. Створаць ген, які зможа працягваць жыццё.

Па вуліцах усіх беларускіх гарадоў будуць курсіраваць беспілотныя электрама-
білі, электробусы. На ўсіх аўтадарогах з’явяцца падзарадкі для электратранспарту. 
У дапамогу людзям будзе створана шмат робатаў. Жыхары Беларусі будуць кары-
стацца біяметрычнымі электроннымі дакументамі.

Імкліва вырасце рынак арганічных, экалагічна чыстых прадуктаў. Будуць вынай-
дзены новыя віды насення, больш устойлівыя да розных шкоднікаў і хвароб, а жы-
вёл будуць гадаваць больш эфектыўна.

Беларусь і далей будзе спартовай краінай, у якой з’явіцца яшчэ больш магчы-
масцей для дасягнення найвышэйшых вынікаў.

У нашай краіне жывуць і будуць жыць адукаваныя, культурныя, таленавітыя, 
ветлівыя, вясёлыя, добрыя людзі.

Дар’я Дудзіч, аг. Людзяневічы, Жыткавіцкі раён, Гомельская вобл. 

Краіна вялікіх магчымасцей

Яўгенія Гдурык, 2 клас, Палонкаўская дзіцячы сад-сярэдняя школа

Кацярына Васькава, 6 гадоў, г. Мінск

Аляксей Мамонаў, 7 гадоў, г. Мінск

Вячаслаў Шкель, 7 гадоў, г. Мінск

Дар’я Халадзінская, 7 гадоў, г. Мінск
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ДА 90-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ЕЎДАКІІ ЛОСЬ

Еўдакія ЛОСЬ

Ах, якое сонейка
Зранку над зямлёй,
Над дваром, над лаўкай
І над галавой.

Пад сонцам шчокі лялек
Румяняцца ярчэй.
На сонцы ззяе мячык
І ловіцца ямчэй.

І сонейка нібыта
Вялізны цёплы мяч,
Хаця яго не зловіш,
Пусціўшыся наўскач.

Прыйшла вясна
Прыйшла вясна,
Ільды зламала,
Паскорыла крынічак бег
І дужа хутка паздымала
Шапкі белыя са стрэх!

Я выпускаю 
птушак

Спяшалася з лесу ў горад і, 
ад’язджаючы, забыла выпусціць з 
веранды сінічку. Заляцела ж неяк 
праз дзірку ў шыбіне!

Вяртаюся дамоў, адмыкаю дзве-
ры ў дом — на верандзе сініца, яшчэ 
і верабей з ёю, пралез, відаць, тым 
жа шляхам, ад марозу ўцякаючы. 
Птушкі пырхаюць пад столлю, б’юц-

ца дзюбкамі ў белыя шыбы, за якімі так зманліва блізка — вольны лясны абшар.

Расчыніла дзверы — вераб’я толькі і бачыла, куляй вылецеў проста ў хмыз! А 
сініца ніяк не магла здагадацца, каторыя — дзверы…

Вось дурнічка!
І на волю гнаць трэба!

Новая
Міша з бабуляй — шчырыя прыяцелі: разам ядуць, разам гуляюць. Гулялі ў мяч 

на бульвары. Мяч закаціўся далёка за клумбу. Міша не ішоў за цацкай, хацеў, каб 
даставала мяч бабуля. Цёця, што сядзела на лаўцы з кніжкай у руцэ, пасарамаціла 
хлопчыка:

— Сорамна, Міша! Сам схадзі за мячом, бабуля ж старая!
— Мая бабуля новая! — адказаў хлопчык і паважна рушыў у кветкавы параснік.

1 сакавіка споўнілася б 90 гадоў пісьменніцы Еўдакіі Лось. Паэтэса, празаік, пера-
кладчыца, аўтар шматлікіх кніг для дзяцей і дарослых, Еўдакія Якаўлеўна з 1975 па 
1977 гады працавала галоўным рэдактарам часопіса “Вясёлка”.

Імем Еўдакіі Лось названая вуліца ў Віцебску і Ушацкая раённая бібліятэка.

Сонейка

6 7



ПІСЬМЕННІКУ, ДАЎНЯМУ СЯБРУ 
“ВЯСЁЛКІ” МІКОЛУ МЯТЛІЦКАМУ – 65 ГАДОЎ. ВІНШУЕМ!

Мікола МЯТЛІЦКІ

БРАТЫ 
Сакавік красавіку 
Падае як брат руку. 
Так гаворыць сакавік: 
– Спраў маіх – вялікі лік! 
Снег з усёй зямлі прыбраў, 
Прыступай ты, брат, да спраў.

Адазваўся красавік: 
– Працаваць і я прывык, 
Вельмі ж рупіць сёння мне 
Даць угрэцца баразне. 
Хай да небнай зіхаты 
Росла цягнуцца жыты! 

І скажу я: браце май, 
Плён руплівы мой прымай, 
Для таго я ўсё зрабіў, 
Каб ты квеценню расцвіў. 

ЁСЦЬ ПЛАНЕТА 
Ёсць у космасе планета 
Ля праменнай зоркі, 
Што цяплом яе сагрэта, 
Дзе світанак золкі. 

Дзе блакітам граюць рэкі, 
Ззяюць снегам горы. 
Дзе лясы шумяць адвеку, 
Коцяць хвалі моры. 

Дзе бушуюць акіяны 
Ці ляжаць у стыні. 
Дзе пясчаныя барханы 
Узвялі пустыні. 

Дзе раскаціста грымоты 
Падаюць свой голас 
І маланкавай зіхоты 
Джала – срэбны волас. 

Дзе вулканы пад нябёсы 
Попелам шугаюць 
І на шчэрбіны-адкосы 
Лаваю збягаюць. 

Дзе ляжаць ільды сівыя – 
Тоўшча ў кіламетры, 
І палярнай ноччу выюць 
Ледзяныя ветры. 

З хваляваннем б’ецца сэрца 
Вечна перад ёю, 
Бо планета ў нас завецца 
Роднаю Зямлёю.

Малюнкі Сяргея Волкава8 9



Уладзімір МАЗГО

Вясна
Цяплеюць сонца промні — 
І растаюць ільды.
Вясна пяе ў шпакоўні
На розныя лады.

Лясы і пералескі
Святочна расцвілі:
Сагрэлі нас пралескі
Усмешкамі зямлі.

ФАНТАЗiЯ
— Ля Зэльвы
Пасвяцца ільвы.
Напэўна,
Бачылі іх вы?

— Жывуць за Слонімам
Сланы, 
Такія слаўныя
Яны…

— Тут Афрыка
Ці Азія?..

— Багатая фантазія!
Малюнак Наталлі Таўсталес

Паэту, вясёлкаўцу Уладзіміру Мазго — 60 гадоў. Віншуем!
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Пачатак у №1 за 2019 г., працяг у наступным нумары.



Мікола ЧАРНЯЎСКІ

Бярозчын пачастунак
Глянь,
З бярозкі
Льюцца слёзкі.
Ды чаму салодкія?
Бо частуе ўсіх бярозка
Слёзкамі
З ахвоткаю.

Пад латак
Падстаў на ранку
Збан, і сам прыслухайся:
Пад салодкую марзянку
Ўраз мінецца скруха ўся.

Крап-крап-кроплі
Б’юцца ў донца,
Звонка, не змаўкаючы, – 
І салодкім стала сонца,
Ў збан твой заглядаючы.

Лье бярозка
Не, не слёзкі – 
Смачныя гарошыны,
Бо бярозка,
Бо бярозка
Любіць вас, харошыя!

Ну, а вы,
Хто з вас прызнае,
Што не быў свавольнікам,
І чаму краса лясная – 
З абламаным голлейкам?

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

Гульні
На дварэ люляе дрэва
Птушку з птушанятамі.
Не кладзецца толькі Ева,
Гульнямі занятая.

Шчэ не ведае малая
(Колькі там гадочкаў!):
Гульні не перагуляеш
І да самай ночкі.

Боцікі  гумовыя
Я па лужынах хаджу
І пад ногі не гляджу,
Як надзену новыя
Боцікі гумовыя.

І цяпер паўсюль ваду
Я на вуліцах знайду.
Малайцы вы, новыя 
Боцікі гумовыя!

Цяжкае  пытанне
– Бабуля, скажы мне,
Мо ведаеш ты:
Ці ёсць у слана капыты?

Бабуля маўчала,
Не знала яна,
Ці ёсць капыты ў слана.

Бываюць у коней,
Аленяў, ласёў…
А болей на памяць
Ніхто не ішоў.

І разам рашылі:
Навошта нам слон?
Спытаемся ў дзеда.
Хай думае ён.

Малюнкі Віталя Дударэнкі14 15



Васіль ЗУЁНАКМалюнкі з любоўю да жыцця
Мастаку Уладзіміру Сцяпанавічу Пашчасцеву сёлета магло б 

споўніцца 75 гадоў.
Але, на вялікі жаль, майго сябра, калегі, адмысловага мастака 

цэлы год няма з намі. Ён лёгка мог намаляваць усё, што заўгод-
на — ад касмічных караблёў і самалётаў да любых экзатычных 
жывёлаў. Вельмі любіў маляваць котак і сабак, якія жылі ў яго 
доме. Але больш за ўсё мастак любіў маляваць для дзетак. На яго 
рахунку — сотні вясёлых дзіцячых кніжак.

Асобная старонка творчай біяграфіі Уладзіміра Пашчасцева — шматлікія ілю-
страцыі для падручнікаў пачатковых класаў, якія так падабаюцца дзяўчаткам і 
хлопчыкам.

Уладзімір афармляў знакамітыя буквары Анатоля Клышкі. Мне згадваецца адзін 
такі буквар. Ён выйшаў вельмі асаблівым: усе персанажы былі забаўнымі зайцамі, 
вавёрачкамі, лісамі, мядзведзямі і інш. Усе жывёлы былі намаляваныя бліскуча. Як 
і дзеткі, хадзілі ў школу, чыталі, пісалі, сваволілі…

Валодзя быў цудоўным акварэлістам, які з эцюдамі аб’ездзіў амаль усю Беларусь. 
Кожнага разу ён прывозіў шмат рысункаў і акварэляў.

Дзясяткі гадоў Уладзімір Пашчасцеў супрацоўнічаў з часопісам «Вясёлка». 
Некалькі пакаленняў чытачоў з захапленнем разглядалі гэтыя малюнкі. Некато-

рыя з іх можна ўбачыць у сённяшнім нумары нашага часопіса.
Валодзя быў вясёлым і аптымістычным чалавекам, зухавата ездзіў на аўто, у юна-

цтве бегаў, катаўся на лыжах, і маляваў, маляваў, маляваў…
Гэта было галоўнай справай яго жыцця.

Сяргей Волкаў, 
заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь

Фарбы не хапіла…
Надзімае важна нос
Вераб’іны альбінос:
— Палюбуйся, паглядзі —
Я не шэры, а бландзін!
Значыць, белы, самы чысты —
Хоць мяне для ўзору выстаў!..

Тут жа шэры шарачок,
Верабейка-мужычок
Адказаў хвальбону:
— Хопіць балабоніць!
Знай: твая нагода
Толькі тым здзівіла,
Што табе ў прыроды 
Фарбы не хапіла!..

Фота Сяргея Зуёнка

Малюнак Аксаны Аракчэевай

Малюнак Уладзіміра Пашчасцева
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Алена СТЭЛЬМАХ

Павучок Славік
У пакойчыку дзвюх сястрычак, Мілы і Машы, пасяліўся павучок Славік. Ён 

вельмі ўпадабаў месца каля акна, за фіранкай. Там светла і ўтульна. І для нікога не 
заўважна. 

Раніцай маці будзіла дзяўчатак.
– Прыгажунькі, пара ўставаць! – гучаў яе ласкавы голас, і запальвалася свят-

ло. Дзяўчаты, соладка пацягнуўшыся ў сваіх ложках, хуценька падхопліваліся і 
пачыналі збірацца ў школу.

Але найперш яны беглі рабіць ранішнюю зарадку. Павучок цікаваў за імі з-за 
фіранкі. Ён таксама спрабаваў разводзіць ушыркі свае восем ножак, але так, як у 
дзяўчатак, у яго не атрымлівалася.

Славік ніколі не быў у школе. І вельмі зайздросціў Машы і Міле, калі тыя апра-
налі сарафанікі, запляталі коскі і, вясёлыя, беглі на заняткі. Ад дзяўчынак ён даве-
даўся, што школа – гэта вялікі дом. Там багата вучняў, і настаўнікі расказваюць ім 
шмат цікавага.

– Вось бы і мне ў школу! – марыў павучок. – Я навучыўся б пісаць, чытаць і, як і 
дзяўчаткі, чытаў бы кніжкі.

Але ён быў толькі маленькім павучком. І ніяк не мог выправіцца ў далёкі шлях. 
Ды і хто яго возьме ў школу? У яго ж няма нават партфеля...

Каб не сумаваць, Славік змайстраваў у куточку акенца павуцінку. Яму здавала-
ся, што гэта ягоны ветразь, а ён – адважны капітан. Славік павольна гойдаўся на 
сваёй лёгкай павуцінцы і марыў пра падарожжы.

На падаконніку ў прыгожай вазонніцы жыў кактус. Дзяўчынкі называлі яго 
Містэр Сэм. Круглы, гладкі, вельмі падобны да гарбузіка. Каб пацешыць Славіка, 
кактус часта расказваў яму гісторыі. Пра пясчаную пустыню – сваю далёкую радзіму 
– ён ведаў іх нямала. Пасля такіх расповедаў Славік смялеў і выбіраўся з-за фіранкі. 
Але калі званілі ў дзверы, ён адразу даваў ходу назад. 

Першай вярталася са школы Маша. Яно і зразумела – у другім класе ўрокаў менш, 
чым у чацвёртым, у якім вучылася Міла. Маша цярпліва чакала сястру.       Удзвюх 
ім было яўна весялей. 

Славік уважліва слухаў, як дзяўчаткі шчабяталі, наперабой расказваючы пра 
свае школьныя справы. Дасціпны павучок ведаў нават дзявочыя сакрэты: Міле па-
дабаўся Косцік – хлопчык з паралельнага класа, а Машы прыслаў запіску аднаклас-
нік Мікіта. Што ён пісаў, павучок даведацца не змог, бо дзяўчаткі чыталі запіску 
шэптам, а пасля доўга хіхікалі.

Славік час ад часу глядзеў у акно. Там восень мяняла фарбы. Навокал было вель-
мі прыгожа, пакуль не задажджыла. Яго цёплы куточак з шэрай халоднай вуліцай 
раздзяляла толькі шыба. І ён па-свойму радаваўся жыццю. 

Дзень ішоў за днём, пакуль не выпаў снег. Першым здзівіўся Славік. Ён ніколі 
не бачыў, каб кругом было так бела. На дрэва, што стаяла побач з іх домам, прыля-
цела варона. Пад цяжарам птушкі галінка здрыганулася, і з яе пасыпаліся лёгкія 
пушынкі. 

– Які цуд! – вырвалася ў зачараванага відовішчам Славіка…

Малюнак Аксаны Аракчэевай

Цалкам чытайце казку на нашым сайце www.veselka.by
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Лёля БАГДАНОВІЧ

Завушнiцы для бярозкi 
Казка

Пасля доўгай суровай зімы нарэшце прыйшла вясна. У белай сукенцы і вяночку 
яна абыходзіла свае ўладанні. І ўсё, да чаго яна дакраналася, ажывала. Блакітам свя-
ціліся нябёсы. Весела спявалі птушачкі. Цёплы ветрык гойдаў галінкі дрэў. Усміха-
лася сонейка. І толькі бярозка стаяла, панура апусціўшы галаву.

— Ты чаго такая сумная? — пацікавіліся пралескі. — Калі пакрыўдзіў хто, дык 
скажы. Можа, мы дапаможам.

— Ды не, — уздыхнула бярозка, — ніхто мяне не крыўдзіў.
— Дык у чым справа? — нічога не разумеючы, замахаў крыламі ветрык. — Раска-

звай. Нам жа не ўсё роўна.
— Раскажы! Раскажы! — заціўкалі сінічкі.
— Мы слухаем, — зачырыкалі верабейкі.
— А што расказваць, калі я нават і сама не ведаю, — яшчэ ніжэй апусціла галаву 

бярозка. — Сумна мне, і ўсё.
— Але ж гэтаму павінна быць прычына, — засвістаў шпачок.
 — І хто гэта тут у нас засумаваў? — апусцілася на зямлю вясна.
— Бярозка наша беластволая, — прашамацеў ветрык. — Зусім, во, расклеілася. 

Нават заплакала.
— Ну, прызнавайся, прыгажунька, што здарылася? 
— Якая ж я прыгажунька? — закалацілася бярозка, — вунь у вішні, чарэшні, у 

слівы будуць кветачкі. У грушы і яблынькі таксама. А хутка і бэз расцвіце, чаромха 
і каліна. А ў мяне нічога. 

— І гэта ўсё? — здзівілася вясна. — А хочаш, я падару табе завушнічкі? Кветачкі 
ёсць шмат у каго. А завушніцы будуць толькі ў цябе.

— Хачу, — павесялела бярозка, — вельмі хачу.
Вясна выканала сваё абяцанне. З таго часу бярозка стала яшчэ прыгажэйшая. Як 

распусціць яна свае коскі, як зазвініць завушнічкамі! Толькі да яе прылятае сала-
вейка. Толькі ёй усміхаецца сонейка. Толькі ёю любуецца месячык. Прызнавайцеся, 
мае даражэнькія, ці бачылі вы тыя завушніцы? 

Алег МЕЛЬНІКАЎ

Недзіцячыя задачкі
Прывітанне, мой юны матэматык! Спадзяюся, ты развязаў задачкі з папярэдніх 

нумароў? Вось і цудоўна! Наперадзе нас чакаюць новыя. 

Задача 1
Трое братоў атрымалі ў спадчыну 2 аднолькавыя дамы. Каб ніхто са спадкаем-

цаў не пачуваўся пакрыўджаным, старэйшыя браты ўзялі сабе кожны па доме, а 
малодшаму выплацілі грошы  — кожны па 1000 рублёў. Колькі каштуе кожны дом? 
(Падказка: вызначы, што атрымаў у спадчыну кожны брат).

Задача 2
Вавёрка дабягае ад свайго дома да школы за 12 хвілін, а Заяц дабягае ад яе дому 

да школы і зваротна за 8 хвілін. У колькі разоў хуткасць Зайца большая за хут-
касць Вавёркі? (Падказка: параўнайце, за колькі хвілін Вавёрка і Заяц прабягаюць аднолькавую 
адлегласць).

Задача 3
Як з дапамогаю 7-літровага вядра і 3-літровага слоіка Вавёрцы наліць у каструлю 

5 літраў вады? (Падказка: спачатку напоўніце вядро з дапамогаю слоіка).

Поспехаў табе! Дасылай свае рашэнні нам у рэдакцыю!
Адказы на задачы, апублікаваныя ў лютаўскім нумары: №1 — тры дні і дзве ночы; №2 — 6 кіламетраў на 

гадзіну; №3 — за сем хвілін.
Малюнак Віталя Дударэнкі
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Кветкi вясны

1. Фіялетавая кветачка, што хіліць у сон.
2. Белыя бярозы / Спалі на узлеску, / Як сваю галоўку / Узняла …….. (В. Вярба)
3. Не кветка, а сапраўдны прынц, на градцы першым узышоў……
4. Мядовая расліна з фіялетавымі і ружовымі кветкамі.
5. Першая кветка.
6. Балотная кветка з жоўтымі пялёсткамі.
7. Кветка, што выходзіць з-пад снегу.

Калі правільна адкажаш на ўсе пытанні, даведаешся, як называецца хада вясны.

Слоуная арыфметыка
Дарагі дружа! Любіш лічыць? Тады гэта гульня для цябе. Толькі тут давядзецца 

складваць і адымаць не лічбы, а склады, каб атрымалася новае слова. Гатовы? Тады 
паехалі!

1.  цыган – ган + бабуля – ба = 
2. кропка – ка + лямпа – мпа = 

3. вясёлы – ы + каса – са = 
4. сакатун – тун + віка – а = 

Рэбусы

Малюнак Наталлі Таўсталес

,
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Прыгоды парсючка Рохліка
Масленка

Вокладка Наталлі ТАЎСТАЛЕС

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

Мастак Сяргей ВОЛКАЎ

Парсючок Рохлік з ягнём Мелькам 
частуюцца блінцамі ў козліка Бадзі.

Рохлік: Смачныя блінцы, Бадзя!
Мелька: Асабліва з мядком!

Бадзя: А хадзем на двор! Пудзіла зімы паліць!
Рохлік: Ага, хадзем!
Мелька: Дзецям запалкі браць нельга.

Бадзя: Ай, ды ну цябе! Мы ўдваіх пойдзем! 
Яшчэ весялей атрымаецца! Хадзем, Рохлік!

Бадзя з Рохлікам узялі 
запалкі і выйшлі на двор.

Хлопцы падпалілі пудзіла, але следам за ім 
пачала гарэць Бадзіна хата.
Рохлік: Ратуйце! Памажыце! Гарым!
Усе кідаюцца ў розныя бакі.

Прыехалі 
пажарнікі, 
усё пагасілі.

Рохлік: Цяпер без дарослых ніколі не вазьму 
запалкі ў рукі! Бадзя: І не кажы. Добра 

яшчэ, што ўсё так 
скончылася.


