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Сябры

На свеце сяброўства няма ўжо даўно,
Яно толькі тэму дае для насмешак.
Сябрамі калісьці былі Міх і Лешак:
Калі хтосьці з іх бачыў у полі арэшак,
Дзяліўся ён з сябрам знаходкай і ўсё.

Жыццё было ў ладзе. Вакол усім здалося,
Не ведалі хлопцы “маё” і “тваё”.
Такое братэрства, хто ведаў жыццё,
У старыя часіны ня часта магло быць.

Аднойчы ў дубраве пад крыкі гракоў
І гукі зязюлі сябры размаўлялі,
Як раптам замест давярыцельных слоў
Роў жудасны ў вушы сябры атрымалі.

Залез хутка Лешек на дуб у той жа міг,
А Міха няўклюдны заўжды з перапуду 
Застаўся ўнізе, спалохаўся, знік.
Адно толькі сябру працягвае руку.

Ды сябра далёка быў… Быццам бы сноп
Тады бедны Міха на корні зваліўся,
Праз колькі імгненняў мядведзь падкаціўся,
Штурхнуў яго пысай у лоб,
Нюхнуў нерухомае цела,
Падумаў, што падла збялела.
Пайшоў звер у лес: наш літоўскі мядзведзь
Не стане й на падлу глядзець.

Праз хвілю наш Міх апрытомнеў. А з дубу
Спытаў яго Лешак тады:
“Ну што, брат, ты ледзь адышоў ад бяды?
Але ж чаму звер гэтак доўга і груба
Каля цябе шмыгаў, нібыта шаптаў
Над вухам тваім, мне здаецца?”
“Шапнуў ён мне – Міха тады адказаў, –
Што сябра сапраўдны ў бядзе пазнаецца”.



 Тхор на выбарах

Пасля той паразы ў памятнай бітве
Звяры не знайшлі суцяшэння ў малітве.
Усіх на нараду паклікалі шпарка,
На сходзе тым ураз разагрэлася сварка.

Апроч выхвалення не чулася слоў
Ды ўсе папракалі адзін аднаго.
Усяго толькі тхор – баязлівец прапашчы
Забыты быў у гэтай размове гарачай.

На нарадзе той вайсковай
Тхор не меў уплыву голас,
Ды й у палітыцы не цяміў,
Але ж вырашыў патрапіць
У гісторыю з прамовай:

“Прапаную, грамадзяне, Вам пытанне для адказу:
Вось чаму на полі бітвы атрымалі мы паразу?
Ці таму, што не хапае ў нас адважных важакоў?
Не! Руціна нас заела, прымхі правяць баль ужо.
Мы – давайце скажам праўду – 
Ганаруем беспадстаўна.
Многіх цэнім за пароду,
Капыты, рага і морду, 
Быццам у гэтым ключ адвагі.
Хто кіруе зараз намі?

Леў сатканы ўвесь з заганаў
Зубр – з маразму і падману.
А мядведзь заўжды ў берлозе
У дні змагання і трывогі.
Леапарад быў бы карысны,
Калі б болей быў памысны.
Воўк-палкоўнік усім вядомы
Рабаваннямі наўкола.
Пра лісу  скажу я мала:
Гэта майстрыха падману.
Пра дзіка шмат слоў не будзе:
Цэлы год ляжыць ён у брудзе.
А асёл заўсёд быў блазан.

Пад уражаннем уся Рада
Аднадушна і аддана
Даручыла тхору ўладу
Над усім войскам са спагадай.

Ды спалохаўся наш тхор.
І пад той ўхвальны хор
Хутка збіўся з панталыку
“Баязлівец!” – нехта крыкнуў.

Пасярод насмешак-кпінаў
Тхор схаваўся зноў за спінамі
І заўважыў сабе ў след:
“Вось што значыць забабоны.
Падуладны ім увесь свет:
Мог бы стаць правадыром я, 
Каб не нарадзіўся тхорам”.



Жабкі і каралі

Рэспубліка жабак здаўна 
Вядома хаосам была.
Малыя, вялікія жабкі
Як хочацца, ставілі лапкі.
Хто крыва, хто роўна, хто ўкось
Стаміла ўсіх воля і вось
Манарха яны захацелі.
Напраўду, звяры ільва мелі.
Над птушкай уладарыць арол.
А матка – царыца ўсіх пчол.
Усе жабкі да Зеўса: “Ква-ква!
Дык дай жа і нам караля!”

Бог даў караля, як прасілі.
Дубінкай яго ахрысцілі.
Дубінка ў лужыну плюх!
Ды так спалохаў стракатух,
Што затаіўшы дух маўчалі
Усю ноч. Пад ранак квакаць сталі.
“Ква-ква! Што чуць ад караля?”
А ён паблажліва маўчыць.
Яны бліжэй – сядзіць як сыч.
Яны на вочы, лоб палезлі,
Ды сталі наракаць на Зеўса.
Дубінка ўсё ім дазваляў.
Што за кароль такі, маўляў!
“Такога слухацца? О, не!
Улада цвёрдая, ты дзе?”

Дайшла да Зеўса скарга гэта
І роўна напачатку лета
Даў жабкам караля-вужа.
Ураз змяніліся парадкі,
І жабкі сталі жыць з аглядкай.
Вужака гойсае, грызе
Амаль усіх запар, балазе
Заўсёды знойдзецца нагода 
Для пакарання. Бо балота
Кагосці робіць дутым, тлустым, 
Так што намазвай хоць на лусту.
Кагосці - непрыстойна бедным,
Кагосці ад бяссонца бледным.
А хтось занадта шмат крычыць, 
А іншы дык увесь час маўчыць.

Тыраніць вуж народзец жаб’і
Квакушы стогнуць, рвуцца ў лес.
Яны зноў просяць перамены,
Ды іх не слухае ўжо Зеўс.
 



 Сабака і воўк

Адзін даволі сціплы воўк,
Галодны воўк без лішніх слоў
Лавіў мышэй, тым сілкаваўся.
Калісь у дзяцінстве ён гуляўся
З малым сабакам – слаўны час!
За колькі год у першы раз
Убачыў сябра ён былога.
Ды ледзь пазнаў яго. Так многа
Яго было. “Здароўе як у Вас?”
“У парадку” – пёс яму ў адказ,
Хвастом пачціва ён махае.
“Вы сціплы. Лепей не бывае!
Які у Вас лоб! Якая шэя!
Які жывот! Ён панацэя
Ад усіх хвароб і галадухі!”
“Мой сябра воўк, не будзь у скрусе.
Ты хочаш быць заўсёды сытым?
Кідай нару ідзі ў людзі
І голад будзе пазабыты”.
“А што рабіць?” “Ты як дзіця. 
Служыць! Накорміць усіх зямля.
Аб волі ты не ўспамінай, 
Чужых аблай, хвастом віляй.
Ласціся да гаспадара
І міска поўная дабра
У цябе будзе кожны дзень:
Драбы, аб’едкаў і касцей…”
Воўк слухаў, вуха аж тырчыць,
Ды бачыць, плешына блішчыць
У сабакі-сябра. “Што такое?”
“Ды так, пусцяк. Гэта пустое:
Вяроўка горла мне нацёрла.
Дык што хадзем жа гаўкаць хорам?”
“Хаця ў пузе не шыша,
Прабач, не цягнецца душа
Здабыты зрэдку вольны хлеб
Смачней за рабскі твой абед”.



Ліса і казёл

Ужо за гуссю скокнула ліса,
Але, гаротніца, не разлічыла скок 
У калодзеж увалілася, як сноп.
Што і казаць той скок не ўдаўся!

Хоць зруб калодзежны – няхітрая спаруда
Патрапіш раз туды – адчуеш худа.
Ліса ў пастцы. Вылезці ніяк!
Калі б у калодзежы сядзеў прасцяк,
Ён у паніку ўдаўся бы ці скіс бы.
Але вядома, што не гэткі нораў ліс’і
Адчай! Ён заўсягды крыніца зла.
Пра гэта добра ведае ліса.
Яна сабралася і паглядзела ўгору.
У прасвеце – абыякавая морда
Глядзела з верху на лісу.
То быў казёл, ён еў траву
І раўнадушна пазіраў 
Як у студні круціцца ліса.
Ліса адразу скокнула на дно аж,
І стала піць ваду з прытворнай асалодай
“Якая смаката! Такой вады не піла я ад роду!
А як яна чыста! Муціць яе шкада.
Эх дала бы нырца. Што за вада!”
Казёл, які таксама піць хацеў,
“Гэй! – крыкнуў,  – рыжая ты шуба!
А ну ка хутка прэч са зруба!”
І скокнуў уніз… Ліса у бок,
Потым на спіну, рогі скок
Яшчэ штуршочак ад казла.
Свабода! Студні край. Ура!


