
Зноў вясна, і пад ліўнямі цѐплымі 

Абмывае зямелька свой твар, 

І зусім нечакана на поплаве 

Распляскаўся зялѐны пажар… 
 

Дамарад Павел, выпускнік 2015 г. 
 

Вось і скончылась зіма— 

Засвяціла сонца, 

Доўгачаканая вясна  

Глядзіць у аконца. 

 

Людзі хаты прыбіраюць, 

Бо ідзе Вялікі пост, 

Масленіцу песнямі заклікаюць— 

Вясна стала ва ўвесь рост. 

 

З саломы пудзіла зрабілі 

І далі  яму бліны, 

Кастры навокал запалілі, 

Святкаваць масленіцу пачалі. 

 

На стале прысмак багата, 

Але галоўнае—бліны… 

Вось заладзілася свята-- 

Дачакаліся вясны. 

 

Спалім пудзіла ўночы, 

Каб зіма больш не прыйшла. 

Наліліся слязьмі вочы— 

Дажджом заплакала яна. 

 

Засвяціла сонца ярка-- 

Абудзілася зямля, 

Заспявалі птушкі шпарка, 

Зачарнелася ралля. 

 

 

 

 

 



Сітнік У.У. 
 

Веснавік 

 

Стаў меншы ростам снегавік. 

Як нос яму тут не павесіць! 

З яго смяецца сакавік, 

Вясновы, светлы, яркі месяц. 

 

І ноччу, хоць яшчэ мароз, 

І кружаць вальс яшчэ сняжынкі, 

І між сярэбраных бяроз 

Такія звонкія сцяжынкі. 

 

Ды днѐм усѐ вышэй блакіт, 

Усѐ смялей смяецца сонца, 

І ўжо спрабуюць ручайкі 

Свой бег на снегавой лясѐнцы. 

 

Вясна ідзе, і не спыніць 

Яе нікому ўжо, паверце, 

Яна ўсѐ радасней звініць 

І на дварэ, і ў нашых сэрцах. 

 

Усѐ мацнее сакавік, 

Усѐ спрытней снягі ѐн косіць, 

Ён, гэты месяц,-- веснавік,  

Бо ѐн вясну з сабой прыносіць. 

 

Зноў вясна 

 

Зноў вясна, і пад ліўнямі цѐплымі 

Абмывае зямелька свой твар, 

І зусім нечакана на поплаве 

Распляскаўся зялѐны пажар. 

 

Сталі светлымі далі, вясѐлымі, 

Над рачулкай лісточкі ракіт 

Язычкамі зялѐнага полымя 

Ліжуць сонечна чысты блакіт. 

 

 

 

 

 



Манько С.С. 
 

Вясна                     

 

Сонейка прыгрэла, 

Зашумелі раўчукі, 

Вярнуліся з-за мора 

Вясѐлыя шпакі. 

 

Агледзелі свой домік 

І сталі шчабятаць. 

Ім трэба мяккі ложак 

Для дзетак рыхтаваць. 

 

Зрабіў свой вылет першы 

Нясмелы матылѐк, 

Гудуць ля вулля пчолы 

Так, што чуваць здалѐк. 

 

Прачнуліся мурашкі, 

Жучкі і чарвячкі, 

Аглядваюць прасторы, 

Нібыта навічкі. 

 

У поле выйшлі людзі: 

Пара ўжо працаваць— 

Усюды ў прыродзе 

Крокі вясны чуваць. 

 

 

Арцімовіч Паліна 
 

Надыход вясны 

 

Вясна надыходзіць-- 

Лѐд растае, 

Трава зелянее, 

Птушка пяе. 

Над воблачкам чыстым 

Ярка сонейка ззяе. 

Вясна надыходзіць, 

Маці-зямля спявае. 

 

 



Шчарбінская Вікторыя 
 

Вясна надыходзіць-- птушачка спявае, 

Мядзведзь пасля сну маліны шукае. 

Вясна надыходзіць-- дзеці на дварэ гуляюць, 

З першых кветак вянкі сплятаюць. 

Вясна надыходзіць, вясна надыходзіць! 

 

Бабіч Сяргей 

 
Прыгожая мая вясна 

Ўжо хутка настане, 

Калі прыходзіць яна, 

Усѐ навокал растане. 

Ручаі бягуць з палеткаў, 

Кветкі расцвітаюць, 

І прыгожыя, як кветкі, 

Матылькі лятаюць. 

 

Дземідовіч Вольга 

 
Вясна 

  

У садзе птушкі пяюць, 

Вясну к нам цѐплую завуць. 

Снег з палеткаў бяжыць, 

Вадою цѐплаю звініць. 

 

Дрэвы хуценька цвітуць, 

Яснае сонейка завуць. 

Шпак на бярозцы сядзіць, 

Прыгожая песня гучыць. 

 

Вясна з травой да нас ідзе 

І сонца, кветкі нам нясе. 

Дожджык жыта палівае, 

Добры хлеб нам выспявае. 

  

Вясна 

 

Вясна прыйшла, 

Цяпло прынясла. 

Лѐд на рэчках трашчыць, 

Снег з палеткаў бяжыць. 



Дрэвы квітнеюць, 

Лугі зелянеюць. 

Птушкі ляцяць 

І звонка крычаць. 

 

Каролька Анастасія, выпускніца 2012г.  

 
Простуда 

 

Первый снег так звонко падал, 

Вся играет детвора! 

И на лыжах, и на санках 

Все катались там тогда! 

 

И  меня зима манит  

Покататься  с детьми  чуть… 

А на утро горло тянет— 

От простуды не дохнуть. 

 

Маша, Саша и Артѐм 

С горки едут кувырком. 

И на санках едет Миша, 

А с горы летит вон Гриша! 

 

Я лежала на постели 

Почти целых две недели. 

Наконец-то я здорова! 

Выхожу во двор, а там зелѐно: 

 

Ни снежинки, ни пушинки— 

Всѐ одето зеленью. 

Вот играть уже хочу, 

Горло я теперь не простужу.   

***  

Зіма пацякла па зямлі ручаямі, 

Прайшлі ўсе марозныя дні. 

Але не будзем сумаваць мы, 

Бо птушкі вясну прыняслі. 

 

Адзела ўсе дрэвы яна ў зеляніну, 

Зямлі чорны колер дала 

І кветак насыпала ў лугавіну, 

Жыццѐ ўпрыгожыць змагла. 

  



Ночка 

 

Месяц свеціць уначы, 

Зорачка міргае. 

Млечны Шлях удалечы 

Казачку складае. 

 

На зямлі слата і гразь, 

З хат дымок спаўзае. 

Дым да зорачак далез, 

Месяц забаўляе. 

 

Нечакана дождж пайшоў, 

А дымок вясѐлы 

На зямлю ізноў сышоў 

І паплыў  па полі. 

 

 
 


