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Кацярына Станіславаўна Хадасевіч-Лісавая 

нарадзілася 24 красавіка 1979 г. у Ждановічах 

Мінскага раёна Мінскай вобласці. 

Скончыла 9 класаў Ждановіцкай сярэдняй 

школы, Мінскі дзяржаўны педагагічны каледж 

(1994-1998), Беларускі дзяржаўны педагагічны 

ўніверсітэт імя Максіма Танка (1999-2004). З 

1998 г. і па сённяшні дзень працуе настаўніцай 

ДУА “Ждановіцкая сярэдняя школа”.   

Літаратурны дэбют адбыўся ў часопісе 

“Першацвет” у 1996 г. Член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі з 2006 года, сакратар бюро секцыі прозы 

СПБ, удзельніца бюро секцыі дзіцячай 

літаратуры. 

Лаўрэат Мінскай абласной прэміі ў галіне 

літаратуры ў намінацыі “Дзіцячая і падлеткавая 

літаратура” (2015), дыпламант рэспубліканскага 

літаратурнага конкурсу “Лепшы твор 2012 года” 

ў галіне дзіцячай літаратуры. 
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зробіш? Пра густы, як кажуць, не спрачаюцца. 
Апошнім сястру наведвае Лістапад. Яму 

спадарыня Восень даручае ўсё як след да надыходу 
Зімы падрыхтаваць. Ён здымае з дрэў апошняе 
лісце, дзьме халоднымі вятрамі, прымушаючы 
людзей хутацца ў паліто і шалікі. Лістапад яшчэ 
больш скарачае дні, а ночы робіць цёмнымі-
цёмнымі. Гэты месяц пакрыху марозік выпускае, 
раніцай пажоўклая трава і галіны дрэў стаяць ў 
серабрыстым інеі, лужыны крохкім лёдам 
зацягвае. Можа Лістапад і сняжком сыпануць! 

І вось завяршае ўсе справы Лістапад і цёмнай 
ноччу ціха знікае. А спадарыня Восень абыходзіць 
свае ўладанні, старанна аглядае, каб усё ў парадку 
было і сустракае сваю стрыечную сястру – 
спадарыню Зіму. А далей Зіма з братамі Снежнем, 
Студзенем і Лютым на зямлі зімнія парадкі 
наводзіць. Як кажуць, у кожнага свае справы. 

 
КАСМІЧНЫЯ ЗАГАДКІ 

Калі танюткай лініяй злучыць на небе зоры, 
То ў небе атрымаюцца прыгожыя ўзоры. 
Якімі толькі рознымі фігуры не бываюць! 
Хто скажа, як фігуры з зорак людзі называюць? 
(Сузор’і) 
 
У небе зорным пралятае, 
След яскравы пакідае. 
Толькі гэта не ракета, 
А хвастатая… (камета). 
 
Зладзейка касмічная, 
Да злачынстваў звычная. 
Калі што забраць захоча –  
Проста возьме і засмокча.  
(Чорная дзірка) 
 
 
У бясконцым космасе ёсць бялявы шлях. 
Быццам срэбрам вышыты, зоркі па баках. 
Як глядзіш, то думаеш, што падобна прама, 
Нібы разлілася там малочная пляма. 
(Млечны шлях) 
 
 
Як іголкамі зіхоткімі 
З ніткамі зусім кароткімі 
Прашываючы прасторы 
Хутка мчацца… (метэоры). 
 
 
У небе зорачкі лятаюць 
І жаданні ўсе спаўняюць. 
Гэта зорачкі-сястрычкі, 
А завуцца яны – (знічкі). 
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ТРАВЕНЬ І ВЯСНА 
Малады і поўны сіл квітнеючы Травень закахаўся 

ў Вясну. Прыгажуня займала яго думкі, валодала 
ўсімі марамі і летуценнямі. Ды ніяк не адважваўся 
ён расказаць каханай пра свае пачуцці. Баяўся, што 
красуня толькі пасмяецца з яго. Не ведаў Травень, 
што падабаецца ён Вясне. Чакала прыгажуня, 
пакуль ён зробіць першы крок, марыла пачуць ад 
каханага самыя галоўныя словы. Так і хадзілі яны 
зусім блізка ад свайго шчасця, а дакрануцца да яго 
не маглі. Вырашыў тады нясмелы Травень 
расказаць пра свае пачуцці падарункам. Адшукаў 
сярод вясновых кветак самыя прыгожыя і сплёў з іх 
вянок. У апошнюю ноч падарыў яго любай. Гэта 
азначала “Я цябе кахаю!” Узяла Вясна вянок і 
надзела яго, быццам адказала: “І я цябе!” І ў тую ж 
апошнюю ноч яны зніклі, саступілі месца Лету. А 
на ўспамін усім закаханым пакінулі прыгожы вянок 
з сонечна-ружовых кветачак, які быццам нагадвае: 
“Не дайце свайму шчасцю прайсці міма.” 

 
З ПЕРШЫМ КРАСАВІКА 

Сапраўдны аматар жартаў першае красавіка 
адзначыць як належыць. Вось і Кандрат не мог не 
“павіншаваць” сваіх сябрукоў Рыгора і Эдзіка. 
Вырашыў ён цэлую камбінацыю пабудаваць: 
падгаварыў Рыгора, каб разам абдурыць Эдзіка, а з 
Эдзікам дамовіўся Рыгора падмануць! На самай жа 
справе задумаў ашукаць абодвух! І вось, першага 
красавіка, прыйшлі Кандрат з Рыгорам да Эдзіка. 
Па яго навучэнні Рыгор кажа:  

– Эдзік, бяжы на пошту, табе бандэроль з Віцебска 
ад сястры прыйшла!  

Эдзік спачатку не паверыў, але Кандрат 
пацвердзіў і падмацаваў тым, што ягоная жонка 
Фаіна, што на пошце робіць, яшчэ ўчора пра 
Эдзікаву бандэроль казала. Здаўся Эдзік, на пошту 
сабраўся. Кандрат дае сігнал Эдзіку, і той кажа 
Рыгору, што сустрэў сёння Яшку Бутэвіча, дык той 
прасіў перадаць, каб Рыгор да яго па бензін 
прыходзіў, а калі не прыйдзе, то ён каму-небудзь 
іншаму прадасць. Сумняваўся Рыгор, пытаўся ў 
сяброў ці не маняць. Тыя ў адзін голас казалі, што 
праўду кажуць.  

Рыгор узяў каністру і пайшоў да Яшкі. Кандрат з 
Эдзікам пасмяяліся з яго, уяўлялі, як ён праз усю 
вёску з каністрай бегчы будзе, а гэта ж 
першакрасавіцкі жарт!  

Кандрату заставалася дачакацца, калі Эдзік на 
пошту пойдзе. Ён ужо і апрануўся, і боты нацягнуў, 
а калі ў сенцы выйшлі, пляснуў сабе па ілбе:  

– Ой! Ледзь не забыўся! – нечакана ўспомніў 
Эдзік. – Не магу я сёння на пошту ісці! У цешчы 
маёй, у Мікалаіхі, дзверы зламаліся, дык я абяцаў 
сёння другія прынесці. Прыйдзецца заўтра па 
бандэроль ісці. Цешча ж важней…  

Уся задума магла праваліцца. Кандрат не мог 
гэтага дапусціць, таму выклікаўся сам тыя дзверы 
Эдзікавай цешчы занесці.  

–  Вось дзякуй, сябра Кандрат! Яны не такія ўжо 
і цяжкія, ды і Мікалаіха абяцала насустрач з 
тачкай выехаць.  

Узяў Кандрат тыя дзверы і пайшоў. Ідзе і 
ўглядаецца, калі Мікалаіха насустрач з тачкай 
выйдзе. Так і не дачакаўся! Стаміўся, сем патоў 
сышло, покуль дацягнуў тыя дзверы. Увайшоў у 
двор, а там старая Мікалаіха на тачцы сядзіць і 
войкае:  

– А маё ж ты дзіцятка! А Эдзік дзе?  
–  На пошту пайшоў, а я вам дзверы прынёс.  
– Дзякуй, сынок! Я сабралася насустрач ісці, дык 

спіна, халера яе бяры, скруціла так, што 
пляснулася на тую тачку, а ўстаць сама не магу!  

– Зараз, цётка Мікалаіха, я Вам дапамагу! 
Паставіў Кандрат дзверы каля плота, асцярожна 
ўзяў старую на рукі і панёс у хату. Толькі 
ўвайшоў у кухню, як Мікалаіха спрытна 
саскочыла на падлогу і смяецца:  

– З першым красавіка цябе, Кандратка! Вылечыў 
ты мне спіну!  

Зразумеў Кандрат, што пажартавала з ім старая 
кабета. А тут з-за печы выходзяць Эдзік і Рыгор:  

– Ну, Кандрат, з першым красавіка цябе! Добра 
ты прыдумаў і пра бандэроль, і пра бензін, але мы 
не паверылі, а вось цябе дык абдурылі!  

– Не патрэбна мне тое, што ты валок! – 
Весялілася Мікалаіха.  

– Як гэта непатрэбна?! – Не мог уцяміць 
Кандрат. – А навошта ж я цягнуў, як дурань… – і 
ён змоўк.  

– Як дурань дзверы! – дадалі яго сябры. – 
Малайчына, Кандрат-штукар!  

Мянушка тая – Штукар – да Кандрата з таго часу 
і прыклеілася. Добра ўсе з яго пасмяяліся, а каб не 
крыўдзіўся, запрасілі за стол. 

 

Неяк не хацелася ўвечары мне спаць, 
У ложку надакучыла — трэба ўставаць. 
Я на падаконніку крыху пасяджу, 
Ды на зоркі ясныя ў небе пагляджу. 
 

Карагоды зорныя, Месяц сярод іх. 
Забаўляе Месячык зорачак сваіх. 
А яны шчаслівыя весела мігцяць, 
І нібы ліхтарыкі ў небе зіхацяць. 
 

У прасторы космаса пасвіцца Цялец, 
Арбалет за спінаю прыхаваў Стралец. 
Не баяцца стрэл яго Леў і Скарпіён, 
Бо дзеля красы толькі носіць зброю ён. 
 

Рак сябруе з Рыбамі — разам весялей, 
Глянь, танцуе полечку з Дзевай Вадалей! 
І Авен братам-Блізнятам у нечым дапамог, 
Воблака на зорных Шалях узважыў Казярог. 
 

Раптам бачу — Месячык ля акна прысеў 
Гэта ж добрай ночы мне пажадаць хацеў: 
“Заўтра мы пабачымся, прыйдзем усе ізноў, 
А цяпер кладзіся спаць, светлых табе сноў!” 
 

У КОЖНАГА СВАЕ СПРАВЫ 
Штогод да нас прыходзіць спадарыня Восень. А 

разам з ёй па чарзе абавязкова завітаюць і тры яе 
браты. Першы заўсёды гасцюе роўна трыццаць 
дзён, другі праводзіць з намі трыццаць адзін 
дзень, а трэці, як і першы, таксама на трыццаць 
дзён затрымліваецца. 

Здагадаліся, што за браты ў спадарыні Восені? 
Правільна, гэта тры месяцы: Верасень, 
Кастрычнік і Лістапад. Кожны з іх сваёй любімай 
сястры дапамагае. Важная і пачэсная справа 
Верасня – сабраць дзяцей на свята Першага 
званка і абвясціць пачатак новага навучальнага 
года. А яшчэ ўсе мы ведаем, што Верасень – 
цудоўны мастак. Кожны год любуемся, як ён 
расфарбоўвае лістоту на дрэвах у розныя адценні 
залатога колеру. Менавіта такія фарбы любіць 
спадарыня Восень, а брат стараецца дагадзіць 
сястры, парадаваць яе. А яшчэ Верасень 
дапамагае гаспадарам збіраць багаты ўраджай 
садавіны і гародніны. З лёгкім сумам Верасень 
пачынае праводзіць у вырай чароды пералётных 
птушак. Працягвае гэту справу другі брат 
спадарыні Восені – Кастрычнік.  

Птушак у вырай адправіў – можна і пра людзей 
паклапаціцца. Гасцінна запрашае сярэдні брат 
спадарыні Восені у лес па грыбы і на балота па 
журавіны. Шчодра дорыць Кастрычнік 
працавітым людзям прыродныя багацці. А яшчэ 
за час свайго ўладарства Кастрычнік заўважна 
скарачае дзень, а ноч робіць доўгай. Любіць ён, 
сумны рамантык, мяккія туманныя раніцы і 
працяглыя задуменныя дажджы. Але што ж 


