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ПРО МАЛЕНЬКЕ КУРЧА, ЯКЕ СТАЛО СОНЦЕМ 
 

Авторка Еліна Заржицька 
Ілюстраторка Альона Риженко, 

учениця 8-го класу Перещепинського опорного закладу освіти, 
вихованка Центру художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді Перещепинської міської ради Дніпропетровської області 

Сталося це тоді, коли матінка Земля з батьком Небом були один до 
одного ближче, а давнина радувала матінку темними, довгими і 
кучерявими косами. На Небі тоді не було ані Сонця, ані Місяця, ані 
зірок. Не було й кольорів, бо люди тоді жили у вічних сірих сутінках. У 
сутінках росли дерева й кущі, трави і квіти. У сутінках текли ріки, 
здіймалися до Неба гори, і сніг вкривав Землю товстою сірою 
ковдрою. Довго тяглося це безрадісне життя, і люди від того почали 
хворіти. 

Зібралися тоді разом птахи й звірі та й почали розмірковувати: що 
робити? А треба тобі сказати, мій любий друже, що в ті часи звірі й 
птахи жили у селах, вміли розмовляти і поводились точнісінько, як 
люди. От радяться вони, радяться, а мудрий лис і каже: 

– Усе живе потребує тепла і світла. Треба піти до Вогню, попросити 
у нього пелюстку і підняти ту пелюстку на Небо. Нехай там горить 
повсякдень, людей звеселяє, нас усіх зігріває. 

– Чи немає охочого до Вогню у гості завітати? – позіхнув ведмідь. –  



Я не можу, бо вже за декілька днів зима почнеться, то мені час 
спати. 

І їжачок, і змія, і жаба, і ящірка зимовою сплячкою відхрестилися від 
небезпечного завдання. 

– Я піду, – сказав тоді лис. 
Пішов до Вогню, попросив у нього пелюсточку і назад повернувся. А 

поки ніс, лапки в нього й підгоріли. Відтоді хутро у лисів яскраве, руде, 
а лапки – чорні. 

– Вогняну пелюстку я приніс. Хто її на Небо віднесе? – питає лис. 
– Я повільно повзаю, – сказала черепаха. – Поки донесу, вона і 

вгасне. 
– А я щодня людей молоком напуваю, – виправдовується корова, – 

мені ніколи з вогнем бавитись. 
– Мені теж ніколи, – чивікнула ластівка. – Я цілісінький день за 

комахами ганяюся, від житла людського їх відганяю. 
– І мені ніколи, – гавкнув пес, – я людське житло охороняти мушу 
І тільки маленьке пухнасте кульгаве курча погодилося: 
– Я понесу. 
Взяло воно вогняну пелюстку і пошкутильгало на Небо: стриб-

постриб! стриб-постриб! Прийшло до Неба, чемно привіталося і 
ввічливо попрохало вказати місце, де воно має з вогняною пелюсткою 
стояти, щоб Землю освітлювати, птахів, звірів та людей зігрівати. 
Здивувався батько Небо. 

– Хіба ж погано людям на Землі живеться? – не розуміє. 
– Погано, – відповідає курча. – Ми всі живемо у вічних сірих 

сутінках. У сутінках ростуть дерева й кущі, трави й квіти. У сутінках 
течуть ріки, здіймаються до Неба гори, і сніг вкриває Землю товстою 
сірою ковдрою. Від цього безрадісного життя вже почали хворіти 
люди, а невдовзі й звірі з птахами заскніють. 

Ще більше батько Небо дивується. 
– Чому, – цікавиться, – саме ти, таке маленьке, прийшло? Хіба не 

було більших, сильніших і здоровіших за тебе? 
– Зайняті вони, – відповідає курча. – А я – маленьке, безсиле та ще 

й кульгаве, яка від мене користь, окрім того, щоб вогняну пелюстку 
тримати? 

Посміхнувся батько Небо поблажливо, підхопив курча і прямісінько 
над Землею поставив. Та ще й стежку проклав, щоб не заблукало 
курча, коли небесним степом гулятиме. 

Зраділо курча, підняло угору вогняну пелюстку, дмухнуло на неї – 
щоб світила яскравіше і від радості заспівало: "Курі-куку!" І цієї миті 
засяяла вогняна пелюстка, запалала, освітила своїм промінням 
Землю. І сталося диво. Зазеленіли трави й листя на деревах та 
кущах, а квіти вдяглися у різнокольорові суконьки. Хутро, шкіра та 
пір’я звірів та птахів теж розфарбувалися за їхніми смаками.  



Річки й озера від здивування широко розкрили свої ясні очі і стали 
блакитними, а гори убралися у білі-білісінькі шуби. Тільки до урвищ та 
прірв не дотяглися яскраві промінці, от і залишилися вони чорними-
пречорними, наче зле серце. 

Побачило це курча і вирішило: 
Спущуся поближче до Землі, щоб ті урвища і прірви теж посвітліли. 
Затиснуло воно вогняну пелюстку якнайміцніше і пострибало: стриб-

постриб! стриб-постриб! Тільки забуло, що воно кульгаве і один крок 
робить величенький, а один – маленький. От воно Землю кругом 
обійшло і на те ж саме місце й повернулося. 

Так і ходить з того часу маленьке курча навколо Землі: стриб-
постриб! стриб-постриб! – один крок величенький робить, а один – 
маленький. Так-то кожного разу на те саме місце й повертається. А 
щоб не зголодніло воно, батько Небо йому велику хлібину дав – 
Місяць. Дзьобає його курча, дзьобає, ось-ось з’їсть, а хлібина – раз! – і 
знову цілою робиться. Тепер, коли Місяць стає меншим, люди 
говорять: "Курча обідає". 

Відтоді і зорі з’явилися – крихти хліба, які курча із дзьоба зронило. 
А матінка Земля, гріючись під ласкавим теплим промінням, 

вирішила віддячити усьому роду кульгавого курчати. Віднині й навіки 
рід курячий особливу честь отримав – першим зустрічати Сонце. 

І прозвали люди тих курчат півнями, бо вони кожного ранку свого 
родича-Сонце вітають, голосно співають, природу пробуджують, 
людей до роботи кличуть: "Курі-куку!"  
Отаку історію, мій любий друже, я від свого діда почув і тобі 

переповів. І це не брехня, у тому я тобі Небом та Землею, Вогнем та 
Водою присягаюся. Взагалі я завжди чистісіньку правду говорити 
намагаюся, на 
жаль, інколи не 
виходить, 
особливо, коли 
у моєї жінки 
квас забродить.  
От як його 

нап’юся – нікого 
й нічого, навіть 
стусанів, не 
боюся.  
Хоча, усі 

знають, що хто 
бреше, тому 
легше, а хто 
правдує, той 
бідує. 



 

БАЙКИ 
Авторка  Олена Ляшенко (м. Дніпро) 

Ілюстраторка Ольга Домашева (м. Дніпро) 
 

ЩУКА-ЗЛЮКА 
 

Перед дзеркалом в хустинці 
Щука у своїй хатинці 
Фарбувала очі, губи: 

- Ой, яка ж красуня буду! 
Буде в захваті вся річка 
Від мого такого личка! 
Всі подружаться зі мною, 
Із красунею такою! 
Ще й червоні чобітки 
Одягну на плавники! 
Щука двері відчиняє, 
Із хатини випливає. 
Риби, що пливли у справах, 
З подиву позамовкали. 
Аплодують плавниками, 
Падають вверх животами 
Щучці-панночці на втіху 
Не від захвату, від сміху. 

 

 

Розізлилась тоді Щука, 
Клацає зубами, злюка. 
Розігнала риб і знову 
Повертається додому 
Без прихильників і друзів. 
І розплакалась у тузі, 
Бо не знала, що краса –  
Це не губи, не коса, 
Не хустини й чобітки, 
Ну чутки і не плітки, 
А душа відкрита, щира, 
Вміння жити в дружбі й мирі, 
Здійснювати добрі справи, 
Ставитись до всіх ласкаво. 
Внутрішня краса й добро 
Скарбом є й завжди було. 
Зовнішність не має сенсу,  
Коли зло живе у серці! 



 
 

ДОБРЕ СЕРЦЕ 
 
 

 
 
  

Сталась з Равликом пригода: 
Він потрапив у негоду: 
З неба – дощ, а знизу – хвилі. 
Думає собі:  
- Загину, 
Втрачу хатку, заблукаю 
І ніхто про те не взнає… 
Раптом очі: праве, ліве, 
Лапки, посмішка мінлива 
І зелена голова: 
- Хто тут? Ква! Нікого? Ква! 
- Порятуй, допоможи! 
І дорогу підкажи! 
Жабка вилізла з води: 
- Та повзи уже сюди! 
 

 
І до жаб’ячого дому 
Тягне Равлика блідого. 
Чай з малиною, з лимоном 
Принесла вона малому: 
- З бубликом гаряче пий 
І дивись, не захворій! 
- Ти мене порятувала, -  
Равлик мовив, - не злякалась! 
Твоє серце добре й щире… 
А без тебе я б загинув… 
Зашарілася зелена: 
- Кожен вчинить так, я певна! 
Скарб – це серце справедливе, 
Бути у біді сміливим, 
Бо за добрі справи, знайте, 
Вам віддячиться стократно! 
 

 



 

МРІЯ 
 
 

Оселився в річці Рак, 
У якого все не так: 
Ходить задки, стриба боком, 
Визира рачиним оком 
Із дверей, а не з вікна. 
В нього мрія є одна: 

- Мрію, скільки вже живу 
Про ялиночку живу, 
Щоб хоч раз у Новий рік 
Я її побачить зміг! 
А з вудилом над рікою 
Чоловік махнув рукою, 
Вудка Раку в лоба «дзиньк», 
Рак клешнею вудку «смик», 
І пливе у казані, 
Як у справжньому човні: 

- Он-де як шанують люди 
Раків. В гості кличуть всюди! 

  

 

Баньку топлять, з кропу віник, 
Почувався щоб відмінно! 
І до столу запросили: 
Страв на нім силенна сила! 
З казана той Рак червоний 
Бачить: он вона, чудова, 
І зелена, і в прикрасах, 
Новорічная окраса:  
В дивних вогниках ялинка 
Пахне на усю хатинку! 
Рак про все забув, розмріявсь, 
Вже й казан кипіть 

насміливсь… 
Скарб – це мріяти уміти 
Взимку, навесні, все літо, 
Палко, щиро і безмежно, 
Тільки, друзі, обережно, 
Щоб не сталося як з Раком: 
Мріючи, в казан потрапив. 

 
 



 

 

РАВЛИК-МАНДРІВНИК 
 

Авторка Вікторія Суліма (м. Дніпро)  
Ілюстрації авторки      

 
Жив у лісі маленький Равлик. 

І був він дуже сумним. Ні, 
насправді він був дуже 

веселим і гостинним. Він дуже 
любив спілкуватися й хотів, 

аби до нього часто приходили 
гості. Та комашки й мурашки 
бігли у своїх справах і біля 
Равлика не затримувалися. 

Сам він боявся далеко ходити, 
бо був маленьким і лякливим, 

а світ навколо – великим і 
незвіданим.  

Одним сонячним ранком 
Равлик прокинувся, визирнув 
із будиночка й подивився 
навколо. Високо в небі співали 
пташки й грали одна з одною у 
наздоганялки. Вони не були 
одинокими. Їм було весело, а 
от Равлику – самотньо. Він так 
само хотів бавитися з 

друзями, але поряд їх не було.  
Зібрався Равлик з духом і рушив у дорогу. Повзе маленький 

мандрівник з травички на травичку, з квіточки на квіточку. Лапки 
крихітні, а дорога далека. Важко йому, але він вперто  рухається 
вперед до своєї мети. 
Піднявся він на височенький кущик, аж раптом прямо поряд з ним на 

листочок сів яскравий Метелик. Він був таким гарним, що наш 
мандрівник ним замилувався. 
- Доброго дня тобі, яскравий Метелику. Який ти красивий! Який 

нарядний! Який радісний! Ти як квіточка з крильцями! – звернувся до 
Метелика Равлик. – Я так хочу мати такого друга! Давай будемо 
товаришувати, розмовляти один з одним, розповідати цікаві історії, 
мріяти про незвідані світи! 
- Вибач мені, милий Равлику, - відповів Метелик. – Але я люблю 

кружляти над квітами, танцювати в повітрі зі своїми сестричками й  



братиками. А ця галявина зверху видається яскравим різнобарвним 
килимом, і мені не видно, під яким кущиком чи травичкою ти мене 
чекаєш. Тому я не завжди зможу тебе побачити. Ну а крім того, я не 
можу довго сидіти на одному місці, мені просто не вистачає терпіння, 
тому не зможу приділяти тобі достатньо часу. Пошукай собі іншого 
товариша.  
Сказав Метелик і полетів, а засмучений Равлик рушив собі далі. З 

квіточки на квіточку, з травички на травичку, з кущика на кущик. Якось 
трапився йому на дорозі старий пінь, на якому сиділа й співала свою 
пісню маленька пташка. 

- Вітаю тебе, пані Пташко! – звернувся до птахи мандрівник. – Як 
ти гарно й гучно співаєш. Твій голос розноситься всім лісом. Отже ти 
любиш спілкуватися, знаєш усі новини нашого лісу. Чи не хочеш ти 
стати моїм другом. Ми будемо з тобою обговорювати лісові події, я 
буду слухати твої пісні. Нам буде весело разом.  

- Ах, маленький Равлик, - сказала Пташка, - наш ліс дуже великий. 
У ньому багато місць, де я можу співати.  Врешті-решт я можу співати 
у небі, коли під моїми крилами колишуться дерева чи простирається 
степ. Але я знаю, як тобі допомогти. Я бачила місце, де ти точно 
знайдеш собі друга. Це не дуже близько, але я вірю, ти зможеш туди 
дістатися, адже ти дуже наполегливий і сильний. Повзи туди, де сідає 
сонце, - порадила Пташка й полетіла. 

Довго повз Равлик. Сонце сідало за обрій і піднімалося, а маленький 
мандрівник все ще рухався і рухався. Він дуже стомився. В нього 
боліли лапки й спинка, та зовсім не залишилося сил. Стомлений він 
заповз під листочок, сховався у свій будиночок, який всю дорогу ніс на 
спині, і  міцно заснув. 

Наснилася Равликові велика галявина, що заросла диким 
виноградом. Сонячні промені пронизували ягоди й листя, на яких 
грілися багато таких самих, як і він, маленьких равликів. Навколо було 
гучно й весело, адже равлики безтурботно базікали один з одним, 
сміялися, щось наспівували та хрумали смачні виноградні листочки. І 
наш маленький мандрівник був серед них. Він так само сміявся і радів 
своїм новим друзям. Равлик навіть посміхався уві сні, настільки йому 
було добре. 

З гарним настроєм та готовністю йти далі до своєї мети Равлик 
прокинувся і визирнув з будиночка. Та його сон не зник – по землі, 
виноградних листах та стеблах  повзали десятки, сотні равликів. Наш 
Равлик навіть очі потер, щоб швидше прокинутися. Але картинка не 
зникала. Це був не сон. Равлик таки доповз до місця своєї мрії.  

До нього підповзли одразу декілька равликів. Вони радо зустріли 
свого нового товариша і запропонували йому гратися разом із ними.  



Це було нове життя. Яскраве, веселе, сповнене радістю спілкування. 
Дні в оточенні нових друзів проминали непомітно. А вечорами,  коли 
сонечко лягало спати, маленький мандрівник розповідав їм про свої 
мандри. 
Тепер він твердо знав, що будь-яка мрія може виповнитися, якщо не 

сидіти й сумувати, а наполегливо та вперто йти до неї. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



КУКУСЬКА ТА МІСЯЦЬ 
 

Авторка Колесникова Катерина 7 років (м. Дніпро) 
Ілюстрації авторки 

 

Жила на світі малесенька криска на 
ім’я Кукуська. І мала вона велику мрію 
– з’їсти місяць, бо вона була впевнена, 
що він із сиру. 
Кукуська мріяла, мріяла: «як це 

зробити?» і вирішила зробити 
маленький літачок.  Вона стала по 
ночах бігати до бібліотеки та читати 
розумні книжечки. Вичитала вона, як 
літачок змайструвати. Довго вона 
чаклувала над літачком, і вийшов у неї 
малесенький літак. Також Кукуся 
зробила собі маленький шолом та 
літальні окуляри. 
Стала Кукуська збиратися в дорогу. 

Склала собі харч, взяла іграшок, щоб 
на місяці погратися та багато водички, 

щоб надкушений місяць запити. Усе зібрала в торбу, наділа шолом та 
окуляри і приготувалася до злету. 
Та вона так старанно готувалася до злету, що втомилася і заснула 

прямісінько за кермом.  
І бачить вона сон. От вона прилетіла та 

висадилася на місяці. І давай собі гуляти 
та бігати по ньому. Там кусне, побіжить в 
інший бік – там кусне. З однієї сторони 
солодкий місяць, з другої – солоненький 
сирочок. 
Нагулялася наша криска та й 

прокинулася.  
Вилізла з кабіни та зрозуміти не може, 

була вона в польоті чи не була. Подумала 
та вирішила, як стемніє, то побачу, 
погризла я місяць чи ні. 
Ввечері вийшла вона зі своєї нірки, 

глянула на небо, а там… місяць-
молодичок, немов надкушений. 
Зраділа наша Кукуся, адже таки її мрія 

здійснилася. 
Не здійснених мрій не буває! 



ЛІСОВИЙ СВІТЛОФОР 
 

Авторка  Лариса Омельченко 
( м. Підгородне Дніпропетровської області) 

Ілюстрації авторки 
 

Мешканці лісу – звірі, 
птахи, плазуни й комахи 
– наближаючись до 
людських жител, 
дивувалися порядку на 
тамтешніх вулицях. 
Вони знали, що цей 
порядок встановлюють 
«світлофори».  
Було чутно, як 

пішоходи саме так і 
називали чудернацький 
пристрій.  

Віднедавна звірі, птахи, плазуни й комахи вирішили, що світлофор 
потрібен і лісові. От і послали таємну розвідувальну делегацію – у 
складі Ведмедя, Жабки і Бджілки. Завдання – одне на трьох: 
запам’ятати кольори світлофора та їхнє розташування. Але існувала 
проблема, також одна на трьох: ніхто з них не знав назви жодного з 
кольорів! Однак, не відмовились, а попрямували у розвідку… 

 

Аж ось і чудернацький пристрій із кружечками. Розвідники засіли 
напроти нього, у  траві на узбіччі дороги. Звідти споглядали, як 
почергово зблискують кольори світлофора… Надивившись досхочу, 
стали метикувати: як донести  побачене іншим мешканцям лісу?.. 

 

Бджілка взяла відповідальність за верхній  кружечок, бо він їй до 
душі. На бджолину думку, найсолодші, найсоковитіші серцевини – у  
квіточок такого кольору…  

 

Ведмідь замилувався середнім кружечком світлофора, адже той 
нагадував йому улюблений мед.  

 

А Жабка так зраділа  рідному кольору на світлофорі знизу, що не 
втрималась і закумкала: 
– Ква-ква!.. 
 

Ведмідь невдоволено зашепотів: 
– Провалиш розвідувальну операцію! 
– Ква, – винувато відгукнулася Жаба.  



– Дивись мені,– насварив її Ведмідь, аж тут відчув, що один бік у 
нього отерп. Клишоногий незграбно повернувся, аби влягтися 
зручніше, й під ним хруснула суха гілка. Потім ще одна… 
Розвідники злякалися: зараз люди викриють їхню засідку!.. Бджілка 

підлетіла до ведмежого носа й погрозливо виставила свій кусючий 
хоботок. Ведмідь завмер… 
– Ж-ж-ж, жжжлухайте вжжжі! – Розвідники переглянулися, а Бджілка 

тихо, але чітко, видала зрозуміліші звуки. – Слухайте всі! 
– Ква, – з готовністю відгукнулась Жабка. 
– Ой, – пожалівся Ведмідь, на всяк випадок прикриваючи ніс. 
А мала кусюча комаха упевнено продовжила: 
– Щоб нам не забути побачене, наказую: вийти зі сховку, знайти 

предмети кольорів, за які відповідаєте, й доставити сюди. Понесемо їх 
лісовій громаді – як точні копії побачених кольорів. Додому 
добираємося ланцюжком – у порядку розташування кольорів на 
світлофорі.   Спочатку я, потім Ведмідь, за ним – Жаба. 
Присутні визнали лідерські якості Бджілки та й послухалися її. І 

пішли-пострибали-полетіли в різні боки, шукаючи необхідні 
предмети… 
На узбіччі вулиці Ведмідь  побачив жінку, яка сиділа на лавці й 

читала газету, а поруч  неї – банка з медом. 
– Купуйте, недорого, – проказала торговка, не дивлячись у його бік.  
Певно, думала, що підійшов якийсь чоловік. 
– Еее.., – промимрив волохатий «покупець». Відтак, схопив банку і 

дав драла!  
– Еее! – Підняла ґвалт обікрадена жінка.  
На цей звук прибігли пси і погналися за Ведмедем!.. Хоч і дісталося 

від собачих іклів, та він таки виконав завдання: приніс копію 
середнього кружечка. 
А Жабка повернулася ні з чим: принаймні, так здалось командирові 

Бджілці. 
– Жжжабо, жжжвірі в лісі жжждуть! – виказала вона своє 

невдоволення, та Жабка весело перебила: 
– Вжжже! – звук «ж» пригодився і їй. – Принесла я свій колір… вже! 
– І де жжж він? – підозріло запитала Бджілка. 
– На мені! – Жабка підстрибнула і крутнулась, мов модель, 

демонструючи фігуру. Важко було не погодитись: колір її шкіри 
нагадував третій кружечок на світлофорі!  
Зараховується, – погодилася Бджілка і похизувалася своєю 

знахідкою: – Гляньте, які гарні квіти! Такого ж кольору, як верхній 
кружечок! Ухоплю букет лапками й полечу до лісу!.. 



 
Добиралися додому, як і домовились: у порядку розташування 

кольорів на світлофорі. Перед вела Бджілка з червоними квітами. За 
нею ледь устигав  Ведмідь із жовтавою скляною поклажею. Ланцюг 
замикала Жабка, яка, замість вантажу, несла саму себе. І ніхто з них 
досі не знав, як називаються ті кольори… 
Мешканці лісу всілися на галявині, уважно слухаючи правила 

поводження на світлофорі. За інструктора була командир 
розвідгрупи Бджілка:  
– Коли засяє кружечок кольору яскравих квітів – люди стоять на 

узбіччі, а машини, мотоцикли й велосипеди – навпаки, рухаються по 
дорозі. Далі – черга кольору, схожого на мед. Тоді транспорт 
притишує швидкість, а люди (пішоходи) й досі терпляче стоять на 
місці. Коли ж доходить черга до кольору жаб’ячої  шкіри, – транспорт 
пригальмовує, зупиняється й чекає, поки пішоходи перейдуть на 
протилежний бік.  
І стали звірі думу думати: як у лісі світлофор встановити?.. Ведмідь 

додав до розповіді Бджілки: 
– В людському населеному пункті цей пристрій працює за рахунок 

електрики, а тут?.. 
– А ми самі будемо регулювати його роботу! – Вигукнула Жабка. – 

Висадимо три вазони рослин різних кольорів. Напроти пішохідного 
переходу, на дереві, закріпимо поличку. Коли черговий по 
світлофору виставить вазон з маками, це означатиме: стійте, не 



переходьте вулицю! Бо зараз мають право їхати водії… А як побачите 
квітковий вазон кольору меду, - приготуйтеся переходити на той бік, 
але, ні в якому разі, ще не йдіть! Водії ж у цей час притишують хід. А 
як черговий виставить вазон із травичкою – будь ласка, пішоходи, 
кроком руш! А водії слухняно пригальмують, зупиняться, не 
заважаючи ході… 
Отак лісові мешканці і вчинили. Вони були вдячні «розвідувальній 

групі», що принесла їм дані про світлофор.  
Ведмедя замучила совість, то ж він потайки повернув украдене. 

Прийшов до людей на світанку, коли пси ще додивлялися свої сни… 
Поставив мед на лавку та й утік! Будемо сподіватися, що ніхто не 
вчинив повторної крадіжки, і господиня знайшла таки мед під своїм 
двором.  
Бджілка на певний час стала лідером лісу: всюди літала, знаходила 

якісь негаразди – купу сміття, або замулене лісове озеро… Потім 
збирала звірів на толоку, й вони разом допомагали лісові і самим собі. 
А Жабка з тих пір зажила слави вченої, і все щось вигадувала, 

вдосконалювала, і навіть виводила нові наукові формули, на кшталт 
«ква-ква-квадратний корінь ква-ква-квасолі»… 
А світлофор і досі працює - на благо мешканців лісу. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



СКРИНЬКА 

Авторка Оксана Павлова  
(м. Кам’янське, Дніпропетровська обл.) 

Ілюстрації авторки 
 

Якось на берег безлюдного 
острова морські хвилі винесли 
невеличку скриньку. Скринька 
була скрізь обліплена 
водоростями й мушлями, з-під 
яких виднівся висячий замок.   

Першою побачила скриньку 
змія. Зрадівши, вона хутко 
вилізла на неї і затишно 
звернулася калачиком. Потім 
до скриньки прибігла мавпа і 
слідом за нею прилетів білий 
папуга. Оце так дивина! От би 
дізнатися, що там усередині. 

— Мабуть, туди поклали 
коштовні прикраси, — 
припустила мавпа. — 
Різноманітні намиста, золоті 
браслети й сережки.  

— Які ще прикраси! — 
фиркнув папуга. — Там 
напевно зберігається 

щоденник капітана, корабель якого затонув на дні моря.  

Папуга був вельми розумним і начитаним. Колись він мешкав у 
великому зоопарку в країні людей. Тож багато чого бачив і чув.   

— Щоденник! — обурено вигукнула змія. — А от і ні. До скриньки 
потрапив місяць, і морський володар замкнув його там. 

— Який ще місяць? — не зрозумів папуга.  

— З неба, — показала очима вгору змія. — Хіба ви не помічали, що 
вже декілька ночей поспіль на небі немає місяця? 

— Уночі ми міцно спимо, тож нічого такого не помічали, — 
роздратовано пробубонів папуга.  

Він був упевнений, щоб у скриньці знаходиться щоденник загиблого 
капітана, а не якийсь там місяць. 



— Серед тисячі сузір’їв я щоночі шукаю свою зоряну родичку, — 
мовила змія далі. — І запевняю вас, що місяця на небі давно не 
бачила. 

— Оце так справи, — втрутився до розмови краб. — Якщо це правда, 
ми мусимо звільнити місяць зі скриньки.  

— Я, я зроблю це! — схвильовано зашипіла змія. — Адже я першою 
знайшла скриньку.  

— Ну й лежи тут довіку, дурненька! Скриньку все одно замкнено на 
замок і тут нічого не вдієш, — розвела лапами мавпа.   

Думка про місяць, який невідомо навіщо шубовснув у воду, мавпі теж 
не сподобалася. На відміну від змії та папуги, вона мріяла про 
прикраси в скриньці і сподівалася, що їй перепаде якесь гарне 
намистечко.  

Наступного дня на березі з’явилися інші звірі. Вони також хотіли 
подивитися на загадкову знахідку з морських глибин. Всі плуталися в 
здогадках через вміст скриньки, багато сперечалися і навіть 
посварилися.  

На шалений галас звірів із джунглів прибіг слон. Цікаво, що тут 
відбувається? Змія щось торочила про місяць, який дивним чином 
опинився в скриньці. Мавпа наполягала на сережках і браслетах, які 
зберігалася там з давніх часів. Папуга схилявся до записів загиблого 



капітана, а черепаха до піратської мапи з позначкою скарбів. Але щоб 
там не було, скриньку все одно ніхто не міг відкрити.  

— З дороги! — гучно просурмив слон, налякавши звірів, а потім міцно 
гепнув ногою по замку, і той із брязком впав на землю.  

Усі радісно заголосили.  

— Зараз дізнаємося, що тут насправді, — зачепив слон кришку 
кінчиком хобота. — Я скриньку відкрив, тож і скарб — мій! — 
задоволено мовив він і глузливо зареготав. 

Почувши це, мавпа ледь не заплакала з відчаю. Білий папуга 
наїжачився від злості. А змія тим часом тихенько підкрадалася ззаду, 
замисливши вкусити слона. Вона цього так не залишить. Вона й лише 
вона стане визволителем загубленого місяця! 

Та ось, нарешті, кришку було відкинуто і слон першим зазирнув 
усередину. Мить — і він уже реготав, як божевільний. Від 
несподіванки змія аж скам’яніла. А слон уже з тупотом повертався у 
джунглі, насміхаючись над звірами:  

— Місяць з неба, ги-ги-ги! Сережки та браслети, га-га-га! Піратська 
мапа, ой не можу! 

Коли слон відійшов на небезпечну відстань, звірі стрімголов 
кинулися до скриньки і затамували подих. На превеликий жаль, 
ніякого місяця там не було. Не було там і прикрас, як і не було 
щоденника капітана. Скринька взагалі виявилася порожньою.  

Розгублені і засмучені, звірі неохоче почали розходитися, з надією 
обертаючись. А може все це їм щойно наснилося і завтра вони знову 
можуть сподіватися на диво? Тієї ж ночі на небі несподівано з’явився 
місяць.  

А наступного ранку краб за допомогою клешень випадково виявив у 
скриньці подвійне дно, де лежав старенький… зошит із казками…  

У нестямі від радості на березі знову зібралися звірі. Та цього разу 
для того, щоб послухати казку, яку прочитає їм папуга. І так 
відбувалося щовечора. Папуга читав звірям казки про сузір’я змії, про 
місяць, який впав у море, а також про загублений щоденник капітана, 
а вони захоплено слухали і мріяли, мріяли, мріяли… кожен про своє.  

І не було щасливішої миті за ту, коли всі поспішали до скриньки, де 
оселилася казка. Коли всі сідали колом і білий папуга обережно 
перегортав лапами пожовклі сторінки зошита.  

— Почитай ще, — попросило сонно маленьке зебреня.  

 



— Завтра! — пообіцяв папуга, привітавши поглядом медовий місяць, 
який саме завітав до них крізь зоряні фіранки.  
— Завтра, — хтось з надією тихо просурмив неподалік, і всі 

побачили, як за деревами дещо незграбно ховається глузливий слон.  
«Завтра, завтра», — закивав місяць зверху і поплив по нічному небу, 

як безстрашний корабель посеред безкрайнього моря.  
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Колись давно була лісова школа і вчилися в ній звірята. Та одного 
разу трапилось лихо. Захворіла дошка. Прийшов ранком вчитель до 
школи і побачив, що вона вкрилася плямами. Він так розхвилювався, 
що й сам захворів.  
Приходять діти до школи день, другий, третій, а вчителя все немає. І 

вирішили дорослі звірі замінити вчителя. Вибрали вони Зайця. А той 
тільки підійшов до дошки, яка вже одужала, так і затремтів з переляку. 
І жодного слова не зміг сказати.  
Потім вибрали Лисицю. Та хитрюща тільки своїм лисенятам гарні 

оцінки ставила, а всім іншим «двійки». І Білка не змогла, і Сорока.  
Тоді Ведмідь пішов до мудрої Сови. А щоб вона добре бачила вдень, 

одягнув їй темні окуляри.  
І стало в лісовій школі все гаразд. І працювала вона довго-довго.  
А потім Сова відкрила навіть телевізійну школу, щоб усі діточки були 

освіченими. 
 

 



ІСТОРІЯ СИНЬОГО ЧАЙНИКА 
 

Авторка Ольга Рєпіна (м. Дніпро). 
Ілюстраторка  Олена Капшукова (м. Дніпро) 

 
На одній кухні мешкав синій чайник. Він був старий-престарий, 

закіптюжений, емаль на ньому ген-ген коли вицвіла і, звісно, не 
виблискувала. Чайник так довго жив у цій оселі на кухні, що йому 
здавалось, ніби він знає тут геть усі кухонні речі. Одного разу, 
поставивши чайника на вогонь, господиня раптом звернула увагу на 
те, який закіптюжений її улюбленець. 
 – Ото ж бо, – сказала вона, − треба його замінити! А то хтось 

прийде у гості, так соромно запропонувати чаю! 
 Чайник так засумував, почувши це, що цього разу кип'ятив воду 

значно довше. 
 – Та що ж це таке! – знов обурилася господиня. – Так не годиться, 

треба таки придбати нового чайника! 
За декілька днів вона принесла додому красиву коробку, поставила її 

на стіл і, відкривши кришку, дістала новенького чайника, що 
виблискував дзеркально-нікельованими боками.  
 − Який красень! – побачивши новачка, зацокали тарілки. 
 − Справді, красунчик! – задзеленчали кавові горнятка. − Ой, він 

блищить, зовсім як ми! Це наш родич! – загомоніли срібні ложки. 
 – Що краса? Краще б він був добрим, аніж красивим, – обізвався 

мудрий старий ніж, який чимало бачив у своєму житті. 
Усі зашипіли на нього, а синій чайник зітхнув і мріяв стати 

непомітним. 
 Тим часом хазяйка запалила плиту, налила у новий чайник води і 

поставила його на вогонь.   
 – Ай! – заволав чайник. – Обережно! Що ви робите! У середині 

мені холодно, а дно занадто пече! Дивіться, я вже запітнів! 
 Посуд здивувався.   
– Але ж ми тут усі служимо людині. Ми повинні терпіти і вогонь, і 

воду, – сказав великий горщик, у якому завжди варилася гарбузова 
каша. 
 − А я не буду, не буду терпіти! – верещав красень. 
 З нього почала вириватися пара, кришка високо підстрибнула, 

вода вилилася із носика і ледь не загасила вогонь. Плита зашипіла, 
зашкварчала... 
 Тут прибігла господиня та схопилась за ручку чайника. 
 – Ось тобі, мучителько! – скрикнув новачок і обпік жінці руку. – Не 

будеш більше катувати мене на вогні! 
 
 



 Господиня ойкнула й умить поставила чайник на плиту. За 
хвилину вона загорнула руку у ганчірку і знову підняла чайника, щоб 
налити окропу у порцелянову чашку. 
 − Ой, – раптом тихесенько дзенькнула чашка. – Боляче...   
 Потім вона розпалася навпіл. 
 − Це ж моя улюблена чашка! – обурилася господиня. 
 Вона уважно подивилась на металевого красеня. 
 − А знаєш що, любий, – звернулась вона до нього, – йди-но ти 

назад у коробку! 
 − Гей-гей! – зрадів увесь посуд. 
 А старий синій чайник, відмитий та натертий до блиску, невдовзі 

старанно кип'ятив воду для своєї господині. 
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– Кузю, Кузю! – Лесик вискочив з під’їзду, та його улюблене кошеня 

Кузя наче крізь землю провалилося. 
Двір був порожній. Навіть бабусь на лавчині, в яких можна було 

спитати куди побігло кошеня, не було. Від безвиході Лесик заплакав. 
– Не рюмсай!!! – почув хлопчик за спиною. 
Від несподіванки Лесик перестав плакати й озирнувся. На нього 

дивилась мітла двірника Петра Івановича! Двірника, якому хлопчик 
часто казав, що скоро його замінить робот. 
– Мене Дряпкою звати, – посміхнулась мітла. 
– Кузя пропав… – знову захлюпав носом Лесик, – а якщо він побіг на 

проспект а там машин скільки… 
– Знайдемо твого малого, – заспокоїла Дряпка, – пішли! 
Та Лесик зробив лише кілька кроків, як його ледве не збив з ніг 

величезний котяра. Десь за гаражами неподалік почулось грізне 
собаче гарчання. 
– Знову ти, Васько, бешкетуєш! – грізно насупила брови мітла, – Я ж 

тільки двір підмела, а ти он купу торішнього листя порозгрібав та 
порозкидав повсюди!  
– Та собака перший мене зачепив, я й тікав від нього, – винувато 

опустив очі кіт, зиркаючи десь в небо. 



– Ну гаразд… З тобою ще Іванович побалакає!.. Ти малого не бачив 
на проспекті? 

– Ні… – кіт позіхнув, – може, горобчик Цвінька щось бачив. 

– Цвінько, Цвінько, де ти там?! – гукнула мітла. 

– Він за гаражі дременув… – зацвірінькав дорослий горобець, 
приземлившись на лавчину. 

– А там Рябко хазяйнує! – перелякано наїжачивсь кіт. 

– Біжимо! – наказала Дряпка. 
Вони добігли до заростів кропиви. Й Лесик перелякано зупинився. Він 

згадав, як у бабусі в селі його боляче подряпала кропива, наче 
ошпарила кип’ятком. 

– Косю! Косю, де ти там?! – покликала мітла. 

– Я тут! – поряд з’явилась Коса. Вона раз-другий крутнулась, й 
кропива лягла, пропускаючи Дряпку й Лесика далі. 

– Допоможіть! Рятуйте! – Лесик почув голос Кузі десь вгорі. 
Хлопчик підняв голову й побачив котика на гаражі. Здоровенний 

собака став на задні лапи й гавкав, розбризкуючи слину злості. 
Здавалось, от-от – і він схопить бідненького Кузю за хвостика.  

– Не можна так з малими! – гаркнула Дряпка. 

– Та я тільки хотів допомогти йому злізти! – Рябко сів й приязно 
махнув хвостом, – мене ж ще малим двірник Іванович колись з цього 
гаражу зняв… 

– А мені лапу вилікував, коли мене дверима придавило… – муркнув 
Васько. 

– Він знайшов мою маму… – додав Цвінька, – Як я з гнізда випав… 

– А я з нього сміявсь… – Лесик винувато опустив очі, притискаючи 
Кузю до грудей. – І з вас… – хлопчик винувато поглянув на Дряпку й 
Косю, – Казав, що вас потрібно здати до музею… А ви ж робите наш 
двір таким чистим! 

– Звичайно… – посміхнулась Дряпка. – В жодній комп’ютерній грі 
немає мітли… 

– Й коси не знайдеш! – дзенькнула Кося. 

– То виходить, ми всі, й Іванович, нікому не потрібні?! – кашлянула 
Лопата, підійшовши до гурту. 

– Ні! – гаряче заперечив Лесик, відчуваючи ласкаве муркотіння свого 
маленького друга Кузі, – Як би не ви… 
– Робота замість мене вже змайстрував? 



Хлопчик обернувся. Двірник Петро Іванович стояв поряд й 
посміхався у вуса. 
– Двірники незамінні! – посміхнувся й собі Лесик. – Не все те золото, 

що сяє…  
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Жили собі в одному королівстві чоловік і жінка. Велика і красива це  
була держава: скільки оком кинеш – там  хвилюються хлібні поля,  там 
– синіють річки, озера та ставки, там – квітучі сади. Та найбільша 
краса була – подаровані небом квітки – соняхи, які мали дивну 
здатність постійно повертатися за сонцем.  І мали  ці чоловік і жінка 
двох синів. Жили всі вони дружно, шанували й любили один одного. 
Батько ростив хліб. Як відомо, земля потребує доброї погоди, доброго 
насіння й доброго робітника. Тяжко трудився на ниві батько, піт 
проливаючи, та часто погода псувала урожай. То буря зі зливою 
покладе налите колосся, то град виб’є, то засуха вип’є всі життєдайні 
соки з пшениці та жита. Бідує тоді сім’я, не знає, як кінці з кінцями 
звести. 

 Мати поралася по господарству, доглядала за дітьми. Була вона 
жінкою чепурною, все в неї до ладу: і в хаті прибрано, і город 
виполено, й у дворі заметено. Усі заглядалися на їхнє обійстя. Та 
найбільше вражали перехожих і гостей квітки, якими була 
розмальована вся садиба. Хоч у селі багато хто вмів малювати, та 



таких візерунків ніхто не міг створити! Чудернацькі квітки були скрізь: і 
на печі, і на комині, і на стінах. Мати прикрасила й вироби з дерева – 
ложки, тарілки, скрині.  Жінка розмальовувала речі й на продаж. 
Тільки це й виручало сім’ю у неврожайні роки. Намалює  вона 
мальовки  на папері чи розфарбує якусь річ, віднесе на базар – і вже й 
на хліб є. Так і перебивалися – часто з хліба на воду. Не зогледілися 
батько й мати, як  постаріли, а діти виросли.  

Старший син уподобав  будівельну справу – гарним майстром був! 
Зводив  і розкішні палаци, і прості хатини – за все його люди хвалили. 
Молодший був управним ковалем: міг і коня підкувати, і меча 
вигартувати. Горіла робота в руках синів, то й сім’я зажила краще:  
був хліб і до хліба. 

Та мало здалося заробітків старшому сину. Начув він десь, що в 
сусідньому царстві правитель – двоголовий змій –  збирає 
будівельників, щоб зводити фортецю, якої ще світ не  бачив. Парубок 
днями не їв і ночами не спав – все думав, як вирватися з рідного 
дому. Та як кажуть в народі, дурень думкою багатіє.  

Пішов та й пропав. Ні слуху, ні духу. Мати з батьком плачуть, брат 
побивається. А старший син в тому царстві собі працює, добрі гроші 
заробляє, та вісточок додому не подає. Пристав він на умову змія: 
живи, мовляв, у достатку в моїй фортеці, вірно служи мені, тільки 
забудь свою землю і родичів. За все це добре платитиму. То парубок і 
згодився на те, не турбуючись про рідню. Живе на чужині рік, два, 
три…  

Одного разу мати була на базарі зі своїми мальовками й почула  
страшну звістку: двоголовий змій хоче йти війною на їхнє королівство.  

- Як  же ми будемо  жити, якщо чужинці потопчуть наші поля, 
зруйнують хату? Та ще якби наш старший син був удома, обороняв би 
нас, – бідкаються старі.  

- Не турбуйтеся, мамо й тату, я піду його шукати. Коли знайду, 
разом будемо вас захищати.  

Нагострив меча та й пішов на ранок. Немає його тиждень, два, вже й 
місяць сплив.  А він, виявляється,  дібрався до сусіднього царства, 
розпитав, де фортеця змія та й зустрів там брата. Старший зрадів 
молодшому, цікавиться,  як там батько  мати, та додому повертатися 
не хоче. Ще й почав підбивати брата залишитися тут, мовляв, разом 
добре заживемо. Та молодший відповів, як відрізав:  



- Людина без рідної 
землі, як соловей без гнізда.  
Вдома мати й батько 
плачуть, гірку долю 
проклинають. Не буду я 
жити на чужині!  
Старший розгнівався і 

розповів усе змієві. Тієї ж 
хвилини змій наказав 
укинути незговірливого 
хлопця до темниці.   
Чекають батьки на синів, а 

їх нема. Вже й весна 
пролинула, й літо. Тим 
часом матері  приснився 
дивний сон.  Начебто їй під 
силу повернути синів, треба 
тільки дістатися до змія. 
Розказала вона цей сон 
чоловікові, і, хоч він і 
відмовляв (стара та немічна 
вже), зібралася в дорогу. 
Добре, що жили майже на 
кордоні з сусіднім царством.  
Ішла, ішла, і нарешті 

дібралася до змієвої фортеці. Сторожа пропустила її в палати. На 
троні  сидів змій і гордовито споглядав втомлену  жінку. 
 
- Добридень, змію! Я  знаю, що мої  сини в тебе! Відпусти їх, бо ми 

з батьком уже всі очі виплакали. Нам скоро помирати, а хто ж буде 
землю засівати, худобу доглядати, онуків приводити? 
- Твої хлопці і мені згодяться, бо вони роботящі. А втім, якщо ти 

зможеш мене чимось таким незвичайним здивувати, я їх відпущу. Даю 
тобі три дні.  
Пішла мати, замислилась. Що ж вона може таке зробити, щоб 

здивувати ненависного змія? Хто їй може допомогти? Ніхто! Треба 
самій шукати вихід. За сльозами не зчулася, як опинилася в полі.  
І тут вона згадала, як збирала рослини для фарб. Волошки – для 

синьої,  буряк – для червоної…  Картина! Ось що може здивувати  
змія, адже в його фортеці, як і в усьому царстві, немає жодної 
картини, жодної квітки – все сіре і похмуре.  У перший день жінка 
збирала рослини й виготовляла фарби, за два наступні – намалювала 
картину.  Це були соняхи  біля хати – сонячні і теплі! Від них віяло 



медом, а пилок ніби сипався з денця! У визначений день несе свою 
роботу до змія.  
- Ну що, чим мене подивуєш, жінко?  
- Ось, поглянь, яка краса, у твоєму царстві такого немає! – гордо 

промовила майстриня. 
Змій широко розплющив всі свої чотири ока, видно було, що 

здивований. 
- Хм… Справді, такого немає, але цим ти мене не здивувала, - 

злукавив він. -  Якщо ти зможеш чимось іншим здивувати мене, то  
відпущу твоїх синів.  
Бідна мати пішла плачучи. Чим же цього супостата здивувати? 

Може, червона калина розтопить льодяне зміїне серце? Чи дуб 
нажене страху на вражу душу? Та й взялася малювати нову картину. 
Калина  з дубом – як брат і сестра, обнялися, переплелися, навіки 
разом.  
Нарешті дочекалася ранку і мерщій до змія. 
- Поглянь, чи не диво ця калина з дубом? – запитує. 
- Та нічого дивного! (А в самого очі туди-сюди, туди-сюди – так і 

бігають, видно, що здивований).- Синів твоїх не відпущу!  Останній раз 
дозволю тобі спробувати мене здивувати. Якщо не зможеш, хлопці 
залишаться у мене, а тебе прожену з царства. 
Пішла згорьована жінка з  фортеці втретє. Взяла фарби та й  іде  

плачучи. За сльозами не зчулася, як опинилася  на високому пагорбі 
на межі свого королівства. Десь вдалині виднілося рідне містечко. 
«Уже як цього разу не вдасться здивувати змія –  не бачити мені 
синів», - думає. І тут осінила її думка… 
…Трудилася  бідна мати  три дні і три ночі. Приходить до змія уранці, 

а той сидить, потираючи лапи, мовляв, мене нічим не здивуєш. 
- Бери всю свою сторожу, змію, та виходь на вежу. Побачиш 

останню мою картину. 
Змієві нічого робити, довелося лізти на вежу. Сторожа теж вся 

зібралася.  
- Дивись он туди, - показує мати у бік свого королівства. Змій 

повернув обидві голови і закляк.  
-  О, що це? Дивоцвіт! Невже восени можуть цвісти вишні?– забувши 

про обережність, вигукнув змій. Від здивування він аж присів. - Такого 
я ніколи не бачив!  
Видивляв  змій свої очі, видивляв, і нарешті розгледів, що то не 

справжній цвіт, а мальований! Перед ним простяглося містечко по той 
бік межі, все уквітчане  білим вишневим цвітом. Кожна оселя сяяла 
невимовною красою!   
- Як тобі вдалося  все це створити за три дні?- допитується. 
- Я зайшла у першу хатину і попросила допомоги. Дітвора 

оббігала все містечко і передала моє прохання розмалювати обійстя. 



Всі жінки, чоловіки, діти взялися за пензлі. Я ходила від хати до хати і 
малювала разом з усіма. 
- Ти перемогла, мудра жінко. Забирай своїх синів!  
Зраділа мати, побачивши хлопців. Її гарячі сльози розбудили спляче 

серце старшого сина. Він нарешті зрозумів, що колись втратив. Міцно 
тримаючись за руки, мати з синами поспішили зі змієвого царства.  
Краєм ока вони бачили, як уся сторожа та прислуга  тікала від змія у 
їхнє королівство,  де буяла  краса, панувала любов і злагода.   
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ВПЕРТА БІЛОЧКА 
 

Шелесть, шелесть…гуп! Знову вона! Сусіди вже, навіть, не 
виглядали зі своїх нірок і дупел. По кілька разів на день, а інколи і 
вночі було це шелесть, шелесть…гуп! То просто вперта білка – 
безхвоста тваринка білого кольору, хотіла перестрибнути з однієї 
сосни на іншу.Сусіди її любили, намагалися відволікти іншими 
забавами – марна праця. Вони навіть розповіли про неї Сизому 
Птахові. Він був саме не в гуморі і сказав, що крил на всіх не вистачає 
і, що треба мати надто багато чеснот, щоб отримати їх. Минав час.  

Сизий Птах пролітав над старими соснами двічі на день – оглядав 
свої володіння і кожного разу по рудим стовбурам стрибала біла 
пляма, потім відштовхувалась, летіла і…гуп!  

Сизий Птах не витримав і наступного разу приніс білці крила. 

- Овва! Казна що! - обурилася білочка - навіщо мені вони?! Є в 
мене в іншому лісі родичка – теж білка, але вона має тільки хвіст 
білий, а решта сірувата, так от у неї є крила, що з’єднують лапки і 
тулубчик. Звати її летяга. А я вам, пане Птах, не летяга, затямте!  

Такої зухвалості Сизий Птах не очікував. Він не образився. Хіба 
можна образитись на сміливість і бажання бути собою? Тепер він 
знав, що білці потрібна допомога. Чатуючи на високій гілці, міркував і 
спонукав до роботи всю свою мудрість 

На перше свято Сизий Птах подарував білці руду шубку і сказав, що 
це тільки заради її безпеки, щоб ворога не вабила біла, рухлива 
плямка на рудих стовбурах сосен. 

На друге свято Сизий Птах приніс білці пухнастого рудого ж хвоста. 
Сказав, що натрапив на нього ненароком на лісовій стежині. 

- Підібрав я його і думаю – чого ж добро пропадає? А тобі, білочко, 
він буде за кермо, будеш ним під час стрибка керувати, а ще він 
допоможе тобі довше триматись у повітрі. А, якщо не знадобиться, 
використовуй його, як ковдрочку, коли буде холодно. Спробуй! 

З часом у лісі, біля старих сосен припинило шарудіти і гупати. 
Білочку було важко розгледіти між гілля і вона так вправно керувала 
хвостом, що опанувала вже всі висоти на галявині. Все було добре, та 
от ніяк вона не могла заспокоїтись, думаючи, чи не розшукує хтось 
загублений рудий хвостик. Все вивіряла Сизого Птаха, чи не 
схитрував він: 



- Агов! Пташе! Чи не шукав хто хвоста? Хай йому грець, якщо він 
чійся. 
Декотрі згодом, навіть,  почали звати білочку вивіркою за її 

вивіряння. 
Вивірка так звикла до верхівок дерев, що ночувала в пустих 

пташиних гніздах, а, згодом, навчилась лагодити їх на два виходи. Так 
вона могла втекти від будь-якого ворога.  
Сизий Птах любив вперту вивірку і на свій день народження 

подарував їй пензлики на вушка: 
- Зроби мені приємність в мій день народження – почепи ці 

пензлики на свої вушка. Так ти будеш зовсім не схожа на свою 
родичку летягу. 
- Отож-бо! Знаєш ти, Сизий хитруне, як мене умовити. Дякую тобі 

за все! – зраділа вивірка. 
А для старих друзів руда красуня так і залишилась білочкою, бо вони 

добре пам’ятали білу вперту плямку на рудому стовбурі. 
 



ДБАЙЛИВИЙ ЇЖАК 
Сизий Птах дрімав у дуплі старезної груші, що стояла розлога на 

сонячному пагорбі. 
Була кропітка пора. Треба було все владнати. Супроводити все 

перелітне птаство у вирій, по листопаді згребти під дерева опале 
листя, щоб не змерзли корінчики… Раптом, він почув під деревом 
пирхання і чхання, щось бурчало і тупало. Сизий Птах визирнув із 
дупла і побачив невелику округлу тваринку на чотирьох ніжках з 
чорним носиком і оченятами, мов намистини. Раніше вони не 
зустрічались. Тваринка товклась під деревом і якимось чином 
намагалась скласти грушки собі на спинку. Грушки скочувались.  
З причитань, пирхань і бурчання Сизий Птах підслухав, що у малого 

трудяги семеро дітей і дружина, і, що треба готувати запаси на довгу і 
холодну зиму, і як це складно вигодувати малих дітлахів з добрим 
апетитом. Довго думати було ніколи. Врятувати дбайливого татка і 
його багатодітну родину від голоду могло лише диво. Сизий Птах умів 
дивувати. Невзмозі далі спостерігати за марною працею він спустився 
вниз. Налякав беззахисного гостя. Той впав на спину і підняв всі 
чотири ніжки до гори. Такої незахищеності Сизий Птах ще не бачив. 
Він примусив багатодітного татуся підвестися і одяг на нього піджак, 
що був вкритий довгими, гострими і щільними голками. Далі була 
змістовна бесіда. Гість виявився чемним і розумним, але надто 
втомленим. 
Сизий Птах навчив його низати фрукти на голки. Розповів, як 

згрупуватись, щоб перетворитись на колючу кулю і бути захищеним з 
усіх боків і сказав, що дарує йому і його родині солодкий зимовий сон, 
але до нього треба підготуватись. Добре харчуватись, щоб нагуляти 
жиру – то запаси корисностей на зиму, вирити кожному окрему, 
глибоку нірку і нікого не боятись. Гість щиро дякував і пішов у справах. 
Кілька днів він годував родину яблучками і грушками, але рухливі діти 
і заклопотана дружина і не збиралися справнішати. 
 Тоді батько сімейства став мисливцем. Почав виходити на лови. 

Приносив комах, ящірок, вужів і, навіть, змій. Щоразу, повертаючись з 
полювання, татко годував кожного члена своєї родини і говорив: 
- Їж, їж, їж, будь ласка, і справнішай. Вже час засинати. Їж. Їж!!! 
Це було так часто, що скоро в родині почали звати татка їжаком. 
Яблучка тепер їжак використовував лише, щоб почистити кислим 

соком свої гострі голки та поганяти блішок і лісових кліщів, що найшли 
собі на їжакові притулок. Це було важливо. Зброю свою їжак мав 
тримати в порядку, бо з нею він був захищений. 
Всі наїли жиру. Нірки було вирито для кожного окремо. Насувалися 

холоди. Солодких снів, їжаки!  
 
 



ПЕТРИКОВІ ПРИГОДИ 
 

Колектив Слов’янського дитячого садка № 2 «Малятко» 
 

Я ТЕПЕР У ДИТСАДКУ 
Звуть мене Петрусь Смерека, 
Від вас живу я недалеко. 
Про мене кажуть: «Жартівник, 
Відомий неслух і вередник». 
Зі мною важко мамі й тату,  
Бо слухаюсь раз в рік – на свято. 
Велику маю насолоду, 
Коли зроблю хоч трішки шкоду. 
Аж тут оказія така – 
Мене ведуть до дитсадка. 
Я став шукати в що узутись 
І думав, як там «розвернутись». 
Бо не впущу таку нагоду – 
Влаштую й там свою «погоду». 
Старавсь, як міг, спішив туди – 
Свій план здійснить між дітвори. 

Зайшов я в двері дуже сміло 
Й хотів прийнятися за діло, 
Та «приз» мені так й не дістався,   
Бо вихователь звідкись взявся. 
Він став екскурсію робити: 
Де треба гратись, руки мити… 
І все було таке цікаве, 
Що я забув про свої справи. 
Тож я все – все запам’ятав? 
«На вус», як кажуть, намотав. 
І гарні зміни стало видко – 
Слухняним став я дуже швидко. 
Не важко зовсім, а приємно 
З всіма поводитися чемно. 
З’явилось друзів так багато – 
І всі зі мною хочуть грати! 
Дідусь, бабуся, мама й татко 
Радіють за своє дитятко. 

 
 

 
 



ТАТУСЕВІ ПОРАДИ 
 

Снився сон мені цікавий. 
Я там був моторний, жвавий 
І не бігав, а літав –  
Жару в дитсадку давав. 
Кинувсь та й згадав минуле, 
Всі напевне вже й забули, 
Як Петрика – малюка 
Вели вперше до садка. 
Я задумався серйозно, 
Скільки ж справ зробити можна. 
Час не можна марнувати –  
Треба імідж рятувати. 
План здійснить скоріш беруся, 
Мов би дзиґа та кручуся, 
За гардину вмить пірнаю 

І мене уже немає. 
Вихователь із журналом 

Вже з’явивсь мабуть недаром.  
Зараз буде рахувати,   
Поіменно називати. 

Виглядаю у віконце, 
Бачу, ніби сходить сонце –  
Це ж директор на поріг, 
Від дурниці застеріг. 
Тут все ясно й зрозуміло, 
Вмить закінчив своє діло. 
На одній нозі крутнувся,   
Гарним хлопцем обернувся. 
Стали діти на зарядку, 
Я невинний мов ягнятко, 
Оченятами кліп-кліп,   
Рухаюсь, мов старий дід. 
- Петрик, що з тобою, 

любий! 
- Вчора я упав із дуба, 
Так гомілочка болить, 
Вже й не знаю, що робить! 
Персонал у нас – що 
треба: 
Медсестра веде до себе 
Й метушиться, ніби квочка: 
- Що з тобою, мій коточку?! 



Дзвоню татку на роботу, 
Нехай виявить турботу. 
Я злякався: - Ой, не треба! 

- Петрику, та це ж потреба.  
Тато виявив турботу. 
Хоч проблеми на роботі, 
За кермо сідає й мчить –  
Лікувать, а може вчить… 
Ось й приїхав любий тато! 
Я рвонувся так завзято, 
Бо хотів, щоб не нагримав, 
Пожалів мене й підтримав. 
Та картина ця сумненька, 
Вмить задкую помаленьку. 
Аж зачухав я гомілку –  
Тато вніс тоненьку гілку. 
Рятівник не забарився –  
Вихователь вже з’явився, 
Він почав мене учити: 
«Треба правду говорити».   
Я лозинки так злякався, 
Ну а тато розсміявся 

І сказав, що розуміє, 
Які ліки добре діють. 
Потім мене обійняв: 
«Петрику, тобі вже п’ять, 
То ж не личить хитрувать. 
Всім цікався, всього вчися, 
Спортом, шахами займися,   
Та поводься, сину, чемно, 
Час не витрачай даремно» 
З цього виніс я науку: 
Буть слухняним – ліпша штука. 
Мене хвалять залюбки 
Вихователі й батьки. 
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Христинка уже другокласниця. Вона залюбки вранці біжить до школи, 
де її з нетерпінням чекають вчителька і друзі. Та сьогодні мала 
замешкалася. Біля хвіртки росте стара вишня. Повз неї кожного дня і 
пробігала дівчинка. Але сьогодні, саме сьогодні Христинка побачила 
старе дерево зовсім по іншому. Листочки на дереві із зелених 
перетворилися на червонувато-жовті.  

- Що з вами трапилося? – стурбовано запитала Христинка 
- Ми збираємося на відпочинок, - прошелестіли листочки. 
- А де ви будете відпочивати? – допитувалася дівчинка. 
- Ми килимом простелимося під деревом і взимку будемо гріти 

коріння дерева. Захищатимемо його від лютих морозів. А навесні 
станемо перегноєм і підживимо дерево, щоб більше ягідок на ньому 
вродило. 
- Ви такі красиві. Мені шкода, що ви зникнете.  
  Христинка наморщила носика і щось собі міркувала. Вона повільно 

перебирала листочок за листочком, складала їх то купкою, то 
опахалом. Та ось очі дівчинки заблищали. Вона радо посміхнулася: 
- Я зроблю аплікацію з осінніх різнокольорових листочків. А 

взимку, коли  снігом вкриються і дерева, і земля, я буду милуватися 
цією аплікацією та згадуватиму вас. 



- Це ти добре придумала, Христиночко. А навесні дерево 
покриється новими зеленими листочками. Серед них буде і наша 
часточка. 
  Тут налетів Вітрисько. Він дмухнув сердитим подихом, підхопив 

кілька листочків і поніс, поніс… 
   Христиночка схаменулась. Їй же до школи треба! Вона підхопила 

свій портфелик і стрибаючи поспішила на уроки. В руках вона міцно 
тримала зібрані листочки.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



БАНДИТСЬКІ ПРИГОДИ ПІГУЛОК 
 

Автор Юрій Ключ 
м. Апостолове Дніпропетровської обл. 
Ілюстраторка Ганна Филипенко, (19 р).   

 
– Бабусю, можна ще? – Івась взяв одну з цукерок, щойно принесених 

бабусею з магазину. 

– Тільки одну, – посміхнулась бабуся і пішла на кухню. 
Дверцята аптечної скриньки, що висіла на стіні спальні, трошки 

розчинились. 

– Дивись, як уплітає, – засичала пігулка Гіркучка. – А від нас 
кривиться, наче середа на п’ятницю! 

– А ці новенькі – улюбленці Івася – дуже схожі на нас з тобою! – 
посміхнулась її подруга, пігулка Шипучка. 

– Нічого! Зараз надаємо тумаків цій солодкій мерзоті! – стисла 
кулачки Гіркучка. – Й Івась поласує нами! Ми ж кращі! 

– А як же він поласує? – здивовано підняла брови Шипучка. 

– Зараз він піде мультики дивитись, – Гіркучка поглянула на 
годинник, що стояв на шафі. – А бабуся на кухні… 

Івась дійсно через кілька хвилин пішов в іншу кімнату. А пігулки  
вистрибнули з аптечки. Швидко пробігли по підлозі й вскочили на стіл. 



– Хто ви? – пропищали цукерки з блискучого пакуночка. – Ви 
прийшли познайомитись? 
– Та ви нам потрібні, наче зайцеві стоп-сигнал! – Шипучка почала 

викидати з пакетика цукерки. 
– Ой! Ой! Рятуйте!!! – чулися з усіх боків перелякані голоси цукерок. 
– Ніхто вас не врятує, боягузливі смоктунці! – Гіркучка з силою 

зіштовхувала цукерки зі столу. Вони, обливаючись сльозами, 
покотились підлогою і  потрапили в куток під шафою, заснований 
зловіщим павутинням. 
– Тепер будемо чекати! – задоволено вліглась в пакуночку Шипучка. 

– А здорово ти все це придумала! 
– Ти без мене  все життя в аптечці би просиділа, – гордо надулась 

мильною бульбашкою Гіркучка. 
Івась забіг до кімнати. Хитро прислухавсь. Бабуся брязкотіла 

посудом на кухні. Хлопчик дістав з пакуночка Шипучку й Гіркучку.  І 
вже хотів кинути зраділих пігулок до рота. 
– Ай!!! – раптом скрикнув від болю хлопчик. 
– Ах ви ж негідники! – півник-льодяник на паличці, якого принесла 

бабуся із магазину з конфетками, підлетів і вибив дзьобиком пігулки з 
пальців Івася. – Це ж пігулки, від них можна померти!!! 
Гіркучка та Шипучка прожогом сховалися в аптечній скриньці. 
Коли на шум прибігла бабуся, Івась сидів і ласував льодяником: 
–  А ти ж казав, що такі цукерки вже ніхто не їсть, – посміхнулась 

бабуся.  
– То було давно, – винувато потупив очі онук. 
– Давно… – знову посміхнулась бабуся. – Сьогодні вранці…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
СИНИЦЯ – ЗОЛОТІ КРИЛЬЦЯ 

 
Авторка Лариса Олійник 

Ілюстрації авторки 
 

У хатині серед лісу, 
де ростуть одні ялиці, 
в клітці замкнена синиця. 
Має крильця та такі, 
що ніде не знайдеш ти, 
хоч пів світу обійди, 
бо ті крильця золоті, 
а та синиця гарна птиця, 
зачарована дівиця. 
З тої хащі йде стежина, 
одинока й дуже дивна, 
повзають по ній лиш змії, 
і шугають темні тіні. 
І та стежка одинока, 
йде до одного порога, 
де в хатині понад вік, 
живе лютий чарівник. 

Якось в день, як розцвіло чарівник побрів в село,  
став дивитись по дворам, як живеться людям там  
і робити шкоду скрізь, став непроханий той гість.  
          Шкрябав в шибки без упину, і лякав дітей невинних,  
          дер обличчя шпичаками, і топтав усе ногами,  
          посуд бив своїм кілком і страшнючим вив вовком. 
Після тих своїх відвідин, залишив багато бід він.  
У корів все молоко, враз взяло і в мить пропало,  
ну а злодій лиш сміявся ,бо йому і горя мало.  
То ж, ще взяв і напустив вітра буйного і злого,  
щоб той каміння розкидав, вікна,  двері вибивав.  
         Люди плакали, кричали, все віддати обіцяли  
         і щоб припинив наругу, присяглися, що дадуть,  
         найкращу дівчину в прислугу.  
Чарівник дав свою згоду, підписавши враз угоду. 
Вітер буйний відступив, все жбурляти припинив. 
Саму гарну, роботящу, вибрав дівчину і в хащу,  
за собою поволік,злий, страшнючий чарівник.  
           З того дня і з тої днини то й служить йому й до нині  
           тій би дівчині прийшлось та одначе не збулось.  
 



Тож бо хлопчики й дівчатка  
слухайте все по порядку.  
          До будинку чародія,  
          дуже довго вони йшли,  
          а за ними по стежині  
          змії слід у слід повзли.  
Як зайшли вони до хати,  
наказав про все їй дбати, 
та й про змій не забувати.  
          Сам зіперся на клюку  
           і подався у пітьму  
          в вітряну нічну погоду  
          знов шукать собі пригоду. 
          Вовком вить , все в шмаття 
рвати  
          і дітей малих лякати.  
Тільки змії заповзли  
у свою глибоку нору,  
зразу ж кинулась тікати, дівчина з чужого двору.  
Та як знайти свою домівку, зовсім дівчина не знала,  
то ж невдовзі й заблукала.  
          Та коли настав вже ранок, то побачила вона,  
          що  стоїть поперед неї, біла хатка в два вікна.  
          Підійшовши до оселі, стукнуло дівча у двері,  
          швидко двері відчинились і вона враз опинилась  
          в теплій затишній кімнатці, де сиділи аж дві бабці.  
В хаті пахло пирогами і сушеними грибами.  
Ті ж дві бабці мов краплини у намисті з горобини,  
дуже схожі дуже милі. 
        Але дивно те було, що вони не говорили, та вона їх розуміла.  
        Пригостившись пирогами, обігрівшись у теплі,  
        вона їм розповіла,  
        як вночі з під варти змій, чародієвих втекла.  
Похитали головами бабці і переглянулись і вона їх зрозуміла,  
що зарано пораділа, потім ще розповіли, що вони теж чарівниці,  
добрі рідні дві сестриці і що злого чаклуна вони дуже добре знають  
і тім хто в біду попав, всім завжди допомагають.  
        Потім ще її просили, щоб ніде не йшла одна,  
       двері всім не відчиняла, не сиділа край вікна,  
       ну а їм пора в дорогу, бо вже чекають допомогу,  
      ті кого образить встиг, злий страшнючий чарівник.  
       Вранці ж знов вони прийдуть і додому відведуть. 



Потім вийшли вдвох на ганок,  
їй кивнули на останок,  
обернулись із сестричок,  
в двох однакових синичок,  
й полетіли на підмогу до тих,  
хто звав на допомогу.  
       Заспокоєна і сита,  
       дівчина лягла спочити.  
       Поряд білий кіт сидів  
       і на вушко муркотів.  
       Та коли ледь розцвіло,  
       хтось постукав у вікно.  
Дівчина чимдуж схопилась,  
й до віконця притулилась.  
І побачила вона,  
бабці дві стоять на ганку,  
й просять щоб відкрила клямку.  
Поряд чорний кіт лежить                                                  
і гадюкою сичить. 

Про наказ дівча забула, у вікно до них кивнула,  
клямку швидко відчинила  і бабусь у дім впустила.  

Та як тільки ті ввійшли у кімнату із котом,  
зразу ж кіт став чорним змієм, бабці ж злим чарівником.  
Боронилась з усіх сил, звала всіх на допомогу,  
та чаклун її схопив і подався у дорогу,  
до будинку серед хащі, схожого на змія пащу.  

А щоб більше не втікала, в клітку дівчину замкнув  
й на синицю обернув. 
Із крилами не простими, із крилами золотими,  
щоб злетіти не змогла і від нього не втекла.  
Зміям строго наказав, стерегти дівицю-птицю,  
потім згріб свою клюку і  подався поза очі у страшні безумні ночі,  
щоб малих дітей лякати, кігтями шкребти у вікна і собакою гарчати.  

Тільки зник чаклун в пітьмі почало дівча крильми  
з усіх сил об клітку битись, щоб на волі опиниться.  
Зразу ж змії наповзли лапки й крильця обвили.  
Через декотру годину,  зголодніли чорні змії  
й поповзли скоріш із хати, щось поїсти пошукати.  

Хоч й боліли дуже крила, бо об клітку ними била 
ще й зміюки обвивали, полетіти не давали,  
та коли про волю йшлося, де і силоньки взялося,  
знову крильцями махала, і на поміч гучно звала.  

     
Аж тут побачила вона, дві синички край вікна,  



стукотять дзьобами в шибку ніби дзьобають шкоринку.  
Шибка зразу ж і розбилась і на друзки розлетілась.  
В дім скоріше залетіли і із клітки дві сестрички,   
враз дівча  ослобонили,  
бо були ті дві синички - дві бабусі, дві сестрички. 

Говорить часу не мали, тож на потім все відклали.  
У шпарину у вікні впурхнули тихенько  
і добралися додому по росі раненько.  

Вдома знов перетворились на дівча і на бабусь, 
і від самої пітьмі говорили до зорі.  
Та чомусь дівча не дуже до веселощів падка,  
придивилися , а в неї, геть порізана рука.  

Тож коли через вікно утікати їм прийшлось  
то вона там й зачепилась і порізалася склом.  
І тепер коли чаклун , знов до дому добреде,  
то побачить ті сліди і скоріш їх віднайде. 

Тільки-но вляглись думки, як зацокали замки,  
й на порозі у ту ж мить злий з’явився чарівник.  
Бабці тут не розгубились й за дівча враз заступились,  
на синичок обернулись, стали чаклуна клювати,  
геть із хати виганяти.  

Та й чаклун був мастаком у ту ж мить він став граком.  
Став кидатись на синичок, двох однакових сестричок,  
крильми різав мов ножами, дер своїми кігтярями.  

А коли дівча збагнуло, що ще мить і чародія перемога,  
кинулась тоді синичкам з усіх сил на допомогу.  

І в ту ж мить на нього втрьох ті синички налетіли,  
стали дзьобати, щипати, геть 

із свого двору гнати,  
в темну хащу до хатини де 

шугають злії змії  
і в ту ж хвилину, у ту ж мить 

страшний і чорний чарівник,  
став дідом злим і зразу ж зник.  

Та все ж бувають такі ночі,  
коли хтось стукає в вікно,  
коли шугають темні тіні і повзають  
мов чорні змії.  
Та якщо тих, хто поряд з нами,  
любити будем, цінувати,  
ніколи ненависть і зло  
не будуть стукати в вікно. 


