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Всі дорослі на землі знають, що кожна річ з чогось зроблена. Меблі зроблені 
з дерева, книги – з паперу, а будинки – з цегли. І тільки діти знають, що все на 
світі зроблене з чарівного пластиліну, який росте на чарівному пластиліновому 
дереві. Якщо правильно доглядати за пластиліновими яблуками і вчасно їх 
збирати, то вони можуть приймати будь-яку подобу, і з них можна зліпити будь-
який предмет. Наприклад, на сукню вистачить півтора яблука, а на автомобіль 
рівно 137. 

Росте чарівне дерево в саду маленької чарівниці на ім’я Фаталь. Вона дуже 
любить його і завжди збирає пластилінові яблука щомісяця п’ятого числа. А 
потім робить з них те, що найбільше потрібно людям. Ви спитаєте, звідки ж вона 
знає, чого не вистачає на землі? Все просто. На кожному пластиліновому яблуці 
завжди намальовано те, чим воно хоче стати і чим може бути корисним для 
людини.

Але якось трапилася  дивна історія. Коли одного разу Фаталь поливала своє 
дерево, вона помітила, що на двох яблуках нічого не було намальовано. Вона 

Пластилінова 
казка

Олена Шоптенко
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дуже здивувалася, адже вперше яблука не знали, чим хочуть стати. «Не може 
бути, щоб людям нічого не було потрібно! - подумала Фаталь. – Напевно, цим 
двом потрібен час, аби визначитися зі своїм майбутнім». 

Але навіть через тиждень ці два зелених пластилінових яблучка не бажали 
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обирати собі річ, яку Фаталь мала з них виліпити. Тоді 
дівчина вперше вирішила сама намалювати на плодах те, 
що вважала найважливішим і найпотрібнішим для людей. 
Вона взяла олівець і розбірливо написала: «Те, що приносить 
щастя». Але коли дописувала останнє слово на другому 
яблуці, випадково зірвала його з гілля, і ще недозріле 
пластилінове яблуко лишилося у Фаталь в руці. 

«Невже через мене люди не отримають те, що робить 
їх щасливими!» - подумала чарівниця і розплакалася. В 
її долоні лежав твердий шмат пластиліну, з якого нічого 
не можна було зліпити. Він був дивної форми, трохи 
подовжений, схожий на олівець. 

Фаталь було дуже шкода його. Як він міг принести щастя, 
якщо мав таку дивну форму. Дівчина навіть не уявляла, 
чим міг бути корисний цей предмет. Але вона вирішила 
не викидати його. Та вона б і не змогла цього зробити. 
Він постійно був поруч, з’являвся нізвідки. Іноді Фаталь 
здавалося, що він дуже страждає через те, що передчасно 
був зірваний з чарівного дерева. І сам не знає, чим він є, і що 
тепер йому робити.

А з тим незвичним пластиліновим яблуком, яке 
лишилося на дереві, почали коїтися дивні речі. Фаталь ще 
ніколи не бачила, щоб пластилін так часто змінював свій 
колір. Іноді вона помічала, що плід хотів зірватися з дерева і 
впасти вниз. 

Наближався п’ятий день місяця. Треба було збирати 
яблука і виліплювати з них безліч речей. Вранці Фаталь 
вийшла у сад з великим кошиком, куди мала складати зрілі 
пластилінові яблучка. Вона обережно зривала їх і раділа, що 
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нарешті люди отримають те, чого вони так довго чекали. 
Незвичне яблуко Фаталь залишила наостанок. Коли вона підійшла до  нього, 

їй здалося, що пластилін перетворився на прозору склянку, а в ній переливалася 
чорна-чорна рідина. Вона спробувала зірвати плід, але їй не вдалося. Він так 
сильно приріс до гілки, ніби образився на те, що на нього ніхто не звертав уваги. 
Фаталь дістала свіжий пластилін, зліпила ножиці і спробувала відрізати яблуко. 
Не вийшло. Потім вона зліпила сокиру і спробувала відтяти пластилін з гілки. 
Знову не виходило. 

Тоді вона підняла з землі недозрілий пластилін, вдарила ним - і яблуко впало 
до кошика, тільки-но вона до нього доторкнулася. Поступово пластилінова 
паличка почала змінювати колір з сірого на приємний світло-бузковий. 

Пластилін зрадів тому, що став у нагоді, і більше не заздрив тим, хто довго 
дозрівав на чарівному дереві. Він зрозумів своє призначення. А яблуко, що 
впало до кошика, остаточно перетворилося на склянку з чорнилами. Тепер у 
руках Фаталь було чорнило і перо. 

Фаталь знайшла у кошику яблуко, на якому була намальована книжка. 
Швиденько виліпила з нього паперові сторінки і тверду обкладинку. Потім 
поклала біля книги паличку і чорнила. Паличка раптом піднялась у повітря, 
зачерпнула трохи рідини зі склянки і написала на обкладинці «Казки для дітей». 
А потім почала писати найдивовижніші і найцікавіші історії, які ще не чув світ. 
«Так, - подумала Фаталь, - Саме казки – це те, що приносить людям щастя».

 
Співавтор: Анастасія Сиваш
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Далеко десь, в незайманому лісі,
Де ні людей, ані стежин нема,
У глибині прадавнього Полісся
У ельфів народилося дитя.

Маленький красень, майже невагомий.
В рожевім мареві, мов вранішня зоря,
Злетіти намагавсь, та впав додолу -
Бо крильця задрібні дістав маля.

Журилась мати. Тато, вбитий горем,
Не знав, куди подітись. А дарма.
Бо їх малюк мав добру сильну волю
Й хоробре серце, наче левеня.

Він ріс, його у лісі всі любили.
Він кожному як міг допомагав.

Маленький Ельф 

Так дні за днями все собі летіли,
А він мав мрію – вірив і чекав.

Маленький ельф був головним на 
дзвонах.
Якщо якась халепа – не дрімать!
Чимдужче колотити в передзвони –
Усім про небезпеку треба знать!

Одного дня забрів він далеченько
І не помітив сам, як заблукав.  
Замріявся, замилувався небом – 
Бо зовсім він негоди не чекав.

Отямився лишень, як шквальний вітер
Все вгору підхопив й почав нести.
Враз блискавично промайнуло світло,

Сніжана Єгорова 
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Мов зібране зусюди на землі.

Малий чимдуж побіг назад, додому,
Однак гроза стрімкішою була.
Він має задзвонити в усі дзвони,
Він має всім сказати, що біда!

«Чому я не літаю так, як треба?
Чому я ельф, та не такий, як всі?
Я б так бажав до синього до неба
Підняти крила і летіти в синь!!

Я маю врятувати всю родину,
Своїх батьків і свій чарівний дім. 
Якщо не встигну – всі вони загинуть,
Я маю розказати їм усім!»

Аж раптом якось дуже сильним вихром 
Його в повітря здійняло. Ще мить – 
І небо, начебто  у змові з вітром,
Його до лісу понесло. Летить!

Ці декілька хвилин щасливих
Були цінніші за життя…
І мрії збудуться, звичайно,
Якщо в них віриш Ти і Я!

Співавтор: Наталі Ударцева
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В одному місті жила собі дівчинка на ім’я Юна. Їй тільки-но виповнилося 
десять років. У неї було багато котів та рибок. Рибки плавали в акваріумах, а коти 
ходили де заманеться, іноді сідали рядком біля акваріумів та довго дивилися на 
рибок медитативним мисливським поглядом.

Юна любила залізти з ногами на диван і вигадувати котам нові імена.
- Тюбик, Лиска, Курочка, Мяут, – казала вона, легесенько сіпаючи котів за 

вуха. А якщо ті незадоволено настовбурчували вуса на знак незгоди, вигадувала 
щось інше:

- Зьома, Жужа, Пузик, Апельсин.
Ще Юна обожнювала бігати, плавати в морі та пити густий чай з цукром.
- Розумієте, - пояснювала вона своїм допитливим тітонькам та дядечкам, – 

я люблю поєднання гіркого та солодкого. Це для мене аж ніяк не антоніми. Це 
дуже смачно.

Дорослі тільки плечима знизували та казали: «Ну що за дівчинка! Не дівчинка 
– ураган!».

Як Юна та її кішка 
Барабулька ловили 

п’ять підводних хвилин

Мартіна Лук’янченко



9

Одного разу Юна зібралася на море попірнати. В одній руці вона тримала 
виноград, в іншій – окуляри для підводного плавання. Вийшла вона з дому, а за 
нею –  одна з кішок:

- Мяв-няв, мовляв, візьми мене з собою, я теж хочу пірнати.
А Юна їй:
- Тобі що, рибок вдома не вистачає, Зюзю?
Кішка:
- По-перше, вважаю за краще називатися не Зюзею, а Барабулькою, по-

друге, в акваріумі я вже всіх рибок знаю. Хочу на нових подивитися.
- Ну гаразд, - сказала Юна. – Якщо ти – Барабулька, то ходімо. І посадила 

кішку до сумки.
Море було спокійним. Юна випустила Барабульку з сумки, і та задоволено 

почала бігати по пляжу. Потім Юна і Барабулька зайшли у воду. Раптом 
Барабулька зупинилася і затремтіла.

- Я боюся, бо ніколи не пірнала у відкритому морі, - занявкала вона, - тільки 
одного разу 
в акваріум 
заглянула, 
але там вода 
несолона 
була. 
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- Ти закрий носа лапою, а я тебе потримаю, – сказала Юна.
Барабулька погодилася. Юна одягла окуляри, взяла кішку та пірнула. Рибки 

кишіли в морі, наче насіння в кавуні. У прозорій воді було легко роздивитися усе, 
що там плавало та лежало – риб, пісок, камінчики, водорості та чийсь загублений 
годинник. Підводний годинник був розділений на дві половини – денну і нічну. 
Нічна половина показувала третю годину, а денна – п’ять хвилин на четверту. 
«Невже ніч під водою відстає від дня на п’ять хвилин? І що трапляється у цьому 
проміжку?» - подумала Юна. Барабулька ніби почула її думки та сказала:

- За п’ять морських хвилин можна збагнути, що діється під водою, треба 
тільки пірнути у доречний час. Бо п’ятихвилинна різниця буває тільки раз на 
добу. Бачиш тінь від годинникової стрілки? Це – тінь між підводним та земним 
царством. Ще півхвилини і вона розтане. Поспішаймо! 

Юна і Барабулька заплющили очі і раптом відчули велетенську глибину моря. 
Це було казково і так незвичайно, що навіть лякало. Юні на мить здалося, що 
вона стала рибою, і тепер їй завжди доведеться плавати під водою. 

Вона вистрибнула на поверхню, схопивши Барабульку за лапу.
- Ти встигла це відчути? – спитала Барабулька Юну.
- Так. Це було…це було… - Юні бракувало слів від здивування.
- Тепер ти знаєш, як стати рибою, якщо забажаєш, - пронявкала кішка і 

облизнулася.
Юна злякано глянула на неї. 
- Та не бійся, я – вегетаріанка, ти ж знаєш. Просто я люблю відчувати себе в 

іншій шкір-р-ррі, – Барабулька задоволено замуркотіла. 
Коли вони вийшли на берег, Юна сказала Барабульці:
- Зовсім забула тебе спитати, як це ти можеш розмовляти під водою?
А Барабулька їй:
- Так я тепер гідрокішка. Можу плавати скільки схочу.
І з гордістю махнула мокрим хвостом.  

Співавтор: Анна Саніна
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Загубилася якось Мрія. Запитаєте, як це так – Мрія і раптом загубилася? А ось 
як. Вона належала Маленькому хлопчику. Він дуже любив гратися з друзями у 
хованки, бо завжди знаходив таке місце, де товаришам доводилося шукати його 
годинами. А Хлопчик тим часом зручненько вмощувався у своїй схованці і мріяв 
– це було його найулюбленіше заняття. У мріях він бачив себе то відважним 
капітаном корабля, що безстрашно долає піратів, то лицарем, що рятує принцесу 
від дракона... Та найдужче він мріяв стати музикантом. Коли він чув звуки музики, 
йому здавалося, що світ стає іншим – чарівним і неймовірно прекрасним. 
Хлопчик мріяв, що одного дня стоятиме на сцені після блискучого виступу, а 
глядачі аплодуватимуть йому. І після кожного його концерту у світі ставатиме 
більше щасливих людей. 

Мама вирішила віддати Хлопчика на уроки музики. На горищі давно без діла 
лежала гітара, з якою Хлопчик почимчикував до вчителя. Та вже на першому 
занятті вчитель сказав: 

- Шкода, але ти ніколи не станеш видатним музикантом – немає у тебе 

Загублена мрія
Лідія Таран
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таланту...
Хлопчик розплакався і вирішив більше ніколи 

не брати до рук гітару. Покинув її посеред дороги. 
Та й навіщо взагалі мріяти, якщо мрія ніколи не 
здійсниться?!..

Ось так Мрія і загубилася. Лишилася на дорозі 
разом із гітарою, нікому не потрібна. Вона довго 
думала, куди податися. Мрія жила разом із Маленьким 
хлопчиком дуже давно, росла із ним та завжди його 
супроводжувала. А тут лишилася без господаря. Їй стало 
страшно і сумно. Бо самотні мрії поступово зникали зі 
світу людей. І щоразу, як зникала одна мрія - на землі 
згасала одна посмішка, і світ ставав похмурішим...

Мрія блукала містом, заглядала у шибки будинків і 
думала:

– Невже я не знайду собі 
господаря? Адже людям неодмінно 
потрібні мрії...

Вона підійшла до будинку 
заможних городян і тихенько постукала 
у двері. Відчинила маленька рудоволоса 
дівчинка з кумедними кісками і пихато запитала:

– Чого тобі?
Мрія відповіла: 
- Дівчинко, а тобі не потрібна Мрія? Зі мною ти 

зможеш полинути у чарівний світ, покататися на 
хмаринці, потанцювати на балу у палаці фей, взути 
кришталеві черевички чи політати серед зірок.

На це дівчинка пхикнула і сказала: 
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- Ні, ти мені не потрібна. Навіщо мріяти про розкішні палаци чи туфлі як у 
Попелюшки, якщо моя родина досить заможна, аби мені їх купити? Тут мрії не 
потрібні. Йди пошукай собі друзів деінде.

Сумно стало бідолашній Мрії. Довго блукала вона вулицями, аж ось підійшла 
до старої будівлі. У стінах виднілися тріщини, а дах був зовсім дірявий. Мрія 
постукала. Їй відчинила жінка у старій латаній сукні і запитала : 

– Що Ви хотіли?
Мрія відповіла: 
– Пані, а Вам не потрібна Мрія? Я допоможу вам відпочити від негараздів, 

розраджу, покажу інший, добріший світ, де можна набратися сил на новий день.
На це жінка їй відповіла :
– Ні, тобі тут немає чого робити. В мене занадто багато турбот – коли ж мені 

мріяти? Мрії для нероб, яким немає чим зайнятися. Йди собі далі.
Мрія вийшла з двору і гірко заплакала. Люди зовсім розучилися мріяти! 

Самотня Мрія нікому не була потрібна.
Аж тут вона наткнулася на гітару – ту саму, яку покинув Маленький хлопчик. 

Ось так , подумала Мрія, кілька жорстоких слів вчителя – і Хлопчик від мене 
відмовився. Безсердечним та байдужим людям так легко розбити чиїсь мрії, 
особливо дитячі...

Вона сіла біля гітари і опустила голову. Раптом Мрія почула кроки. Це 
повернувся Хлопчик. Він взяв до рук свою гітару і промовив: 

- Хай там що каже вчитель, я обов’язково навчуся грати і буду дарувати 
людям радість! 

Мрія підвелася, взяла Хлопчика за руку і сказала: 
- Я допоможу тобі в усьому, тільки ніколи не кидай мене. Вір у мене – і я 

неодмінно здійснюся.
Хлопчик обійняв Мрію, узяв гітару, торкнувся струн – і на світ народилася 

нова мелодія, яка несла людям щастя. А Мрія стояла поруч, посміхалася і думала:
– От бачиш, варто лише повірити!

Співавтор: Катерина Валінкевич
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В одному не вельми великому містечку жила чудова родина. Подружжя, яке 
завжди підтримувало один одного і ніколи не відмовляло у допомозі іншим. 
Вони мали сина, який просто обожнював нові іграшки і страшенно репетував, 
коли батьки відмовлялися їх купувати. З часом їх будинок, з величезною дитячою 
кімнатою, наповнився безліччю ведмедиків, машинок, конструкторів, солдатиків 
та ляльок усіх можливих розмірів. Але, на жаль, цими іграшками вже ніхто не 
грався. Хлопчик дуже швидко втрачав до них цікавість.

Він постійно чекав суботи, коли батьки вели його до центрального дитячого 
магазину, де з’являлися все нові і нові цікавинки. Родина не була бідною, але й 
надто заможною теж. Тому, хоч батьки і не мали сили відмовити хлопчику, не 
купували більше однієї іграшки за раз. 

Якось чергової суботи до магазину привезли цілу колекцію ляльок-
солдатиків заввишки з хлопчика. Він був зачарований і подумки вже грався ними 
у своїй кімнаті. Тому коли батьки спробували йому пояснити, що це занадто 
дорогі іграшки і вони можуть дозволити собі купити лиш одну, він відчув себе 

Казка про хлопчика, 
який любив лише нові 

іграшки

Влад Яма
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найнещаснішою дитиною на планеті. Він 
висмикнув свою руку з матусиної і 
щодуху кинувся навтікача. Хлопчик 
пробіг крізь декілька відділів і 
натрапив на невеличкі дитячі 
будиночки. Він забрався 
до найвіддаленішого 
і зайшовся плакати. 
Через деякий час, 
відчувши себе 
геть знесиленим, 
хлопчик міцно 
заснув. 

Прокинувся 
він, коли в 
магазині вже 
загасили світло. 
Звідусіль 
линули дивні 
звуки. Немов 
тисячі тоненьких 
голосків про 
щось розмовляли. 
Хлопчику стало 
лячно, але він 
таки наважився 
вилізти з будиночку. 
І тут він зрозумів, що 
ці голоси належали не 
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дітям, а іграшкам! Магазин ожив, кожна його поличка стала центром якихось 
подій. Машинки влаштували перегони, ляльки розчісували одна одній волосся, 
солдатики розвертали справжні бойові змагання – життя навкруги кипіло. 

Раптом зверху почувся голос, що вирізнявся з-поміж інших. Він був дещо 
нижчим і грубішим. 

- Гей, хлоп’я, ти що тут робиш у такий пізній час? – спитав він.
- Е-е-е, я тут…. – невпевнено пробурмотів хлопчик, – загубився… мабуть. 
- Тут просто так не губляться, кожна дитина з’являється тут з певної 

причини, – відповів незнайомець.
-  А ви власне хто? І де мої мама і татко?
 З верхньої полиці величезного стелажа з іграшками, вправно рухаючись, 

почала спускатися лялька-пірат. Діставшись до рівня очей хлопчика, він 
зупинився, зняв шляпу і театрально відкланявся:

- Сан-Естебан Себастьян VII, найшляхетніший з піратів та найстарший з усіх 
іграшок, представлених у цьому магазині, до твоїх послуг!

Хлопчик закрив рота, який видавав його подив з того моменту, щойно він 
побачив пірата.

- Дуже приємно, а я Іллюша, – сказав він розгублено. – Але якщо ви 
найстарший, чому я вас тут не бачив раніше? В мене завжди тільки найкращі нові 
іграшки. Я кожної суботи іду в цей магазин з батьками щось купувати, і я не міг 
вас не помітити.

- Це і не дивно, – відповів Естебан, – адже я ховаюся від таких як ти.
- Чому?
- Хе-хе, бо я не хочу бути покинутим через тиждень. Я дістануся лише тій 

дитині, яка буде заслуговувати на мене, любити і ніколи не забуде про моє 
існування. А такі як ти закидають іграшки, якими б цікавими вони не були, лише 
тому, що вони не нові.

- Це неправда, – образився хлопчик ,– я не закидаю їх… вони просто 
нецікаві.
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- Ми можемо легко це перевірити, – сказав пан Естебан і зістрибнув на 
підлогу. – За мною!

Хлопчику не хотілося йти, але цікавість перемогла, і він пошкандибав за 
піратом. Вони пройшли майже весь магазин. Дорогою хлопчик не припиняв 
озиратися навкруги, зачаровано спостерігаючи за іграшками, що ожили. Так 
вони дійшли до лялькового відділу.

Пан Естебан відбив каблуком якийсь чудернацький ритм, і до них плавно, 
немов чарівниця, злетіла лялька. Вона була надзвичайно схожа на ельфа, навіть 
мала маленькі крильця за спиною.

- Дозвольте відрекомендувати, - мовив пірат, – іграшкова фея! Вона знає все 
про кожну дитину.

- Усе, усе? – здивувався хлопчик.
- Так, мій юний друже, – відповіла фея, – я проведу для тебе невеличку 

екскурсію цим магазином.
Вона швиденько розвернулася і полетіла до відділу машинок. Хлопчик взяв 

на руки пірата і побіг щосили за нею. Він не міг відірвати очей від магічних рухів 
її маленьких, блискучих крилець. 

Фея стала на поличку з цікавенними авто, показала рукою на одне з них і 
спитала:

- Тобі подобається це авто?
- Так, воно незвичайного кольору, в нього пружні колеса і справжні скельця, 

– відповів хлопчик.
Тоді фея перелетіла до наступної полички і знов обрала найгарнішу машинку. 

Хлопчик радо пояснив, чому саме ця іграшка особлива. Так вони пройшли мало 
не 20 різних поличок, і завжди фея безпомилково обирала найкращі речі. Потім 
вона мовила:

 – Я бачу, що ти непоганий хлопчик, але чомусь чиниш недобре.
- Чому це? – здивувався малий.
- Усі іграшки, біля яких ми зупинялися, тобі вже купували батьки. Одні – 
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півроку назад, інші – майже рік. Але ти забув про них і закинув далеко, де вони 
сумують без дитячої уваги. А для нас, іграшок, це найстрашніша біда.

- Ні, ні, ні! – закричав хлопчик. – Я не такий! 
 Він щільно закрив очі і почав тупотіти своїми маленькими ніжками по 

підлозі. Потім щось сталося, і все стихло: і його власний голос, і голоси ляльок. 
Хлопчик розплющив оченятка і озирнувся. Він лежав у власному ліжечку, поряд 
сиділи батьки, а на нічному столику стояла нерухома лялька пана Сан-Естебана 
Себастьяна VII.

- Ми знайшли тебе у іграшковому будиночку. Ти спав зовсім зарюмсаний 
і міцно притискав до себе цю ляльку, – сказала матуся, коли побачила подив у 
очах сина. – Ми забрали тебе додому, – продовжила вона.

- Спасибі, і ще, мамо і тато, це найкраща лялька у світі, і всі мої іграшки 
найкращі у світі, – сказав хлопчик.

- Наступного тижня обов’язково підемо у магазин і купимо солдатиків, які 
тобі так сподобалися, – промовив тато.

- Ні, ні не треба! В мене і так вже є всі іграшки, про які можна тільки мріяти! - 
з цими словами хлопчик взяв пана Естебана, обійняв його і заплющив оченятка. 
Він дуже втомився під час своїх іграшкових пригод. 

Наступного дня після сніданку він заходився прибирати у своїй кімнаті 
і збирати іграшки з усього будинку. Він раніше і не помічав, наскільки вони 
чудові. З допомогою матусі він облаштував для кожної іграшки власне місце. 
Для машинок змайстрував величезний гараж з конструктору, для солдатиків 
- розкреслив на столі казкове поле бою, а з паном Естебаном взагалі не 
розлучався ні на мить. Він більше ніколи не забував про іграшки, які має. 
Виявилось, що гратися з усіма ними надзвичайно цікаво і весело. А те, нові вони 
чи ні, зовсім не робить їх кращими або гіршими.

Відтоді хлопчик був надзвичайно щасливим. Він зрозумів, наскільки важливо 
цінувати те, що маєш, і завжди пам’ятав про іграшкову фею. 

Співавтор: Людмила Шиліна
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Одного погожого сонячного ранку у дружній родині тигрів народилося 
тигренятко: гарненьке смугасте маля. Батько малюка був вправним мисливцем, 
а мама вдома поралася по господарству. Справ у неї було багато: поприбирати 
в печері, приготувати вечерю, обід та сніданок. З появою синочка клопотів ще 
додалося. Батьки мріяли, що малюк стане сміливим мисливцем, як тато, або 
вихователем у дитячому садочку чи артистом цирку. Та цим мріям не судилося 
здійснитися. З самого дитинства тигренятко мало дивне захоплення – футбол. 

Невідомо де воно дізналося про цю гру, адже ніхто у зграї нею не 
захоплювався, і взагалі то був непопулярний серед тигрів вид спорту. На свій 
перший день народження малюк випросив у батьків свого першого м’яча. З того 
часу тигреня постійно тренувалося на невеликій галявині поряд з печерою. А 
сама печера незабаром була обклеєна зображеннями відомих футболістів. 

Тигриця обожнювала свого малюка, тому виконувала всі його забаганки. Але 
батько-тигр іноді скаржився дружині після важкого полювання, що над їх сином 
усі сміються через таке дивне захоплення. 

Тигренятко, що любило 
гратися у футбол

Співавтор: Людмила Шиліна

Дмитро Шепелєв
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           Коли тигрятко пішло до школи, проблем стало ще більше. Одного разу 
батьків викликали до школи за твір “Ким я хочу стати в майбутньому”. Смугастий 
школяр написав, що хоче бути відомим футболістом! А отже, його цікавить лише 
фізкультура, щоб завжди бути у формі, та іноземна мова, щоб спілкуватися з 
футболістами з інших країн. Згодом вчителі і батьки трохи заспокоїлися: тигреня 
непогано вчилося і часто перемагало на олімпіадах з іноземних мов. На його 
захоплення перестали звертати увагу. А тигренятко тим часом мріяло про 
футбольні тренування, галас шанувальників та міжнародні турніри! 

           Після закінчення початкового навчання тигри мали обрати майбутню 
професію. Настав час і нашого тигреня. Вдома він заявив, що восени помандрує 
до найбільшої в країні футбольної академії. Мати почала вмовляти своє дитя 
залишитися і продовжити справу батька або бути перекладачем для зграї, адже 
у футбольну академії раніше не вступав жоден тигр. Збіглися бабусі, дідусі, 
тіточки зі своїми дітьми і почали прохати тигреня 
залишитися. Та маленький мандрівник вже 
почав пакувати м’яч і спортивний 
костюм, хоча до виїзду залишалося 
декілька місяців.

          І тільки батько погладив 
юного тигра по смугастій 
спинці і сказав: “Коли маєш 
мрію, йди до неї, і нехай ніякі 
перешкоди тебе не лякають”. 
Мабуть, шановні читачі 
вже здогадалися, що з 
маленького тигреняти 
вийшла велика 
футбольна зірка. 

Співавтор: Ольга Лєбєдіна
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Жив собі заєць. Звичайний, середньостатистичний заєць – сірого коліру, 
з хвостиком-пімпочкою, білою грудкою, довгими вухами і вусами. Він був 
маленьким на зріст, і це йому дуже не подобалося. Він хотів швидше вирости. 
Звали його Йо-Йо, бо ще змалку він нагадував дзиґу. Вдома мати давала йому 
солоденьку моркву на сніданок, на обід – стеблинки жита, а на вечерю – 
соковите листя капусти. Решту часу Йо-йо грався на травичці біля своєї домівки. 

Йо-Йо дуже подобалась гарненька Мо-Мо. Але він не наважувався підійти 
до неї і погратися разом, бо соромився через свій зріст. До того ж інші хлопці 
були вищими та іноді навіть знущалися з Йо-Йо, бо ж він маленький. Тому Йо-Йо 
зазвичай грався сам. 

Якось хлопці вирішили покепкувати з Йо-Йо. Підійшли до нього і розповіли 
про диво-моркву: «Якщо її з’їси, –  казали вони, –  то виростеш великим-
великим». Йо-Йо зрадів і був згоден на все, аби йому розповіли, де дістати ту 
диво-моркву. Тоді б він підійшов до Мо-Мо, і вони стали гратися разом. Хлопці 
показали Йо-Йо на паркан, та батьки суворо наказали Йо-Йо ніколи і ні за яких 

Про зайця
Даша Малахова



22

обставин за нього не заходити. 
«Але ж там диво-морква! – подумав про себе Йо-Йо. – Ніхто і не помітить, як 

швидко я її дістану».
З цією думкою він несподівано для себе опинився біля паркану. Подивився 

на нього  – паркан був високим, аж до хмарок – і стрибнув у невеличкий отвір 
між дошками. Пробіг повз капусту, кукурудзу –  ось він уже біля моркви. Її зелене 
листя, наче вуса, хитались від вітру. Йо-Йо вибрав найбільшу моркву і хотів її 
вирвати, аж раптом опинився в сітці. Його зловили якісь ноги. Від переляку Йо-
Йо не міг ні поворухнутися, ні підняти голову. «Ах ти, негіднику! – відізвалися 
ноги. – Хотів поцупити моркву? Не можна брати чужого!». Йо-Йо знав, що не 
можна, але ж Мо-Мо… 

І тут до великих ніг підійшла маленька дівчинка. Вона пожаліла Йо-Йо: «Діду, 
подивись, який гарненький. Він, напевно, хотів з’їсти моркву, щоб вирости. 
Відпусти його, будь ласка». Дідові 
теж шкода стало маленького 
зайця, він вирвав моркву, біля якої 
зловив Йо-Йо, і віддав йому. Йо-йо 
вхопив моркву і з переляканими, 
але щасливими очима побіг до 
лісу. Там на нього чекали товариші 
і Мо-Мо. Вона прийшла, бо хотіла 
допомогти Йо-Йо. 

З того часу Йо-йо стали 
називати найхоробрішим зайцем у 
лісі. А дівчинці, яка його врятувала, 
він назбирав лісових ягід і відніс 
разом з Мо-Мо. З того часу вони не 
розлучались. 

Співавтор: Михайло Холманських
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Біля однієї глибокої блакитної річки стояв розкішний зелений ліс. В тому лісі 
росли і височезні сосни, і  пухнасті смереки, і розкішні дуби. А поміж гілок жили 
птахи. Дятлик цілий день вистукував чечітку, глухий тетерук голосно наспівував 
якусь пісеньку, а білопуза сорока розносила всюди лісові плітки:

- А дятлик не тямить у ритмі!
             - А тетерук не чує, що співає!
Попід деревами в маленьких хатинках жили звірі. Тут стояв будиночок 

зайців, який надто нагадував капустину. Мати-зайчиха сиділа перед будиночком 
в кріслі-качалці і плела вже тридцяту шкарпетку, щоб у маленьких зайчат взимку 
не мерзли ніжки. Зайчат було аж п’ятнадцять. Тато-заєць робив запаси на зиму, 
вкладав моркву та капусту до льоху. Роботи в нього було вдосталь, бо для такої 
родини моркви треба – так одразу і не порахуєш! 

Головним у лісі був кабан. Кожного дня він одягав широчезний вишитий 
дружиною пасок і поважно проходив лісом, роздивляючись, чи все гаразд, чи не 
сваряться де звірі через якийсь гриб чи ягоду.

Казка про лісову 
пожежу та жадібного 

бобра

Остап Ступка
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На річці, просто посеред стрімкої течії, побудував собі хатинку бобер. 
Хатинка була міцна та добротна. Був у бобра і великий човен, також міцний, 
яким він перебирався через річку та возив собі дрова і хмиз. Бобер був дуже 
хазяйновитий, але трохи жадібний. Він нікому нічого не давав, в гості ніколи 
нікого не запрошував. Звірі за це бобра не любили і дружити з ним не хотіли. 
Його теж до себе в гості ніхто не кликав. А як ходили на берег річки, то з бобром 
і не віталися. Бобер за це на звірів образився і став ще більш відлюдкуватим та 
жадібним. 
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Одного дуже сонячного дня зайчата з оленям, лисеням та білками побігли 
бавитися на узлісся. Гралися в школу. Один із зайчат крадькома взяв у батька 
окуляри, і тепер, нап’явши їх на носа, удавав із себе вчителя. Інші звірята сиділи 
навколо нього і відповідали на запитання.

 - А тепер давайте пограємося в хованки! – запропонувало лисеня.
Всі побігли ховатися. Бо ж хто останній втече з галявини, той водить. Зайченя 

з окулярами кинуло їх на землю та побігло разом з усіма. Рахувати довелося 
маленькій білочці. 

- Раз, два, три…. – рахувала білочка.
А тим часом окуляри лежали на сонці, і маленький промінець крізь них, як 

крізь лупу, підпалив суху травинку.
- Десять, одинадцять, дванадцять… - продовжувала рахувати білочка.
А запалена травинка вже підпалила сусідню, і вже розгорілося маленьке 

вогнище.
- Двадцять, двадцять один...
І тут вся галявина зайнялася. Кущі горіли, підіймаючи стовпи диму до неба, 

вогонь вже почав підкрадатися до дерев. Маленькі звірята повискакували зі 
своїх схованок, білочка перестала рахувати, і всі вони з криками побігли до своїх 
домівок.

- Пожежа! Пожежа! – кричали звірята.
- Пожежа! Пожежа! Звірята накоїли лиха. Окуляри зайця підпалили ліс! – 

кричала на весь ліс сорока.
Пожежа вже підбиралася до домівок лісових мешканців, валила палаючі 

стовбури на землю, горлала і вила, прагнучи знищити все в лісі. Звірі хапали свої 
речі, хапали малят і бігли до річки. Там, якщо перебратися на інший берег, можна 
врятуватися від пожежі. Вогонь боїться води. 

Через кілька хвилин всі звірі скупчилися на березі річки. Але річку не 
перейти – така глибока, не перестрибнути – така широка, і не переплисти – така 
стрімка течія.
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- А у бобра є міцний човен, він такий великий, що міг би всіх забрати. Але 
бобер жаднюга, він не дасть вам свого човна! – кричала сорока, ширяючи понад 
річкою.

- Бобер! Бобер! Допоможи нам! - стали кликати бобра звірі. 
А бобер і не чув про пожежу, він старанно мазав свою хатинку глиною, щоб 

не протікала.
- Бобер! Бобер! Вогонь вже близько! Врятуй нас!
- Та який ще вогонь! Хто це мене турбує, вам що, своїх справ мало! 

Розлементувалися тут, - невдоволено пробуркотів бобер.
- Ти що ж, не бачиш, який дим позаду нас? То вогонь підбирається до берега. 

Перевези нас на своєму човні на той берег!
- Чого б це ще! Ви його подряпаєте, замастите, та й багато вас так, що він 

трісне навпіл. Не дам я вам свого човна.
- Ми твій човен не подряпаємо, і він такий великий, що всіх нас витримає. Ти 

пробач нас, що ми з тобою не дружили, ми так більше не будемо. Допоможи нам, 
будь ласка. Тільки ти нам допомогти можеш.

Бобер хоч і ображався на звірів, але був добрим і незлобливим. Він і 
жадібним таким був, бо заздрив, що звірі поміж собою дружать та чаї п’ють, 
а його ніколи не кличуть. Буркочучи собі під носа щось про маленьких 
бешкетників, він спустив на воду човна та пристав до берега. І щойно човен, 
повний звірів, відплив, як вогонь охопив останній клаптик землі біля берега, на 
якому ще хвилину тому товклися погорільці.

Звірям довелося будувати собі нові хатинки на іншому березі річки і чекати, 
поки відновиться ліс, який був їх домівкою, поки виросте нова трава та нові 
дерева, поки вітер віднесе звідти попіл та пил. Але свою обіцянку бобру звірі 
не забули. Вони приходили до нього на берег річки та приносили йому смачні 
пиріжки, запрошували до себе на чай. А бобер, який тепер став щедрим та 
веселим, допомагав звірям будувати нові хижки, бо ж він був гарним майстром 
своєї справи і все робив міцно та добротно. 

Співавтор: Христина Сєрєбрякова
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Молочная бутылка

Ольга Прокофьева

Жила-была бутылка. Обычная молочная бутылка. Она стояла в 
холодильнике, ее доставали, переливали в нее молоко из белого бидона и 
ставили обратно. Вообще-то жилось ей довольно скучно: в холодильнике всегда 
темно, только и загорался свет, когда кто-нибудь открывал дверцу. Главным 
развлечением бутылки был обед. Ее ставили на стол и разливали молоко по 
стаканам и кружкам. Тогда бутылка могла послушать, о чем говорят люди, 
которые жили с ней в одном доме. Правда, из этих разговоров она мало что 
понимала – ведь она почти не знала жизни!

Бутылка мечтала когда-нибудь покинуть свой темный холодильник, чтобы 
взглянуть на мир. Ну вот хотя бы узнать, откуда берется молоко, которое 
приносят в белом бидоне? Что же – это была не такая уж несбыточная мечта. 
Согласитесь, довольно даже скромная. Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что однажды она сбылась.

Солнечным летним днем бутылку достали из холодильника. Обернули 
чистой льняной салфеткой и бережно поставили в корзинку, где уже лежали 
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бутерброды с колбасой и сыром, несколько огурцов и кусок вишневого пирога. 
Бутылка даже булькнула от нетерпения – так ей хотелось поскорей узнать, 
куда ее повезут. Но корзинку закрыли крышкой, и опять стало темно, как в 
холодильнике.

Потом бутылку долго трясло. Но вот тряска прекратилась, и крышка 
корзинки откинулась. Что за чудесный мир был вокруг! Зеленый луг, и березовая 
роща, и синяя река, и голубое небо – еще никогда бутылка не видела такого 
великолепия. На траве расстелили плед, достали из корзинки еду, и начался 
пикник. Потом люди отправились играть в мяч, а пустую бутылку оставили в 
открытой корзинке – и она была этим довольна, потому что могла видеть оттуда 
очень многое. Например, она видела большое животное на четырех ногах и с 
двумя рогами. Животное щипало траву и все ближе подходило к корзинке. Когда 
его морда оказалась совсем рядом, бутылка сказала:

– Здравствуйте. Я бутылка для молока. А вы кто?
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– Для молока-а-а? – промычала корова (а это была она).– Здравствуйте! Рада 
вас видеть! Я до сих пор была знакома только с ведрами. Их приносят, чтобы 
брать у меня молоко.

– Так это вы даете молоко? – обрадовалась бутылка.– Как хорошо! Мне давно 
хотелось узнать, откуда оно берется!

– Да-а-а, я даю молоко,– подтвердила корова.– Но сначала мне нужно 
наесться травы и клевера, напиться воды из реки, надышаться свежим воздухом. 
И тогда я даю самое лучшее, самое вкусное молоко во всей округе!

Если бы у бутылки было сердце, оно бы, наверное, забилось часто-часто. 
Подумать только! Вся эта красота: и луг, и небо, и река – все это было в ней, в 
простой бутылке! Как хорошо, что в ней держат именно молоко, а не что-то еще!

Бутылке хотелось еще поболтать с коровой, но прибежали люди и стали 
кормить корову черным хлебом с солью. «Значит, и хлеб тоже во мне!» – думала 
бутылка. Ей было хорошо и весело.

Больше бутылка никогда не скучала, даже в темном холодильнике. Ведь в 
ней всегда было свежее молоко, а значит, и цветущий луг, и небо, и река, и хлеб 
были с ней. А это совсем не мало!
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Сказка про верную 
куклу

Жанна Эппле

В многоэтажном каменном доме жила девочка Лиза. У Лизы была любимая 
кукла красоты необычайной. Волосы у куклы были золотыми, как Солнце перед 
закатом, глаза – синими, как самое синее море, а платье – ярким, как полная 
Луна. 

В доме, где жили Лиза и ее кукла, были очень большие окна с широкими 
подоконниками, и летом их всегда оставляли открытыми на ночь. А напротив 
стоял такой же большой каменный дом, и в нем жил мальчик Дима, у которого 
был любимый солдатик в мундирчике изумрудного цвета. Ночью, когда Лиза 
и Дима засыпали, кукла и солдатик забирались на подоконники, свешивали 
ноги на улицу и посылали друг другу лучи восхищения. Вообще-то кукла в этом 
занятии не видела большого смысла, она считала его изрядной глупостью, 
но заняться ночью все равно было нечем. Синие, как море, глаза куклы не 
закрывались, и заснуть она не могла.

И вот однажды солдатик предложил кукле убежать. Он был очень 
непослушным, как все мальчишки, и совершенно не думал о последствиях.

30
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– Мы с тобой залезем на крышу! Спустимся в овраг за домом! – уговаривал 
солдатик.– Мы будем ловить бабочек, купаться в ручье, мы будем свободны!

– Я не хочу в овраг,– сказала кукла,– колючки зацепятся за мое красивое 
платье, и оно порвется.

– Ну, хорошо,– согласился солдатик, которому вообще-то было неинтересно 
думать о мелочах,– тогда мы можем сидеть на берегу и смотреть на звезды. Они 
такие же красивые, как твои глаза,– добавил он, улыбнувшись. 

Эти слова обрадовали куклу, которая очень любила, когда ее хвалили.
– Хорошо! – сказала она, спрыгнула с подоконника и начала собираться в 

долгое путешествие.
Кукла взяла свою расшитую бисером сумочку и принялась укладывать вещи, 

которые могут ей понадобиться, когда она покинет родной дом. Маленькая 
расческа, пудреница, духи, колечко, яблоко, иголка с мотком ниток – чего там 
только не было. Вдруг за окном подул ветер, и ветка дерева, которое росло 
рядом с домом, ударила по стеклу. Лиза заворочалась во сне, а потом подтянула 
к себе одеяло и перевернулась на другой бок.

И тут кукла поняла, что не сможет никуда уйти. Она представила, что 
будет, когда утром Лиза проснется и захочет играть с ней, а ее не будет. Лиза 
расстроится и станет искать ее повсюду, но не найдет… Мама будет ее утешать 
и купит другую куклу. Может, эта другая кукла будет такой же красивой, но уж 
точно не будет любить Лизу так, как она…

Кукла бросила свою сумочку и снова забралась на подоконник. За окном 
были звезды, ночь, ручей, деревья, которыми так манил ее солдатик. Она 
покачала головой и сказала:

– Никуда я не пойду! – вернулась в комнату и в первый раз в жизни заснула. 
А солдатик долго ждал ее на своем окне, но потом ему надоело, и он тоже 

никуда не ушел.
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