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 ПА ВУ Ч КИ-ПАЛІЇ
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Якось ді т ки- Па ву ч ки
 ві д шу ка ли сі р ни ч ки.

— Чирк! 
За йня в ся сі р ни чок

і упав на ру ш ни чок! 

За го рі лась ска те р ти на,
стіл, 

фі ра н ка — 
вся ха ти на. 

Юні  
палії

доблесний
Пожежник

Дім від по лу м’я ря туй —

«101»«101» те ле фо нуй!

Вря ту ва ли па ву ків
до бле с ні по же ж ники.
З  сі р ни ка ми,  ма лю ки, 
бу дь те  обе ре ж ними!
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НЕ РО ЗУ М НЕ ВЕ Д МЕ ЖА 
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Не ро зу м не Ве д ме жа
 кра дь ко ма взя ло но жа.

— Ой, по рі завсь, — пла че сти ха. —
 Ну й ді с та ну на го рі хи!

Ма ма си на не сва ри ла,
 ра н ку йо дом по ма с ти ла.

ПЕЧЕ!
Подмухай!

Гострий  
ніж
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Бу дуть Ли са лі ку ва ти,
не слу х ня н ця ря ту ва ти.

Не по т рі б но, лю бі ді ти,
під  бу ру ль ка ми  хо ди ти!

Зна ють всі ха ра к тер Ли са —
він під стрі ху став на вми с но!

«Трісь! 
Ба бах!» —
і льо ду бри ла

впа ла — й Ли са ледь не вби ла.

«Віу- віу!» 
Лі ка рі 

тут як тут —  уже в дво рі!

— На да хах бу ру ль ки взи м ку
не бе з пе ч ні ду же, си н ку! —
так по в ча ла не слу х ня н ця
у дво рі Ли си ця- ма м ця.

УПЕ Р ТЕ ЛИ СЕ НЯ
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Трісь!
Ба бах!

Трісь!

Ба ба
х!
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— Не пу с туй, про шу, будь ла с ка,
тут сто їть га ря ча пра с ка! —

ма ма- Кі ш ка пра су ва ла
й Ко ше ня своє бла га ла.

— Ой- йой- ой! 
 Бо лить, га ря че! —
Ко ше ня ня в чить і пла че.

— Об пе к лось, зро би ло шко ду,
то ху т чіш в хо ло д ну во ду!

П’ять хви лин — і Ки ці лі п ше:
— Пу с ту вать не бу ду бі ль ше!

ПЕ КУ ЧИЙ ДО С ВІД
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Бо лить, 
пече!

Ой- йой- ой!

Ху т чіш 

в  хо ло д ну  во ду!

Гаряча 
праска
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всі  го л ки  

при лип ли  

вмить!

на  

ма г ніт

Їжа чи ха су к ню ши ла,
всі го л ки свої ли ши ла.

Тут як тут Їжа че ня та — 
ну мо, су к ню до ши ва ти.

Но жи ці, го л ки та кла п ті — 
все ро з ки да ли по ха ті.

Ось за йшов се р ди тий та то:
— Що за іг ри в вас, ма ля та?

Зна ють ді ти, без пе ре ч но,
що го л ки — це не бе з пе ч но! 

Щоб  го л ки  нам  по з би ра ти,
тре ба  лиш  ма г ніт  узя ти.

МУ Д РА ПО РА ДА
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Фо кус- по кус: 

Мамина 
сукня
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— Що та ке цей ди во- ст рум,
що бі жить по дро ту? — 
у ро зе т ку за гля да
кри хі т ка- Єно тик. — 

ДИ ВО- СТ РУМ
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Як в ро зе т ку уві мкнуть —
пра с ка вмить га ря ча.
От би нам цей ди во- ст рум
хоч би раз по ба чить.

— Це ідея! — ка же Вовк. — 
Но жи ці три май- но.
Ми ро з рі же мо цей дріт…
— При пи ніть не гай но! —

Це за йш ла Єно та ма ма
в дім ці єї ми ті. —
Як що  дріт  по ш ко ди ти, 
стру мом  мо же  вби ти!

    
К

ЛАЦ!..

Диво -струм
!  Д

иво -струм!  Диво-струм!  Диво-струм!  Диво-струм!  Д

иво
- с

тр
ум

!

При пи нітьне гай но !

Не  намагайтеся 

повторити  цей 

експеримент! 

НЕБЕЗПЕЧНО 
НЕБЕЗПЕЧНО 

ДЛЯ ЖИТТЯ!
ДЛЯ ЖИТТЯ!
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Пла че го ло с но Пі н г він:
за гу бив ма ту сю він!
В ма га зи ні на ма ши н ки 
по ди ви тись він пі шов,
а ко ли назад ве р ну в ся, 
вже ма ту сі не знай шов!

На товп! 
 Га мір! 
  Скрізь! 
   Усю ди!
— Ой!  Ря туй те! 
 Що  ж  це  бу де? —

пла че так Пі н г ві не ня т ко, —  
пе ре ля ка не ма ля т ко…

Ма ма вмить на плач при м ча ла, 
за спо ко ї ла й ска за ла:
— Не ві д ходь, моя ди ти н ко,
ні на крок, ні на хви ли н ку!

Скрізь  за ру ку! 
Чу єш,  си ну,

там,  де  лю д но, — 
осо б ли во!

Вам це пра ви ло, ма ля та, 
теж по т рі б но па м’я та ти 
і за ру ку ма му й та та 
ду же мі ц но скрізь три ма ти!

ЗА ГУ БИ ТИСЬ ЛЕГ КО
Ле ся АН ТО НО ВА

Моя машинка 
«бі-бі!»

   М

амо!

К
ол

и 
 м

и 
 зн

ову 
 підемо  до  м

аг
аз

ин
у?
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У ПІ С КУ
Ле ся АН ТО НО ВА

З пі с ку Ле ве ня т ко фо р те цю бу дує.
Ось сті ни і ві к на — 

ста ран но пра цює…
Не в до в зі на бри д ло, 

закинув со вок: 
— Я ла п ка ми бу ду 

ко па ти пі сок.

Пі с ку чи ма ле нь ко 
у жме ню взя ло… 

Та ра п том
по рі за ло ла п ку об скло!

Бо лить йо му ра н ка: 
— Ой, що ж те пер бу де?!

В  пі с ку  ж  так  ба га то 
  всі ля ко го  бру ду!

Ма ту ся- Ле ви ця си н ка вря ту ва ла:
і ра н ку про ми ла,
 і пла с тир на кла ла.

Те пер  Ле ве ня  па м’я тає  урок  
і  тіль ки 
 ло па т кою 
  риє пі сок!

    
    

УГУ!

Ба
ч, 

як

 бу
ває?!

Усі ля кий  
бру д!
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ЖА Б КА- НЕ С ЛУ Х НЯ Н КА
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Лі ки є у ко ж нім до мі
і від жа ру, і від бо лю.
Є гір кі, со ло д кі, ки с лі,
та не всім во ни ко ри с ні.

 Тре ба знать, ко му і скі ль ки
 і які прий ма ти лі ки.
 Жа б ка  ж  слу хать  не  хо ті ла 
 і  таб ле ток  жме ню  з’ї ла. 

Враз не до бре ста ло їй:
опри то м ні ла в шви д кій.
Жа б ці  дуже  по ща с ти ло —
вря ту ва ти  Жа б ку  всти г ли.

Віу

- ві
у!

103

Щ
ось 

 мені  млосно!

Ой

-йой-ой!

Жменя 
таблеток!
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ЛЕГ КО ВА Ж НИЙ ЄНО ТИК
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Гра в ся в ку ха ря Єно тик:
ва рить бу цім то ком по тик.
Уві мкнув пли ту й за ли шив: 
— Я пі ра том бу ду лі п ше.

Як  на ди ха ти ся  га зу,
от ру ї тись  мо ж на  зра зу!..

Па х не га зом у ква р ти рі —

вмить дзво ніть на 

Ві к на  й  две рі  ві д чи няй те!
Тіль ки  сві т ла  не  вми кай те!

«104»!«104»!

погратися  в  пірата?

Може, мені

Компотик
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Ма в пе ня т ко- не по си да
йде у го с ті до су сі да:
— Не ро б лю, як всі, я зро ду!
Бу ду лі з ти по ба л ко ну.

— Не бе з пе ч но, п’я тий по верх,
не ви га дуй, йди по схо дах!
Геть не слу ха єть ся та т ка
це уперте Ма в пе ня т ко.

На ка р низ сту пи ло смі ло,
зирк униз... і за тре м ті ло.
В го ло ві все за ме ль ка ло, 
і не втри ма лось. 
  Упа ло. 

Та, на ща с тя, Ма в пе ня т ко
має хвіст, не тіль ки ла п ки.
Тож хво с том оця тва ри на
за че пи лась за же р ди ну.

Ти,  лю бе се нь ке  ди тя т ко,
не  роби,  як  Ма в пе ня т ко.
Не бе з пе ч на  ви со та!
Бо  ж  лю ди на — 

без  хво с та! 

НЕБЕЗПЕЧНА ВИ СО ТА
Сві т ла на КРУ П ЧАН Упс!..

Треба  було  йти  сходами…
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КМІ Т ЛИ ВІ КО ЗЕ НЯ ТА
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Две рі ма ма за чи ни ла,
Ко зе нят са мих ли ши ла.

Зна ли до б ре Ко зе ня та, 
що не мо ж на ві д чи ня ти

ли хо ді ям і зло дю гам,
ху лі га нам, во ло цю гам.

Та цей гість ска зав ві д ра зу:
— Слу ж ба пе ре ві р ки га зу.

Опору ви не чи ніть,
ху т ко две рі ві д чи ніть!

— За раз я по к ли чу ма му, —
Ко зе ня схи т ри ло вда ло,

бо й хви ли ни не ми ну ло:
кра дія, мов ві т ром, зду ло.

Щоб  по ліцію  по з ва ти,

по с пі ши  «102»«102»
на бра ти!

Хуліган-
злодюга

М

АМО!

Ту
т якийсь

дядечко
прийшов!
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НЕ У ВА Ж НИЙ КЕ Н ГУ РУ
Ле ся АН ТО НО ВА

До до му Ке н гу ру- ма люк 
пря мує з ма га зи ну.

Не се ма ле нь кий по мі ч ник
по ку п ки у ро ди ну.

Ді с тав упра в но на хо ду
з ки ше ні те ле фо на 
і вже кри чить:

— Я все ку пив: 
і ма с ла, 

й два ба то ни!

За був геть зо всім Ке н гу ру
 ма ту сі за сто ро гу 
і на че р во ний сві т ло фор
 пі шов че рез до ро гу.

Ви ща ли га ль ма у ав то,
си г на ли ли кла к со ни.
А на до ро зі — 

те ле фон,
і ма с ло, 

і ба то ни…

Від пе ре ля ку в Ке н гу ру 
аж ла п ки за тре м ті ли.
А по лі цей сь кий- по с то вий 
кри чав що бу ло си ли:

— Як хо чеш ці лим ти дій ти
до рі д но го по ро га,
то на зе ле ний сві т ло фор 
пря муй че рез до ро гу!

Ґав не ло ви, 
ува ж ним будь, 
до три муй ся 

за ко ну!

І  на  хо ду 
не  ро з мо в ляй 

ні  з  ким 
по  те ле фо ну!

Алло-о!

АлЛО-О-О!
МАМО!
Я все купив!

Фа-фа!Фа-фа!
Фа-фа!



30 31

БУ ДІ ВЕ ЛЬ НИЙ МАЙ ДА Н ЧИК
Ле ся АН ТО НО ВА

Бу д май да н чи ком ба дьо ро
По ро ся т ко про шку ва ло.
Шлях хо ті ло ско ро ти ти, 
бо у го с ті по с пі ша ло…

Ра п том про с то бі ля ньо го 
ве ли че з на впа ла бри ла: 
здій ня ли ся хма ри пи лу!..
По ро ся т ка ледь не вби ло!

Па м’я тай,  мій  лю бий  дру же: 
щоб  не  тра пи лось  бі ди,
ти  май да н чик  бу ді ве ль ний 
сто ро ною  обій ди!

Навіщо  я  пішов          
      через   будмайданчик?!

Ба-а-а-х!Ба-бах!
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ПІ Д С ТУ П НА  
НЕ ЗНА ЙО М КА
Ле ся АН ТО НО ВА

На ро ли ках Па н до ч ка 
мча ла що си ли.

Во на пе ре г на ти 
Ве р б лю да хо ті ла.

Спі т к ну ла сь, 
упа ла, 

за би ла ко лі но…
Аж ра п том — 

спи ни ла ся по руч ма ши на.
Ли си ч ка- кра су ня 

ви хо дить з ав то 
і в Па н ди пи тає:

— Што в х нув те бе хто?

Та ку без по ра д ну 
ма ле нь ку тва ри н ку…
Хо ді мо в ма ши ну, 
три май апе ль си н ку…

І Па н да за Ли с кою 
в мо д нім ма н то 
іде, щоб сі да ти 
в ро з кі ш не ав то.

Та Пес- по лі цей сь кий 
не зга яв мо ме н ту 
і Ли с ці гу к нув: 
— По ка жіть до ку ме н ти!  

Ми сте жи ли до в го, 
і ось вре ш ті- решт
я маю вас взя ти 
уже під арешт!

Ви, ді ти, по вин ні 
 зав жди па м’я та ти:
в  авто  до  чу жого 
 не  мо ж на  сі да ти!

Зл
од

ій
ка

  й
  а

феристка

на прізвисько
Руда Модне

манто
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ТРА М ВАЙ І ОЛЕ НЯ
Ле ся АН ТО НО ВА

З тра м вая на зу пи н ці 
ви хо дить Оле ня.
Ма р ш рут йо му зна йо мий: 
ку р сує ним що дня.

Про ї ха ти зі шко ли 
по вин но п’ять зу пи нок, 
до ро гу пе ре т ну ти —
і ось йо го бу ди нок!

За бу ло Оле ня т ко 
про ма ми ну по ра ду 
і по ча ло шви де нь ко
тра м вай об хо дить зза ду.

Аж ра п том зу пи ни лось,
по чу в ши звук не зви ч ний: 
це га ль му вав що си ли 
й дзве нів тра м вай зу стрі ч ний.

Зля кавсь ма ле нь кий Олень: 
— Я ледь жи вим зо ста в ся, 
і ви па док тра гі ч ний
зі мною ледь не ста в ся!

Про пра ви ла без пе ки 
не за бу вай ні ко ли!
Ко ли в са док пря му єш, 
ко ли ідеш зі шко ли...

За па м’я тай, ди ти но ч ко, 
та ку мою по ра ду:
тра м вай  об ходь  по пе ре ду, 
ав то бу са  —  по за ду!

Дзень-
дзелень!

Зустрічний  
трамвай!
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НЕ БЕ З ПЕ Ч НІ ІГ РИ
Ле ся АН ТО НО ВА

Сьо го д ні кри хі т ка-Єнот
свій ви про бо вує скей т борд!
Но гою штовх — 

і ну мо мча ти!
Ледь встиг во дій 

за га ль му ва ти…
Сто їть по х ню п ле ний Єнот,
а по руч — зла ма ний скей т борд.
По вин ні  ді ти  па м’я та ти:
бі ля  до ріг 

не  мо ж на  гра тись!
А  для  ве се лих  пе ре го нів 
є  без ліч  па р ків, 

ста ді о нів!

Фа-фа!
Фа-фа!

Фа-фа!

Поки що цілий 
скейтборд

Рятуйте-е
-е-

е!
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ПО ТОП
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Сту кіт в две рі, 
 кри ки, 
  ле мент…
— Що? 
 По топ?.. 
  У ко го? 
   В ме не?..

Кро ко дил ку па в ся в ван ній
і за був за кри ти кра ни.

А су сі дам не до смі ху:
з сте лі ка п ле, мов зі стрі хи!

Щоб  по то пу  не  вчи ня ти,
кра ни  тре ба  за кри ва ти!

Сили небесні!..

Буль…

Буль…
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ЩО МО ЖЕ СТА ТИСЯ?
Сві т ла на КРУ П ЧАН

— Що мо же ста ти ся, — 
 ка же Зай ча т ко, —
ко ли не три ма ти, 
 ре чей у по ряд ку?

У ме не тут зав жди усе під ру кою,
 тож тре ба ли ши ти кі м на ту та кою.

І це не га р ми дер, 
 це все ме ні тре ба! 
А ку пи ре чей на сто лі — 
  аж до не ба.

Та якось си но ч ка по к ли ка ла ма ма:
— По дай- но лі х та ри ка, сві т ла не ста ло,
ба бу ся в пі д’ї з ді, ні чо го не ви д но.
То ти до по мо жеш їй? 
 Зай чи ку! Си ну!

Удру ге, утре тє вже ма ма гу кає,
та мо в ч ки Зай чи сь ко лі х та рик шу кає.

Ба бу ся, на ща с тя, 
 уже на по ро зі —
утрьох ві д шу ка ти 
 лі х та рик не в змо зі.

Де ж
 це

він?

Ось він!
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ПРИ ГО ДА НА ВО ДІ
Ле ся АН ТО НО ВА

Ро ди на Жи ра фів кро кує на пляж. 
— Ма ту сю! 
 Який тут чу до вий пей заж! —

жи ра ф’я чий го лос над рі ч кою ли не. —
Та ту сю, 
 ме ні тут ли ше по ко лі на!

За бі г ла у во ду, і тіль ки «бу ль- буль!..»
Та враз річковий тут з’яв и в ся па т руль.

Пі р ну в аж на дно ря ті в ник-Че ре па ха... 
І вже на пі с ку ця Жи ра фа- не в да ха. 
І пла че, й тре м тить, 
 при го р ну лась до ма ми…
Тва ри ни на пля жі при хо дять до тя ми.

— Во да не бе з пе ч на! — ска зав Бе ге мот. —
Там ями, ка мін ня і ко ло во рот! 

Ди ти но ч ко,  знай, 
щоб уни к нуть  бі ди,
са ма,  без  до ро с лих,
не  йди  до  во ди!

Річковий
патруль

Холодно!..

Дз-з-з-з!

Дз-з-з
-з!
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СО НЯ Ч НИЙ УДАР 
 Ле ся АН ТО НО ВА

Сло не ня не слу ха ма ми:
— Не вдя гай ме ні па на ми!
Я у ній не сим па ти ч не,
маю ви гляд я не зви ч ний.

Ко лір цей 
 не до впо до би,
му ляє па на ма ло ба…

На га ля ви ні зві ря та 
гра ють у фу т бол за взя то.
Бі га ють в па на м ках жва во,
со н це сві тить їм ла с ка во.

А ма ло му Сло не ня ті 
не до ігор, не до жа р тів.
Ро з па ші ло і  спі т ні ло,
ледь на со н ці не зо м лі ло. 

В Сло не ня ти, 
ма буть,  жар:

ста в ся 
со ня ч ний  удар!

— Чом не слу ха ло ся ма ми?
Чом не одя г ло па на ми?.. — 
          ка же ма ма Сло не ня ті
    вже в лі ка р ні, 
        у па ла ті.

Щ
ос

ь м

ені зл
е!.

.

Друзі
в  панамках
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Цу це ня зні має па с ка:
— Дру же, ось, 

ха пайсь, 
будь  ла с ка!

Бо б ре ня не ро з гу би лось
і шви де нь ко ухо пи лось.

Пе р шим став на лід Бо бер,
Цу це ня за ним те пер.
За трі ща ла то в ща льо ду:
Бо б ре ня — шу бовсь у во ду!

Бо б ре ня і Цу це ня 
щось ви га ду ють що дня.
Ось на озе ро зві ря та
лід ідуть пе ре ві ря ти.

СПРА В Ж НЯ ДРУ Ж БА
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Хапайся!

Тягни!

Ці лий мі сяць дру зі бу дуть
лі ку вать стра ш ну за сту ду.

— Як же до б ре, дру же-Бо б ре,
що усе скі н чи лось до б ре!



НЕ БЕ З ПЕ Ч НА ПРО ГУ ЛЯ Н КА
Сві т ла на КРУ П ЧАН

Пла че Зай че ня- ма люк — 
про ва ли ло ся у люк.
Ле д ве- ле д ве не вто пило сь,
а зля кало ся, за би ло сь!
Знає  хай  ди ти на  ко ж на:
на сту пать  на  люк 

не  мо ж на! Ой-йой-ой!

Пада-а-а-ю!

Хиткий  
люк



Так! Я переміг!
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— Зай чику, що ста ло ся?
Ти чого так плачеш?
— Бо я ко со окий, ма,
хіба ти не ба чиш?!
Хлопці в класі драж нять ся:
«За єць-во до лаз».
Оку ляри ки да ли
у сміт ник не раз.
Не піду я в школу більш,
світ мені не ми лий.
І на віщо я живу
ота кий кра си вий.
— Зай чику, си ноч ку,
по ди вись на мене!
На кіль кох не гід ни ків
зва жати не треба!
Ой, дзві нок… Хто там? 
При йш ло
мало не пів к ласу.
— Де ти дівся, Зай чи ку?
Не за слаб ти часом?
Ми при йшли ска зати те,
що безмежно раді:
ти у місті пе ре міг
на олім пі а ді!

Се ред нас, ма лята милі, 
люди є ще й особ ли ві: 
в ко гось з них фі зичні вади, 
хтось, мож ливо, хворий… 
На у чіться всіх при ймати! 
Бу дьте з ними добрі. 
Щире слово, дру зів віра 
на да ють цим лю дям крила!

ОСОБЛИВІ ДІТИ
Світ лана КРУП ЧАН

Люди з особ ли вими  

пот ре бами такі самі, як і решта. 

Най більше вони хо чуть почуватися 

ком фортно се ред лю дей. Крім  

особ ли вих умов, їм  пот рібна лише  

під тримка і до по мога оточуючих.  

Але в жод ному разі не жа лість  

або поб лаж ли вість.

Трофей

Мало  
не пів к ласу
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ЧАС ПІК
Світ лана КРУП ЧАН

Якось юнаки-Го ри ли
у метро в час пік сиділи.
Тут в ва гон за йшла 
 ба буся —
місць нема, сто яти мусить.
Хлопці враз схо вали очі —
уда ють, що спати хочуть.
Під хо пився Кро ко дил,
хоч і сам не мо ло дий:
— Пані Ламо, ось, сі дай те,
на Го рил цих не зва жайте.
Як не со ромно, Горили?
Мами вам не го во ри ли:
літ нім лю дям і ма ля там
треба міс цем пос ту па тись?

Зав жди й скрізь і ти,  
 мій друже,
чуй ним будь, а не бай ду жим.
По ма гай усім посильно —
ска жуть люди:  
 «От спа си бі!»

За пам’ятай:  

ви хо вана лю дина, чо ло вік  

тим паче, перш ніж за йняти  

в транс порті си дяче місце,  

пе ре ко на ється, чи не сто ять по руч 

ва гітні жінки, літні люди,  

діти або ін ва ліди.

Уже соромно!
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КРОЛИК-ДИВАК
Світ лана КРУП ЧАН

З Ан г лії до Укра ї ни
їде Кро лик на гос тину.
Зай чик гостю дуже радий.
Що і де по ба чить радить.
Із Хре ща тика (в сто ли ці!)
роз по чати тур го дить ся!
Як зав жди, у центрі натовп:
хто куди спі шать зві рята.
Не сту пив  
 наш гість і кроку — 
на ле тів він на Со ро ку,
зіш товх нувся 
 з Бе ге мо том,
що ішов,  
 роз зя вив рота.
По хит нувся,  
 впав на Жабку,
Дятлу збив  
 ру кою шапку.

Все це ста лося, тому що
Кро лик пра вило по ру шив:
В Укра їні рух до рож ній —
він для всіх пра вос то рон ній,
А ан г лійці, на впа ки,
хо дять зліва, диваки!

Всюди в гро мадсь ких  

міс цях пі шо хо дам пот рібно  

три ма тися пра вої  

сто рони.

Ла
ск

ово п
ро

си
м

о!
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У ЛІФТІ
Світ лана КРУП ЧАН

Че ка ють ліфт  
 в но вень кій шко лі
Осел, Ба ран  
 і мод ник-Поні.
Чутно, що ліфт  
 вже дуже бли зь ко,
під хо дить ще кра суня-Лиска.
Ліфт від чи ня ється, й мер щій
гур том влі та ють же ребці.
Як тільки двері за чи ни лись,
ті па рубки таке зчи ни ли!
По кноп ках всіх  
 вони гам се́ лять,
стри ба ють-ска чуть  
 аж до стелі.
Зі страху Лиска ледве диха.
— Прошу, не тре ба, —  
 каже стиха.
Мо ло дики уго мо ни лись
лише, як двері від чи ни лись.
Вже їх че кала охо ро на
і строга вчи телька — Ворона.
Тож Ба рана́, Осла і Поні,
мож ливо ви клю чать зі школи.

За ети ке том, у ліфт пер шим  

за хо дить і ви
 хо дить чо ло вік.  

З мір ку вань без пеки ди тина за хо дить 

у ліфт після до рос лого, а от ви хо дить — 

пер шою. Увага! У ліфті є ава рійна 

кнопка екст ре ного зв’язку  

з дис пет че ром.

До директора!

Ху-у-у
-ух

!

Пронесло!

НЕГАЙНО!!!
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КИЦІ НА ЗУПИНЦІ
Світ лана КРУП ЧАН

Ледь ав то бус зу пи нив ся,
на про лом за бігли Киці.
Ви гля да ють вже з ві кон ця,
збивши з ніг ста рого Лося,
пе ре ки нувши у Квоч ки
із Кур ча тами ві зоч ка,
вир вавши із рук у Лами
пра зь кий торт  
 і три тюль пани.

Друже, ти ж  
 не будь, як Киці, —
на ав то бус ній зу пин ці
за че кай, щоб ви йшли всі,
а тоді за ходь мерщій!

Ви хо вана лю дина не 

лише до че ка ється, поки 

вий дуть па са жири, 

а й до по може ви йти тим, 

хто цього пот ре бує.

Наївся торта …
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ЛАМА-ПЛЯ МА
Леся АН ТО НО ВА

— Що, Ламо, в тебе  
 на коф ти ні?
Не наче справжня мапа світу?
— Це плями, ось іще  
 на спи ні! —
Ска зала Лама ді ло вито.

— Ось ця — на Ан тарк тиду  
 схо жа! —
Це від ва рення, вчора їла.
А ця — як оке анське ложе.
Є пляма синя, жовта, біла…

— Чому ж не ви пе реш  
 коф ти ни? —
Зди во вано спи тали в Лами.
— Та я ж в їдальню знову йтиму,
а отже, знову бу дуть плями!

Охай ним будь, ма люче,  
 плями 
не прикрашають навіть Лами!

Заплямований одяг, замурзане 

обличчя, брудні руки, нігті, волосся 

справляють украй неприємне 

враження на оточуючих. Про таку 

людину кажуть, що вона нечупара, 

замазура і нехлюя. Дружити  

з нею ніхто не хоче.

Чистота —

запорука здоров’я!
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«СПРАВЖ НЯ» ПОД РУ ГА
Леся АН ТО НО ВА

Вівця цілий день у Кози гос тю ва ла,
бо Кізка Овечку за под ругу мала.
Коли по вер ну лась Вівця до ко ша ри,
— Ну як там Коза? — за пи тали в отарі.

— Ой, що там ка зати,  
 хо ро шого мало:
пі дст риг лася Кі зка,  
 і дуже нев да ло!
Дзві но чок у неї  
 зву чить надто тихо,
а вчора уве чері —  
 от так по ті ха! —
Коза за че пи лася за ого ро жу
і впала, та так, що хо дити не може!
І ріг в неї лі вий ко рот ший за правий…

— Ви ж под руги ніби?  
 Я, може, не пра́ вий? —
про мо вив сер дито по важ ний Ба ран.
— Ви ж зма лечку ра зом:  
 до річки, на лан…
Позаочі ти, бач пліт куєш про Кізку!
Так друзі не роб лять! —  
 ска зав дуже різко.

Отара Ове чок  
     за бе кала лунко,
вони по ді ляли  
     товариша думку.
Позаочі хто свого друга  
     пап лю жить,
той друга не вар тий,  
     ні хто з тим не дру жить!

Усім відомо, що пліткувати —  

це погана звичка. А пліткувати 

про найкращого друга — це ще й 

підступно та нечесно, адже той, 

хто пліткує, зраджує довіру.

Теж мені подружка!



Щоб уникнути тисняви 

у велелюдних  місцях,  

потрібно бути дуже уважним 

і обачним. Готуючись до виходу 

в громадському транспорті, 

поцікався, чи виходять пасажири, 

що стоять біля дверей.
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СО НЕЧКО — НЕ СО НЕЧ КО!
Леся АН ТО НО ВА

Ко махи їхали в метро:
Тля, Жук-Ро гач, Ме те лик
і Муха, й Со нечко, й Комар,
ще й мудра Бабка й Джме лик.
І ось: «Зупинка Лісова!»
по чули всі, та жва во
рво нуло Со нечко вперед,
штовх — вліво, штовх — управо.
На лапку на сту пило Тлі
і вда рило Ме те ли ка,
не про пус тило до две рей
ста ре сень кого Джме ли ка…
На інші двері Жук-Ро гач
ви хо див із вагона.
Без штов ханини й сту са нів
сту пив він на плат фор му:
— До звольте вам до по мог ти,
вельмиша новна Бабко,
ва лізу вашу під нес ти! —
І жук по дав їй лапку.
— Оце так справж ній  
 джен тль мен!
Ви — со нечко, ви — диво!
— На справді Со нечко — це я!
Кажу вам це прав ди во!

Та Бабка вмить від по ві ла,
що Со неч ком на пев но
на звали не того жука.
— По во дь тесь, жуче, чемно!

Обміняємося

телефончиками?
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НАЧЕ В КУР НИ КУ
Леся АН ТО НО ВА

У кур нику хазяїн-Пі вень
Ку рей пок ли кав го ло сис то:
— Ку-ку-ріку! Усі до мене!
Я вам приніс важливу звістку.
Ку-ку-ріку, сьо годні вранці,
коли я ви йшов на под ві р’я…
— Ко-ко-ко-ко, —  
 кричала Курка —
Чому тут знову стільки пі р’я?
— Ку-ку-ріку! Важ ливі речі
я роз по вім всім за раз швидко.
— Ко-ко-ко-ко, —  
 встрявала Кур ка, —
щось По ро сят давно не видко.
— Ку-ку-ріку! Усім увага!
Важ ливе щось ска зати маю!
— Ко-ко-ко-ко, я на жер ди ні
уже три дні си діла скраю.
— Ку-ку-ріку!  
 Та скільки можна?
Дозволь мені до го во ри ти!
— Ко-ко-ко-ко, вже ве чо ріє,
піду, на певно, лапи мити.

І марно на ма гався Пі вень
ска зати Курям щось важ ли ве,
вони його пе ре би ва ли
й вели себе так га лас ливо.

Поводьтесь чемно і куль тур но,
всім дайте ви слов ити думку.
Ні коли не пе ре би вай те,
не бу дьте схо жими на Курку.

 Погодься, спілкуватися  

в шумних місцях дуже важко.  

Тож, хай би де ти був — на уроці  

чи на екскурсії, — потрібно 

поважати мовця, не вигукувати 

й не галасувати, заважаючи  

всім довкола.
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ЧУ ЖИЙ СЕК РЕТ
Леся АН ТО НО ВА

— Кля нуся — ні кому, кля нуся — ніколи!
Їжак з Хо м’я ком йшли до дому зі школи…
Дру жили з ди тинства: щас ливі й ве се лі
вони не квап ливо брели до оселі.
Ба зі кали друзі про ліс і погоду,
про те, що го ту ють да ру нок Єноту,
про школу, фут бол, про книжки і ракети,
ком п’ю терні ігри й най більші сек ре ти…
— Відк рию я, друже, тобі та єм ницю:
в кіно за про сити я мрію Тиг рицю.
Про це не розказуй, благаю, нікому.
Та тільки Хо м’як по вер нувся додому,
як зразу ж на брав свою под ругу Кицю:
— Їжак до кіно хоче вести Тиг рицю.
А Киця ско ріше дзво нити взя ла ся
Слону, Кро ко дилу, Кроту, Че ре пасі.
На ра нок, від Лева і до Хро ба ка,
вже знали усі про сек рет Їжака.

Весь день Їжа чок вдома гірко ридає.
— У школі ні хто мене не по ва жає!
Я більше туди не піду, — бубонів.
Аж тут хтось у двері його по дзво нив.
Їжа к відчинив — на по розі Тиг риця:
— При віт, а мені роз ка зала Си ниця,
що ти у кіно мене мріяв поз ва ти.
Хо дімо сьо годні, на віщо чекати?

Щас ли вий Їжак ко жен день хо дить в школу. 
Є друзів хороших доволі навколо. 
Живе Їжа чок той і більше не ту жить,  
а от з Хо м’я ком він від тоді не дру жить.

Чемна лю дина  

ні защо не зра дить

друга і нікому не від криє  

чу жої та єм ниці.

Хочеш мати щирих друзів —
  

умій дружити!
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Верхній одяг у театрі  

варто залишати в га
рдеробі.  

Проходити до свого місця  

в середину ряду слід обличчям  

до глядачів, а
 спиною — до сцени. 

Якщо вистава почалася,  

то проходити обличчям  

до сцени.

У ТЕ АТ РІ
Леся АНТОНОВА

Ан ш лаг в те атрі, як завжди,
тому що нині тут пре м’єра.
З квит ками вхо дять до фоє
Гі єна, Пума і Пан тера.
Вже тре тій про лу нав дзві нок,
хви лина — і поч неться  
   диво…
Аж тут із га ла сом гуч ним
за йшла ком па нія крик лива.
— Де наше місце?
— Де наш ряд?
— Мер щій сюди!
— Ось тут, зда єть ся!
Пан тера Пумі щось кри чить,
Гі єна го лосно смі ється.
При нишкли в залі гля да чі,
і на строю — як не бувало.
А троє дру зів, на впа ки,
йдуть на свої місця зух ва ло!

Ма буть, ні хто їх не на вчав,
і їм ні коли не казали,
що після тре тього дзвін ка
уже ні хто не йде до зали!
Якщо ж спіз нився ти, бува,
за три мався, за стряг в заторі,
за ходь ти хенько! По ва жай,
як гля да чів, так і ак то рів!

Я в 
шоц

і!!
!
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У ТРАМ ВАЇ
Леся АНТОНОВА

Іде по марш руту  
 трам вай но мер сім.
Ком фортно і зручно  
 в салоні усім.
Бик книжку читає,
 а Як вже куня,
Вед мідь за ві кон цем  
 пей заж спогляда.
Тут трель про лу нала  
 вхід ного дзвінка.
Взяла те ле фон Ан ти лопа струнка.
«Алло! Хто го во рить?»
«Та ну! От так диво!»
«А він?»
«А во на?»
«Що за сукня? Кра си ва?»
«О кот рій го дині?»
«З Коз лом і з Джей ра ном?»
Був на стрій хо ро шим,
 а став — пре по га ним.
Ні хто не читає,
 ні хто не куня,
ні хто у ві ко нечко не спо гляда.
Не ті шать уже  
 кра є види й пей за жі —
усі па са жири за сму чені наші.
Че ка ють знер во вано знову і знову:
коли ж Ан ти лопа за кін чить  
 роз мову?

Культурна людина  

в громадських місцях завжди 

дбає про те, щоб не заважати 

іншим. Різкі запахи, гучна 

музика, приватні розмови 

можуть неабияк дошкуляти 

людям.

Ліпше б
танцювала!
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ТЕ ЛЯТА В ЦИР КУ
Леся АНТОНОВА

Ура! До цирку всі мерщій!
Жонг лери, клоун, ак ро бати.
Ко рова ді ток при ве ла,
хай по лю бу ються Телята.
Арена! Ба ра бан ний дріб!
Від страху Слон  
 за плю щив очі.
Під ку пол вже  
 ле тить гім наст…  
і рап том:
— Му! Я пити хочу!
— А я цу керку швидко з’їм!

І па пірці за ша ру діли.
А по руч з ними гля да чі
 не за до во лені сиділи.
Не ви три мав на хаб Віс люк:
— Як вам не со ромно, Телята?
В ан тракті п’ють, їдять, жують.
Ну годі всім нам за ва жа ти!
А ви, Ко рово, для ді тей
ку піть по рад ник з ети ке ту!
І тільки по тім їх ве діть
в те атр, у цирк чи до ба ле ту! Їсти чи пити під час  

циркової вистави некультурно. 

Поласувати смаколиками  

і бутербродами та випити сік 

глядачі можуть у буфеті  

під час антракту.

От нен

аже
ри

!
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«ЧЕМНІ» ГОС ТІ
Леся АНТОНОВА

І ось но во сілля.  
 Верб люд й Верб лю ди ця
су сі дів пок ли кали, як і го диться.
Свин, Свинка й Сви нятко  
 вмос ти лися зруч но
і стали ве че ряти — ве село й гучно!
За ки нувши геть і ножі, і ви дел ки,
ко пи тами пхали до рота сар дельку.
Ком пот роз лили на нову ска тер ти ну,
са лат пе ре ки нули, плов і сар ди ни…

І рох кали-чав кали, і ре го та ли,
і рильця весь час ру ка вом ви ти рали.
Вже все на під лозі: і сіль, і гір чи ця…
— Я в шоці, — ска зала  
 на те Верб лю диця.
— Те пер зро зу міло, —  
 ше поче Верб люд, — 
чому по ро ся тами де кого звуть.

Ква пи тися під час їди  

не можна. Клади до рота  

не ве личкі шма точки їжі й ре тельно  

пе ре жо вуй їх. За сто лом не роз мов ляй,  

щоб не вдавитися. Якщо ж рап том 

похлинешся, слід від вер ну тися  

від столу і ско рис та тися  

сер вет кою.

Яке свинство!
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ЗА КО ХА НИЙ УДАВ
Леся АН ТО НО ВА

У класі на парті на шкря бав Удав,
що він Ана конду нестямно кохав.
На шкря бав сер деч ко,
 на шкря бав стрілу,
ве ли кими бук вами вивів: ЛЮБЛЮ!
І став Ана конду нев томно чекати,
щоб вит вір мис тецт ва
 отой по ка зати.
При йшла Ана кон да,
 пог ля нула сумно:
— Ти парту по ні ве чив!
Це не ро зум но!
 Не можна, Удаве,
псу вати майно!
Ма ле сенькі діти
 це зна ють давно!
Щоб про по чуття нам свої роз ка за ти,
для цього не варто на меб лях писати!
Рюк зак Ана конда шви денько від кри ла
й лис тівку з сер деч ком
 Удаву вру чила.
Свій вчи нок весь ве чір Удав ви прав ляв.
Він парту свою шлі фу вав, фар бу вав.
По милки свої зро зу міти важ ли во.
Щас ли вий Удав, й Ана конда щас ли ва!!!

Любоф-ф-ф!
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ХИТ РИЙ ЄНОТ
Леся АНТОНОВА

— Не стало лі нійки! —  
 пос кар жи лась Качка.
— А в мене про пала  
 но венька сти рачка!
— По дівся ку дись  
 мій смач ний бу тер брод! —
пох ню пивши носа, ска зав Бе ге мот.
— Куди ж усе  ді лося? —  
 вчи тель питає.
Єно тик від со рому очі хо ває:
— Та я по верну! Я узяв на хви лин ку!
Від дам бу тер брод твій, і гумку,  
 й лі ній ку…
— Якщо ти без до зволу  
 в ко гось щось взяв,
то це на зи ва ється просто —  
 УК РАВ!!!

Від со рому став аж чер во ним Єнот.
Зга дав, що він з’їв-таки  
той бу тер брод!

Якщо тобі конче потрібно 

позичити щось, візьм
и за звичку 

не лише просити дозволу на це,  

а  й  домовлятися, коли 

повернеш. Не забудь подякувати 

за послугу.

Мені соромно
!!!
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ЗА СТУ ДИВСЯ —  
СИДИ ВДО МА
Світ лана КРУП ЧАН

Вов чик з дру зями дав но
йти домовився в кіно.
До по чатку п’ять хви лин —
всі зіб ра лись як один.
Де ж це Вов чик наш  
 подівся?
Чи, бува, не заблудився?
— Друзі, стійте, я вже є!
Роз дя га юсь у фоє.
За піз нився, ви ба ча юсь.
Щось не до бре по чу ва юсь:
го лова бо лить і спина,
й ч хаю майже що хви лини.
Ніс тече, тем пе ра ту ра…
— В тебе, Вов чику, за студа.
Так не мож на, —  
 Панда каже. —
Ти ж на вколо всіх за ра зиш.
А про себе ти по ду мав,
чи усклад нення не буде?
— Так не можна,  
 чуєш, дру же! —
кажуть дру зі. — Ти одужуй!
А в кіно і че рез тиж день
ми гур том з то бою підем!

Відповідальні люди за перших 

ознак застуди залишаються 

вдома. П’ють багато води 

та чаю, часто провітрюють 

кімнату, звіс
но, попередньо 

порадившись із л
ікарем.
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ВЕСЕЛИЙ ПОРАДНИК З ЕТИКЕТУ

Гарні ма нери — це не якась 

там забаганка. Це зро зу-

міла для всіх мова  

вза є мо по ваги.

Го ту ючи по да ру нок на день  на ро дження дру гові пам’ятай:  буде чудово, коли ти по да руєш  саме те, про що він мріє.  Якщо ти не знаєш, що хоче іме нин ник,  да руй те, що тобі са мому (са мій)  
хо ті лося б мати.  

У жодному разі не да руй ста рих  ре чей, які були у вжитку.

Ябед ни чати по гано.  
Більш чесно й по рядно —  

зро бити за ува ження  
та по яс нити свою по зи цію  

осо бисто. Що правда, в де яких  
ви пад ках, коли йдеться  

про без пеку, пот рібно  
не гайно при вер тати  

увагу до рос лих.

Перш ніж за йти до зачиненої  

кім нати, чемно пос ту кай  

у двері!

Хоч би хто увій шов  

до кімнати — ди рек тор,  

учи телька, лю дина лі т нього 

віку чи ди ти на, — той, хто за-

йшов, ві та ється першим.
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Го ту ю чись ви йти з пе ре пов не ного  

гро мадсь кого транс порту, зав часно  

та ввіч ливо по ці кався, чи ви хо дять люди,  

які сто ять пе ред то бою.  

Якщо ні, поп роси по мі ня тися  
міс цями.

За надто го лосно смі я тися,  

га лас ливо спіл ку ва тися,  

пильно роз гля дати 

незнайомих лю дей — 

нечемно!

Не чемно кри чати комусь  

з од нієї кім нати до іншої.  

Якщо ти хо чеш про щось дізнатися 

в лю дини (тим паче у стар шої),  

яка в цей момент щось робить там, 

під ійди та культурно запитай.Пе ре бу ва ючи  

на ес ка ла торі, стій пра во руч,  

че рез одну схо динку від  

лю дини по пе реду, обличчям  

у напрямку руху.

Коли від чиняєш двері,  

щоб увійти або ви йти, по ди вись,  

чи не має ко гось по заду тебе.  

Мож ливо, пот рібно до по могти 

людині й п ритри мати  

двері.
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Якщо якась зі страв  

за спіль ним сто лом сто їть да леко  

від тебе, не тяг нися по неї, а поп роси  

того, хто сидить ближче, пе ре дати  

її тобі. Класти смарт фон біля своєї 

тарілки ще більш не прий нятно,  

ніж класти на обідній стіл лікті.

Перед тим, як зробити ковток, 

запиваючи страву,  

витри губи (руки) серветкою. 

Масний слід, залишений  

на склянці, має дуже 

неестетичний вигляд.

Полотняну серветку,  

що лежить біля тарілки,  

перед початком застілля  

слід покласти на коліна. 

Маленьким діткам серветку 

заправляють за комірець.

Не варто всі страви  
нарізати ножем.  

Котлети, запіканки —  

усе, що можна подрібнити  

виделкою, слід їсти,  

не використовуючи ножа.
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Коли каш ляєш, по зі хаєш  

або чхаєш, слід при кри вати  

рота ру кою чи сер вет кою.  

а ще не варто шмаркатися  

на  лю дях. 

Страви із спіль ної по су дини  

на кла дай не своєю лож кою  

чи ви дел кою, а тією,  

що лежить біля цієї  

по су дини.

Розгойдуватися за столом  

на стільці не тільки  
не культурно,  а й небезпечно.

Якщо тобі треба  вийти  

до вбиральні, не обов’язково  

оголошувати про це.  

Достатньо сказати: «Я зараз повернуся».  

Серветку в цьому разі  

слід покласти не на стіл,  

а  на  стілець. 
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Не можна на лю дях  
ко лу па тися паль цями  

в носі, в роті (між зу ба ми), у ву хах.  

По-перше, це негі гі є нічно —  

на ру ках повно мік ро бів.  

а по-друге, дуже некуль турно.

Коли люди ці кав ляться,  

як твої справи, дай коротку  

від по відь. А потім обо в’яз ково  

теж за пи тай про їхні справи.

Де які звуки, які ви дає  
наш ор га нізм, хоч і при родні,  

але в люд них міс цях не при йн ятні. 
Якщо ж із ки мось при тобі  

таки стався кон фуз,  
най краще — вдати, що ні чого  
не ста лося і ні в якому разі  

не варто смі я тися. А той, з ким  
таке трапилося, має  

ти хенько пе реп ро сити та ви йти  
до вби ральні.



На ма гайся  бути  

стри ма ним і не по ка зу вати  

на лю дях свої не га тивні 

емоції.

Без  вагомої причини  

не пе ре би вай до рос лих,  

які  розмовляють  

між  со бою.
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ЗУБНА ЩІТ КА
Леся АН ТО НО ВА

— Кусюча,
колюча,
жах лива вона!
Шкребе мені ясна
ця щітка зубна!
Не чищу ж я вран ці
чо мусь своїх ніг,
а зуби й без щіт ки
всі білі як сніг! 

Так ра нок зав жди по чи нався у Люби,
тому й за бо ліли її «білі» зуби.
Хто має, ма лята, таку згубну звичку,
той ма тиме зуби тем ніші за нічку.
Вже тиж день в са дочку не ба чили Люби —
що дня у дан тиста лі ку ють їй зуби.

У лі каря 
 на віть 
  ур вався тер пець:
 — Сім пломб 
         я пос та вив!
        І це не кінець!
   Ти, дів чинко, чула
          про щіт ку, 
             про пасту?
  Чому в тебе в роті
  такі не га раз ди?

Відтоді дівча чис тить зуби що ран ку:
як тільки про ки неть ся, після сні данку.
І вве чері теж чис тить дів чинка зуби,
те пер вони гарні й здо рові у Люби!

Сім  
пломб!!!

Д-р-
р-р

!

А-а-а!

НЯВ! 
Мої біліші!

Жах,  

які зуби!!!



98 99

НЕ ПРИ БРА НА  
ПОС ТІЛЬ
Бог дана БОЙ КО

В Ма рійки мама за пи та ла:
— Чому ти пос тіль не при бра ла?
Дав ненько встала ти, дитино!
Уже два над цята година!
— Так, згодна, встала я дав нень ко…
— То пос тіль при би рай ху тень ко!
— Та там вед ме дик, мамо, спить…
Не хочу я його будить!
Ма рійці мо вила матуся:
— Будь ласка, доню, не лі нуй ся,
бо, від чу ваю, до вес ни
вед ме дик ба читиме сни…

До  в
есни

Де м оя голка?

Де м оя котушка?

А мені

вже
Я

не буд
ити!

подобається!

не сплю!..

За гу била голку Ніна,
Стала Ніна
На коліна:
Знайшла голку,
Та не шила —
Ніна нитки за гу била.

За гу била нитки Ніна,
Стала Ніна
На коліна:
Знайшла нитки,
Та не шила —
Ніна голку за гу би ла…

Цього вірша про дів чат ко
По чи най чи тать спо чатку.

ЗА ГУ БИ ЛА ГОЛ КУ НІНА
Грицько БОЙ КО
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ДІВ ЧИН КА  
ЗА ПЛА КА ЛАСЬ
Грицько БОЙ КО

Дів чинка за пла ка лась,
Дів чинка роз кисла —
Ли ченько скри ви ло ся,
Гу бонька об висла.

По ди ви лась в дзер ка ло
І себе зля ка лась.
Та уже не пла кала —
Тільки усмі ха лась!..

НЕ ПЛА КА ЛИ
Грицько БОЙ КО
Ско ро мов ка

Ми пла кати —
Не пла ка ли:
Нам пла ка ти
Нема коли.

ВА СИ ЛИН КА Й МАША
Грицько БОЙ КО

Ско ро мов ка

Ой, ве се ла
Ва си лин ка,
Ва си линка-
Ве се линка.
А Маша,
Мов кваша:
Кисне й кис не
Маша!

Василинка

Маша

Ой!

Хто це

в дз е ркалі?

Ф ред
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БУЛО Б ДВА
Грицько БОЙ КО

І плаче, і рюм сає
Брат без кінця:
Згу бив він сьо год ні
Свого олівця.

Ми брата вті ша ли,
Як тільки мог ли, —
Вже ін ший йому
Олі вець ми дали.

Але не сти хає
Ма лий плак су нець…
— Чого тобі пла кать?
Вже ж є олі вець!

І тут ми крізь сльо зи
По чули слова:
— Коли б не згубив,
То було б те пер два!

КА ВУ НИ  
НЕ ВИН НІ
Грицько БОЙ КО

— Де це ти пор вав   
  штани?
Ла зив знов по кавуни?
— Ка вуни не винні:
Ла зив я по дині!

АР ХИП ОХРИП
Грицько БОЙ КО
Ско ро мов ка

Кри чав Архип,
Ар хип 
 охрип.
Не тре ба Ар хи пу
Кри ча ти 
 до хрипу!

  Дірка!

Кавун!

 Диня!

Ва-а-а-а-ав!

Ня-я-яв!

Горлопанить:

Це

не олівець!

той  олівець?!

А це

Хочу  ДВА-А-А!!!

Гав!

«А-а-а-а-а-а!!!»
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ІНО ПЛА НЕ ТЯ НИ
Леся АН ТО НО ВА

 Із ро боти стом лена  
  під ве чір
  увійшла ма туся  
   до квар тири.
          — А чому роз ки дані  
   всі речі? —
  строго за пи тала  
   в доньки Іри.

В нас сьо годні прямо у кім на ті
при зем ли лись іно пла не тя ни!
Геть такі ма ленькі й во ло ха ті,
як той песик в ті тоньки Тетяни!

Ще не встигла мовити я слова,
як вони по роз ки дали речі!
Їм не зро зу міла наша мова, 
і те пер — зби рати все малечі?!

Каже мама:
— І-но-пла-не-тя-ни?!
А скажи мені, 
       моя ли сич ко,
в них не має 
       под руги Ок са ни
і чер во них стрі чок 
       у ко сич ках?

Зро зу міла Іра на стрій неньки,
сплес нула в до лоні те ат раль но,
пояснила їй усе шви день ко:
— Мамо,
 слухай,
  це було ре аль но!

У  шафі

поралися

прибул
ьці?!
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СОВА
Леся АН ТО НО ВА

Уве чері спати 
ля гає ро ди на

та вкласти не можна 
мо лод шого сина.

— Не хоче ще спати моя го ло ва,
і тіло не хоче, ма буть, я сова!

Вставай!

У  ванні

А вранці не може під ня тись 
 хлоп чи на:
хоч бий в ба ра бан —
 не про снеться дитина!

Пи тає ма туся у сина, у Вані:
— Де Ста сик, не бачив?
— Та спить він у ванній!
— Де Ста сик? — пи тає ма туся у Феді.
— Та спить він, ма тусю, те пер в ту а ле ті!

Усі одяг ну лись, че ка ють на ґанку —
а Стась ще куня, не до їв він сні данку.
Вже тато везе ма люка до са доч ка,
а Ста сик дрі має, скру тив шись клу боч ком.

Він спав на про гу лянці та на за нят ті,
зіперся  з руч ненько на пле чико Каті.
— Сонько наш іде! — ка жуть Віта і Ася
зав жди, як по ба чать ще зда леку Стася.

Щоб бути ба дьо рими, любі малята,
уве чері вчасно вкла дай теся спати!

За сніданком
На занятті

На прогулянці



Мур-ррр!
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ПРА ВИЛА ПО ВЕ ДІНКИ 
В МА ГА ЗИ НІ ІГРАШОК,  
або ІН СТРУК ЦІЯ ДЛЯ  
НЕ ВИ ХО ВА НИХ ДІТЕЙ
Леся АН ТО НО ВА

Хо чеш іг рашку но вень ку?
Поп роси ку пити неньку,
а якщо від мо вить мама,
треба ді яти за планом:

іг рашку вхопи ру ка ми,
ту пати почни ногами,
ще во лати до без тя ми
і ма хати ку ла ками.

Ви ги на ю чись дугою,
дри ґай лі вою ногою.
Так роби зо дві го ди ни
на під лозі в ма га зині.

Ска жуть люди: 
— Як же добре,
що не в нас такеє горе!
Бі до лашні ті батьки,
в кого діти отакі.
Наше — не таке ди тят ко,
Вова (ім’я дитини) — 
 просто ян го лят ко!

Біля ніг ка чайся в татка,
ве рещи, як по ро сятко.
Стань чер во ним, наче мак,
пов зай задки, як той рак.

Не від
дам

!!!
Верещить, як

Янголятко!

порося

Хоч

у!!! П ’ ят
а октава!

Хочу!!!

Маш инку!!!
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КО ШЕ НЯ
Леся АН ТО НО ВА

По ра нило лапку 
мале ко ше нят ко,
няв чить на под ві р’ї 
не щасне зві рятко.
Відк ри лось вікно 
на бал коні у Люди.

— Чого ре пе туєш? Ще сплять усі люди!
Діс тало мене вже ти, 
  годі няв ча ти! —
дівча роз дра то вано стало кри ча ти.
Тут ви йшла з пі д’їзду на впроти Ган ну ся:
— Киць-киць,
 йди до мене!
  Трем тиш?!
   Не хви люй ся!
Пог ла дила ніжно вона ко ше нятко —
і вмить пе рес тало няв чати зві рятко.
Воно при ту ли лось до дів чинки любо…
З бал кона зди во вано ди виться Люба:
чо мусь няв ко тіння 
 вона вже не чує…
Не знала вона, 
 що і слово лікує.

Няв!

Няв!

Няв!

Няв!

М
ур-рр!

     
    

 Н

е нявкай!Скільки  можна…
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Дес
ят

ок

ТРІС
Ь!!

!мл  и
нц

ів

Ще   й торт!

Треба було

Тістечко

Ват рушка

Печиво

І мені...
М

 о 
 ро

зи
во

торт
М

а-
а-

а-
ло

...

Пиріжок

з кремом

більші штани надягнути!
ПОС НІ ДАВ
Леся АН ТО НО ВА

— Я супу не хочу! 
 Я хочу ват руш ку!
Не їм я са ла тів! 
 Давайте пам пуш ку!
Обі дав, 
 ве че ряв 
  чи сні дав Антон,
таке було чути зав жди за столом.

Ві н  з’їв на пе рерві два тіс течка з кремом,
де ся ток млин ців із ма ли но вим джемом!
Та ще пи рі жечка три мав у руці…
Аж рап том його за трі щали штанці!
Ну й ви бух нув ре го том весь пер ший клас!
Не смішно ж Ан тону — пох ню пився враз.

Не їжте, ма лята, аж стільки ніколи!
Завжди
 хар чу ван ня
  хай буде
   здо ро вим!
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ХВАЛЬ КО
Леся АН ТО НО ВА

«Це яб луко в тебе?
 І як?
  Со ко ви те?» —
пи тає Сашко у Іллі ді ло вито.
«А в мене от яб лу ко — більше й смач ні ше».
«Ця куртка не модна. У мене — мод ні ша!»
«Ух ти, які в тебе мо делі ма ши нок!
Я маю кру тіші! На гу мо вих ши нах!»
«А ти під тяг нешся ра зів хоча б п’ять?
От я можу легко хоч сто два дцять п’ять!»
«Це що в тебе, Катю, но вий те ле фон?
А в мене давно вже остан ній ай фон!»

Сашко з усіма 
розмовляв так в са дочку.
Те пер він са мо т ньо 
си дить в хо ло дочку.
Юр бою повз нього 
бі жить діт во ра:
— Хто пер ший — 
 той во дить!..
Хут чі ше!
 Ура!
Всі граються діти! 
і Костя, і Даша…
Чому ж це сумує 
на лавці наш Са ша?..

Ай фон Х

Костя — квач!

Від
даю Дарині!.. А всі в квача граються...



Ус
і 

на
 ш
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Є одна про блема в Міли:
рук вона не миє з милом.
А на віщо? А для чого?
Мило Мілі ні до чого.

Каже Міла уро чис то:
— Я й без мила буду чиста!
Не ви га дуйте про бле ми!
Зайві мило і вода!
Та од ного разу з нею
сталася-таки біда…

Не по мивши рук на тан цях,
з’їла Міла бу тер брод:
раптом їй мік роби з паль ців
уст риб нули прямо в рот.

Вже на ве чір Міла мала
біль, ну доту че рез них.
По тім Мілу лі ку ва ли—
ой, за знала днів сумних…

Тож те пер ма ленька Міла
миє руки тільки з милом!

МИЛО ДЛЯ МІЛИ
Леся АН ТО НО ВА

Винищувач мікробів

В атаку!!!

Мікробний
десант

 Смачно?..

Брудні 

руки
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ПЛІТ КИ
Леся АН ТО НО ВА

Є звичка погана у нашої Злати:
Усе їй про всіх дуже хочеться 
 знати.
Чужі та єм ниці і друзів 
 сек ре ти
бі жить роз ка зати 
 ско ріш од ракети.

Ди ву ється Злата, 
 за пи тує Зою:
— Чому це не хо чуть 
 дру жити зі мною?
Пог ля нула Зоя 
 на Злату без жалю
і мовчки від сіла 
 від неї подалі.

— А Вла дик тро янди 
         при ніс… для Ірини.
Ма рійка сьо годні 
         при йшла без пенала.
А Васю навіщось 
         Ілона шукала…

Ше поче на вухо 
 вже Злата Марині:

Тс-с-с! 

Я-я-я?!

Ніколи нікому!

Так
було? Чи ні?

А знаєш…
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БО Я ГУЗ КА
Леся АН ТО НО ВА

Коли ба ть ків не має вдома,
від страху аж тря сеться Тома.
Їй уви жа ються пот во ри,
що за хо ва лися за штори.
Як не ля ка тись бід ній Томі —
ча ту ють мо нстри в неї вдома.
Не має тата і ма тусі —
пішли у гості до бабусі.
І вже ревти го това Тома,
сама ж бо з бра ти ком удома.

Аж тут за пла кав бра тик Рома:
— Сест ричко, де ти? 
  Де ти, Томо?
— Я тут, не бійся, 
   любий брате.
Я можу вже про нас под ба ти! —
ска зала Тома так від важ но,
що по ди вився брат по важно.

І з ро зу міла рап том Тома:
— Нам геть не страшно вдвох удома.
Бо ігри є, книжки і фільми,
роз ваги, пус тощі, муль т фільми.

І Тома по чала смі я тись —
ве се лим ні коли бо я тись!

Тома?

НЯВ…

Ха-ха-ха!

Рома?

Не монстр —

просто тінь!
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НЕКУЛЬТУРНИЙ 
ПАЛЬЧИК
Леся АН ТО НО ВА

У ма лень кої Ми ро сі
що хви лини паль чик в носі.

НЕВ ВІЧ ЛИ ВО
Леся АН ТО НО ВА

Іде з садка Се мен додому.
— При віт! — кри чить 
 йому зна йома.
Мов чить у від по відь 
 хлоп чина.
— Це що, німа 
 у вас ди ти на? —
за пи тує ма тусю жінка.
— Ні, просто він іще ди тин ка!

— Я не ма лий, 
 мені чотири!
Я ви щий за су сідку Іру!
— І справді, 
 ти ве ли кий, друже,
але ж нечемний, 
 навіть дуже.
Не має зна чення 
 твій вік
і те, який ти вже 
 на зріст…
Ска зати-бо 
 при віт, спа си бі
під силу і ма лій дитині.

Длу бає Ми рося вправ но,
ніби там якісь скарби.
І ні чого б не змі ни лось,
не змі ни лося б, якби…

Раз дівча по лізло в носа:
щось шу кати, видно, мало,
а по заду біг Во ло дя
і штовх нув її зухвало.
Від удару паль чик в носі
бо ляче штрик нув Ми ро сю.
— Ой! — зля ка лась Ми рос ла ва.
— Бу-га-га, — смі явся Сла ва. —
Ви пог ляньте, у Ми ро сі
буде третя дірка в носі!

Ря ту вали ніс до ранку,
лі ку вали в носі ранку.
Тож відтоді та Ми ро ся
вже не длу ба ється в носі!

Миросю,

де т
вій

 пальчи
к?

Не 
чі

па
й!

   
       Дай нам спокій!

Пальц
я зла

м
а

єш
!

Цінь-цвірінь!

Але ж нечемний, 

А де привіт!

навіть дуже.

М
овчу

н!
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ТА РА РАМ!
Наталія АЛЕКСЄЄ ВА

У кім наті — та ра рам! 
Іг рашки і тут, і там! 
Олівці, сол да ти ки,  
книжка з ма те ма тики, 
п’ять ма шин і піс то лет, 
м’яч, ро гатка, ар ба лет. 
Як ка міння на до розі, 
скрізь конс трук тор 
на під лозі.

Зранку грався тут Сте пан. 
А те пер си дить, мов пан. 
— Я не буду при би рати. 
Я умію тільки гра тись. 
При би рає хай ма туся. 
Я муль т фільми по див люся.
Та й гай нув вми кати — 
За мель кали п’яти.

— Чом, Сте пан чику, ри даєш? 
Ніжку чом ти роз ти раєш?
Ніжці бо ляче зро бив? 
На конс трук тор на сту пив?

Не без печні ба чиш, друже, 
під но гами речі дуже! 

Тож, ма лята, бав тесь, грайте, 
Тільки іг рашки зби рай те!

Де мій пульт?!

Конструктор

Книжка

М
ашинка

Няв!  Що за безлад!

Н
і п

ро
йти, ні проїхати!

Гав!

Брись!
Це моя клітка!
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«НЕ Я»
Олена РО ГО ВЕН КО

Мама за сму че на,
тато сер ди тий —
хтось під вік ном
пови топ ту вав квіти.
Дивне якесь в ху лі гана ім’я:
хлоп чик чи дів чин ка
зветься «не я».

Вчора та ріл ку
 «не я» той розбив,
хвіст ко ше ня ті
 «не я» при ще мив,
сукню но вень ку
 «не я» роз ір ва ла,
ді дові кап ці
 «не я» за хо вала.

— Що за хво ро ба? — 
 ди ву ються люди.
Чи епі де мії в місті 
 не буде?

— Ві рус брех ні, — 
каже лі кар 
зна йо мий. —
Він не без печ ний 
і в світі від омий.
Ніс по чи нає рости 
в бре ху на,
зго дом стає, 
наче хо бот 
в слона!
— Олю, — питає 
сестричку Денис. —
Глянь, чи, бува,
в мене ніс 
не підріс?

Не я! Не я!

Не я!

Гав! Не я!

І не я!

Квіти

А що,
Я?
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Раз при йшли до зо опар ку
Олек сій і тато.
І од разу там  по чав
син ве ре ду ва ти:

— Чом не видно бе ге мо та?
Кро ко дил зу ба тий!..
В мавпи морда не така,
а вед мідь кир па тий.

ПЛАК СІЙ
Олена РО ГО ВЕН КО

Жив на світі Олек сій.
Мав він прі звисько Плак сій.
Все тому, що цей хлоп чи на
пла кав просто, без при чини.

Плаче він, як сонце бачить,
че рез дощ хо лод ний плаче.
Пи рі жок вхо пив га ря чий —
знову наш Плак сійко плаче…

Плак сія віс люк пос лу хав:
— Чуєш, Олек сію,
ми з то бою дуже схожі,
так ІЙ-А- А- А  у мію!

У кого негарна морда?
Я кирпатий?

Іа
-а

-а-а!
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ЛЕ ДАР
Олена РО ГО ВЕН КО

Ан д рій кові лінь ки
що ранку вста ва ти,
вми ва тися ліньки
й штанці одя гати.
Андрійка годує
з ложки матуся,
за вуш ками  чу хає 
добра бабуся.

Несе на руках 
у са док його тато,
бо ніж ками хлоп це ві
ліньки сту пати.
Йому не ці ка ві
роз ваги веселі:
фут бол, ма лю ван ня,
книжки, ка ру селі…

І дру зів не має у цього Андрія,
бо ле дар-хлоп чи на
дру жити не вміє.

І мені ліньки!

Мені ліньки!

Га-а-а-м
!

Гав!

Чир-чир
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Ось кри чить вона: 
 — Не хочу 
одя гати я со роч ку!

Зуби чис тити
 на брид ло,
хочу пон чика з по вид лом!

Поко ти лись гра дом сльози,
по ча лися ще й пог ро зи:

«Це — не буду!» ,
 «Те — не стану!»,
«Пла кати не пе рес та ну!».

«Хочу муль тики ди ви тись!
Дос хочу торта на їс тись».

«І чому ди тині бо сій
не го диться йти  у  гос ті?»

«Ну то й що, що сніг і хуга?!
Не вдягну ні защо шуби!»

У са дочку в гожу днину —
з па ра соль кою дитина.

А коли періщить злива:
— В цім плащі я не кра си ва!

В літню спеку наша Юля
за сан ча тами сумує.

Ну а взимку — знову горе —
хоче дів чинка на море.

Хниче, ниє, ве ре дує, 
тата з ма мою мордує.

ЮЛЯ-ВЕ РЕ ДУЛЯ 
Світ лана КРУП ЧАН

Хто не знає, діти, Юлю,
Юлю — справжню ве ре дулю.

…С
ор

ок
  в

іс
ім

…

Сили небесні!
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Піс ля  дов ги х у мов лянь,
пе рес ва рок, на рі кань
ма ма  ка же  Ю лі:
 — Годі!
Як за хо чеш жити в згоді,
змо жеш всіх ти по вер нути.
Спро буй, доню, це збаг ну ти!
Як по чу ємо «Про бач те!»,
лиш  тоді ти нас по ба чиш!

Певно, знала мама сло во
ча рів не  я кесь, каз ко ве —
Зникли ж бо  ба ть ки  від ра зу,
як ска зала доня фразу:
— Ну й не хай сама за ли шусь,
якось і без вас я вті шусь!

Так бу ло  щодня, що ранку —
всі  тер пі ли  нес лух нянку.

Гм…

Я така!

Няв!

Я не п
лачу

!



136 137

Так і ста лося. Спо чат ку
не було у Юлі й гадки,
що вона лихе вчи нила —
Ве реда тому при чина.

Злий чак лун той Вереда,
всім на світі наб рида.

Варто лю дям пос ва ри тись —
вже не буде він  ба ри тись:
вмить  на шепче  хибні  ре чі
і до рос лим, і малечі.

Так, я — Вереда! 

Я злий чаклун!!!

Хлопче, слухай мене…

…м
оя м

а
ш

инка…
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По вер ні мося ж до Юлі,
не слух нянки й ве ре дулі.

— От і добре. Як захочу,
гра тись буду аж до ночі.

Буду бі гати, стри бати.
І ні хто не скаже: «Спа ти!» —

мір ку вало так дів чат ко,
бо  хо робрі всі с по чатку.

А над ворі вже с мер ка ло,
небо до щи ком лякало.

Щось за сту кало в ві кон це,
стре пе ну лась Юля:
 — Хто це?

Зарипіла десь під ло га.
— Треба вже мені  під мо га!

Де ви, рідні, від гук ніть ся!
Сумно й страшно! По вер ніть ся!

Щось я вам с ка зати маю,
та ніяк не при га даю.

Тре  дівча ру ками скро ні,
аж спіт ніли їй долоні!

— Ви бачте  мені, рід нень кі!
Я люблю вас, тату й ненько!

Тричі  ви бач те!.. — зі тхну ла…
і нез чу лась, як за снула.

Хто тут?!

Дідько! 

Миска порожня!..



Сонце у ві конце с ві тить.
— Про си най тесь, любі  ді ти!
Ось про ки ну лася Юля:
не кри чить, не ве ре дує,
лиш с тур бо вано на кухню,
на ходу вдяг нувши  сук ню,
при біга  дів ча:
 — Матусю!
Дай до тебе при гор ну ся.
Обі цяю, тату, зро ду
не ро би тиму я шкоди.
Буду слу ха тися, словом,
стану я ди тям з раз ко вим.
Мама ніжно  ус міх ну лась,
при го лу била, торк ну лась
до го лі воньки губами:
— Йди, ма ле сень ка, 
         до мами!
Тато стиха каже:
 — Ох, 
як я вас люблю обох!
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