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Ця іс то рія стала ся… Як га да єте, де? Ні коли не 
здо га да є теся! У кім наті! І зна єте, з ким саме? Не по
ві рите — з но вень ким но ут бу ком. Його по да ру вали 
хлоп чику Марку на день на ро дження. Те пер хлоп чик 
міг на ньому ма лю вати, на би рати тексти і, зви чайно, 
грати в ком п’ю терні ігри. Марк  дуже зрадів такому 
по да рун ку.

Якось, коли Марк був у школі, де талі но ут бука по
чали ви хва ля тися одна по пе ред од ною — хто з них 
найкра щий? Без кого тут ноутбук — не ноутбук? 
Пер шою заговорила без дротова мишка Рита.

— Мені тут по до ба ється! Марк — хо ро ший хлоп
чик і так дбай ливо до нас ста виться! Особ ливо до 
мене. Хоча це не дивно, адже в мене най важ ли віша 
функція!

Хто найваж ли ві ший?
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— Що?! — обу ри лася кла ві а тура Мері. — Це ти 
най важливіша? Ой, зараз помру зо сміху… Без тебе 
но ут бук прек расно обійдеться! Ти на віть лежиш 
десь осто ронь, невідомо де. А ось без мене, без моїх 
тендітних кно пок — ну ніяк. Яка ж я щас лива, що 
така важ ли ва!

Рап том ді а лог пе рер вав сміх мо ні тора Еріка.
— Дів чатка, зберігайте спокій! Ви ж добре зна єте, 

що най важ ли ві ший тут я. Якщо я ні чого не покажу 
на ек рані, то вся ваша праця — марна.

— Доб ре, — по го ди лася миш ка, — ма буть, ми всі 
од на ково важ ливі й усі ми та кі гар ні, але ось цей…  — 
Рита вка зала на дріт живлення, який з’єд ну вав но ут
бук з роз ет кою. — Який він недолугий! І, здається, 
геть не важ ли вий!

Усі по го ди лися з Ри тою і го лосно засмі я лися.
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Дріт Роні дуже за сму тився: йому було 
вкрай прикро таке по чути. Але най сум ні шим 
було те, що він уже не був упев не ний у про ти
леж ному. «Мабуть, і справді я не потрібен», — 
гірко ду мав Роні. 

А за дир ку ваті де талі не за бу вали про це 
йому на га ду вати чи не щодня. На решті Роні 
не ви три мав і задумав утекти. Якось уночі, 
коли всі де талі спали, дріт разом із вилкою 
ти хенько ві д’єд на вся від но ут бука й роз етки, 
заповз до сусідньої кімнати і заховався серед 
іг ра шок.

На ранок ні хто й не по мі тив, що Роні зник. 
Мишка і кла ві а тура, як завжди, теревенили 

про всякі дурниці. І тільки коли вкотре ви
рі шили поглузува ти з Роні,  то по ба чили, що 
його нема.

Саме тоді зі школи при біг Марк і сів за но
ут бук — пи сати ре фе рат. Тим часом пристрої 
пе ре шіп ту ва лися між собою.

Казки на ніч.  Хто найваж ли ві ший?
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— Ось ба чиш, — ска зала мишка кла ві а ту рі, — той 
дріт аб со лютно не по тріб ний. По ди вися, як ми пре
красно пра цює мо без нього!

Рап том ек ран но ут бука по чав поволі тьмя ніти, 
тьмя ні ти…

— Ой, що це?.. Що зі мною?.. Мені по гано! Я ні чого 
не бачу! — стур бо вано закри чав Ерік.

Де талі дуже пе ре ля ка лися. Що трапилося?
— Ой, ноут роз ря дився! А де ж по дівся дріт? — зди

ву вався Марк і по чав шу кати Роні по всій кім наті.
А ек ран тем ні шав і тем ні шав. А згодом і зо всім 

зга с .
Минуло кілька днів. Но ут бук так і стояв 

розряджений на столі. Ні хто на ньому не грався і не 
пра цю вав.

— Я була щиро впев нена, що цей дріт нічого не 
вартий! — плакала Рита. — Як же я помилялася…

— Виходить, без Роні ми ні кому не пот ріб ні! — обу
рюва лася Мері.

1212

Казки на ніч.  Хто найваж ли ві ший?



Ерік теж хо тів би щось додати. Але ні хто не зміг роз і
брати його бель ко тіння, і від цього всім стало ще сум ніше.

Рап том мишці Риті сяйнула ідея.
— Я по ми ля лася! Тож мушу знайти Роні! Це я за ті яла ту 

без глузду роз мову, хто найваж ли віший. Те пер я роз умію, 
що важ ливі всі!

Ви гук нувши це, Рита зістриб нула зі столу і ви ру шила на 
по шуки Роні. Про те, як вона шу кала надважливу деталь, 
можна роз ка зати окрему довгу іс то рію. Го ловне, що Рита 
знайшлатаки втікача се ред іг ра шок і вмо вила по вер ну
тися додому.

— Дя кую, що про ба чив нас, — ска зала мишка. — Те пер 
ми зро зу міли, що ко жна з деталей не об хідна і цінна, а її 
зов ніш ній ви гляд — то пусте.

— Дріб ни ці! — від по вів дріт живлення. — Я й сам був ра
дий діз на тися, що маю особ ливе за вдання і що від мене 
стільки користі!

Казки на ніч.  Хто найваж ли ві ший?
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Те пер усе налагодилося. Всі пристрої комп’ютера 
дія ли д ружно, і ніщо не за ва жало Марку пра цю вати за 
но ут бу ком. А та кож, звісно, грати в ці каві ком п’ю терні 
ігри у від ве де ний ба ть ками час.

Мова тут, звісно, не лише про деталі ноутбука. Кожна лю
дина — важ лива та цінна, і в кожної своє особливе при зна чення. 
Завжди па м’я тай: ти важ ли вий і цінний!

Поміркуй!
1. Чому деталі ноутбука сперечалися?
2. Чому дріт  Роні втік?
3. Чи може ноутбук працювати без якоїсь деталі?
4. Що зрозуміли пристрої комп’ютера, коли дріт Роні втік?
5. Чи залежить цінність людини від її вигляду?

Казки на ніч.  Хто найваж ли ві ший?



Кухня — це таке чу дове місце, де ми сні да
ємо, обі да ємо, п’ємо чай і спіл ку є мося. Саме тут 
ви рує життя. Ніні, не у нас, а в по суду. Сьо годні 
всі  меш канці  кухні  дуже  радіють,  адже  в  їх ній 
ком па нії з’яви лося нове гор нятко Сем. Хлоп чик 
Марк ви грав його на кон курсі.

— Ві таю, Семе, я Рим ма, — ввіч ливо при ві та
лась одна з чашок.

— При віт, а я Лес сі, — додала інша.
— Усім при віт! Я Сем! Най кра щий по да ру нок 

Мар ка! — гордо представився но вий меш ка нець 
кухні.

Що хочу, те й роблю!
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— При віт,  ма лий,  а  я  —  Босс.  Я  най ста ріший 
кухоль  у  цьому  домі  і  най улюб ле ніший  у  гос по да
ря, — так зустрів но вачка ста ро жил. — Щоб бути здо
ро вим і ці лим, у нас є певні пра вила. Чисто ми тися, 
не битися і не штур ха тися, а ще — знати своє місце. 
Тож лас каво про симо на нашу кухню!

— Та дя кую, — поб лаж ливо від по вів Сем і зайняв 
своє місце на по личці.

На ступ ного дня на кухні оголосили тривогу: Сем 
зник,  і  пів  дня  ні хто  не  міг  його  знайти.  На решті 
Римма помітила но вачка, який кра дь кома ви гля дав 
зпід руш ника.

— Ось ти де! А ми так хви лю ва ли ся!
— Сем, ти про пус тив душ. Мер щій стри бай у ра

ковину,  ми  тобі  до по мо же мо,  —  ска зала  Лессі 
й пустила воду.

2020
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— Не пот рібна мені ваша до по мога. Схо вав ся,  бо не буду 
я ку па тися, — від по вів Сем.

Усі чашки за клякли від подиву.
— Як це? — зди ву ва лася Лессі.
— А так! Просто не хочу митися.
— Але ж ти тоді бу деш бруд ний, — обу ри лася Римма.
— То й що! Налякали… Який же я бруд ний, я ж не в піску 

грався!
— Але ж тоді з тебе не питимуть, — про дов жу вала Римма.
— Ще  й  як  питимуть!  Я  —  улюб лене  Мар кове  гор нятко! 

Улюб лене! Зро зу мі ло?! — гор до вито за я вив Сем.
Це  була  щира  правда.  Марк  справді  дуже  лю бив  своє 

горнятко.
— Тоді  тим  паче  мусиш  дбати  про  чистоту,  —  Римма 

від чай душно  на ма га лася  по яс нити  Семові,  як  важ ливо 
додержуватися пра вил.

Казки на ніч.  Що хочу, те й роблю!
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— Ні, з мене годі! — Сем ска зав як від рі зав. — Чому це ви 
всі  ви рі шили  мене  вчити?  Не  потрібні  мені  ваші  пра вила. 
Я нікого не слухатиму! Отак!

У роз мову втру тився Босс:
— Синку, ми ба жа ємо тобі тільки добра. Ми тут не новачки 

і зна ємо, як буде краще для тебе.
— А чому це ви ви рі шили, що зна єте краще за мене? Може, 

я,  я…  вже до рос лий  і  сам  знаю, що для мене  краще!  Я  від
мовляюсь  ми тися!  Не  хочу!  Не  буду!   —  вередував  упертий 
Сем.

— Ет, хай не ми єть ся, — від махнулася Лессі від не слух ня
ного но вачка.

— І вза галі, я йду гу ля ти! — вередливо за я вив Сем.
— Ой ли шенько, куди?! Не можна гу ляти! Ти можеш роз би

ти ся! — роз хви лю ва лася Римма.
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А новачок собі роз важався.
— Ма буть,  ти  зовсім  стара  і  не мічна  посудина.  Але  я  — 

молодий.  Мене  вироблено  із  суперміц ного  ма те рі алу,  який 
не б’ється! 

— Та облиш, не хай собі стри бає, — знову втру ти лася в роз
мову Лес сі, — може, таки роз іб’ється, і його ви ки нуть звідси.

Сем  де мон стра тивно  про бігся  по  столу  і…  стриб нув! 
Схвильовані меш канці  кухні  аж  за вмерли. На щастя,  зух ва
лий но ва чок при зем лився на та бу ретку.

— Ось  ба чите,  все  гаразд! Отже,  ваші пра вила  вза галі ні
кому не пот рібні. Вони без глузді. Годяться лише для того, щоб 
на по лиці нудьгувати! Тож не бій теся і по вто рюйте за мною! 
Стри бай те!

Гор нятка і не подумали  с лу ха тися новачка. Вони добре 
знали,  що  додержуватися  пра вил  треба  для  того,  аби 
залишитися ці лими і не ушко дже ними.

Що дня Римма, Босс та інші гор нятка невтомно по
вто рю вали но вому дру го ві:

— Семе, по мийся, будь ласка.

Казки на ніч.  Що хочу, те й роблю!
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— Семе,  куди  ти  пішов?  Там 
не без печно: роз летишся на друз
ки — хто збиратиме?

Проте легковажний Сем лише 
смі явся з усіх тих за сте ре жень.
Якось Сем  знову пішов  гу ляти 

по  кухні.  Як  зав жди,  він  розі г нався  і  стриб нув  зі  столу. Але 
цього разу йому не пощастило.

— Ойой, бо ля че! — за кри чало не слух няне гор нятко.
По чувши  зойк,  усі  чашки  за вмерли  від  жаху.  Вони  обе

режно  визирнули,  по ди ви лися  на  під логу  і  по ба чили  Сема 
з від би тим вушком.

— Моє вушко! Вуш ко! — кри чав Сем. — Мені боляче!
Сем не зро зу мів, як це ста лося, адже він зав жди так стри

бав. Од нак сьо годні стільця перес та вили на інше місце, і Сем 
грюкнувся прос ті сінько на під логу.

Він дуже злякався. Було неймовірно бо ляче і страшно: адже 
кому він такий потрібен — без вушка? Мабуть, тепер його ви
ки нуть…

Однак Сему пощас тило. Марк дуже полюбив своє гор нятко, 
тому ви рі шив не ви ки дати його, а скле їти.

— Спокійно, за раз усе при кле ї мо… Ось так! Бу деш як но
вень ке, — при мовляв Марк, ла го дячи гор нятко.

Те пер у Сема з’яв и лася нова важ лива ро бота — він стояв на 
столі й тримав сер ветки. Сем шко ду вав, що не пос лу хав дру зів 
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і пот ра пив у халепу. Він зро зу мів, що пра вила, ство рені для 
кухонного посуду, іс ну ють не для того, щоб за ва жати гра тися, 
а щоб оберіга ти його.

Схожі пра вила є всюди: вдома, в ди тсадку, в школі. І вони 
теж не для того, щоб  за ва жати  ба ви тися,  а щоб  убе зпечити 
дітей.

До речі, Сем від тепер слід кує, щоб всі гор нятка-новачки, які з’яви-
лися на кухні, додержувалися пра вил і були чем ними. Тепер і він, і ви 
знаєте, що пра вила пот рібні.

Поміркуй!
1. Хто живе на кухні?
2. Як на кухню пот ра пило гор нятко Сем?
3. Чому Сем не зва жав на пра ви ла?
4. Як тра пи лося, що гор нятко від било собі вушко?
5. Хто по ла го див гор нят ко?
6. На віщо ство рені пра ви ла?

Казки на ніч.  Що хочу, те й роблю!



В од ному місті,  у  дружній  сі м’ї  жила  дів чинка 
Емілі. Ба тьки дуже лю били до нечку й ла скаво нази
вали її прин це сою.

— А я при нцеса, я при нце са! — часто при казувала 
Емілі  біля    дзеркала,  ми лую чись  со бою.  —  При н
цеса — це я!

Вона надівала ко рону й на мисто — і тоді справді 
нагадувала ма леньку при нцесу.

— І  я дуже  гарна при нцеса, — хизувалася  собою 
дівчинка.

Емілі підростала, вже й до ди тя чого са дочка хо
дила. 

Якось після за нять усі діти, як завжди, бавилися 
іг раш ками.

Прин це са
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— Дайно мені цього м’я чика, — ска зала Емілі ру
день кому хлоп чику Тіму.

— Я ним погра юся і дам тобі, доб ре? — ввіч ливо 
від по вів Тім і поп ра вив оку ляри.

— І  зовсім  не  добре!  Від дайно  м’я чика!  Не гай
но! — роз сердилася Емілі й навіть туп нула ніжкою.

Може, Тім і від дав би м’я чика, але ж Емілі пово
дилася дуже зарозуміло. Діти почали спе ре ча тися.

— Віддай! — вимагала Емілі.

— Чому? — не поступався Тім.
— Бо я при нцеса. І я хочу гра тися цим м’я чи ком!
— Не чіпай його. Так не можна. Не можна отак за

би рати! Треба ввічливо поп ро си ти!
— Він мій!
Су пе речка  не  вщухала.  Зрештою  Емілі  за брала

таки м’я чика. Вона гралася і раділа, а Тіму було так 
при кро, що він ледь не плакав.
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На за ува ження ви хо ва тельки Емілі тільки пирхнула:
— Я дуже хо тіла гра тися цим м’я чи ком. Що по ро биш, таке 

життя! Адже я при нце са!
Удень  уся малеча  гуляла надворі.  Хтось  гой дався на  гой

далці,  хтось  грався  м’я чи ком.  А  най більше  дітей  зібралося 
в пі соч ниці. Вони ліпили па сочки і башточки. 

Рап том до пісочниці під ійшла Емілі й голосно скоманду
вала:

— За раз ви всі збудуєте мені замок!
Хлоп чики та дів чатка так захопилися своєю спра вою, що 

на віть не по чули, що сказала їм Емілі.
— Агов, ви хіба не роз чули? За раз ви всі бу ду ва тимете за
мок для мене!

Та  Емілі  все  одно  не  слухали.  І  вона  ви рі шила  всіх 
покарати.

— Я  ж  вам  наказала  бу ду вати  за мок!  Я  при нцеса! 
А у всіх при нцес має бути замок!
Вона стриб нула в пі соч ницю і розтоптала все, що зро били 

діти.
На  май дан чику  зчи нився  га лас:  хлоп чики  кричали  на 

Емілі, дів чатка пла кали. 

Казки на ніч.  Прин це са



Ви хо ва телька  за спо ко їла  ді тей  і  знову  зробила 
зауваження Емілі. 

Зви чайно, після та ких ви ті вок з Емілі ні хто не хо
тів гра тися й дру жити. 

Їй до ве лося про си діти самій на ла вочці всю про
гу лянку.

Під час обіду Емілі на віть не до торк ну лася до їжі. 
Вона пояснила, що при нцеси таке не  їдять. А якби 
і їли, то в неї все одно немає апетиту.

— Я не обі да тиму! Я образилася! І втра тила апе
тит че рез усіх вас!

Уве чері, коли Емілі забирали з ди тсадка, ви хо ва
телька роз по віла мамі дівчинки про  всі  її  витівки. 
Мамі було дуже со ромно за по ве дінку до нечки.

Удома  ба тьки  ви рі шили  з’я су вати — що  ста лося 
з їх ньою улюб ле ною при нце сою.
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— Емілі, що тра пи лося  сьо годні  в  са дочку?  Ви хо ва телька 
тобою дуже не за до во лена.

— Що? Це я не за до во лена нею, і дітьми теж! — вередливо 
від по віла Емілі.

— Але чому? — зди ву вався тато.
— Зі мною ні хто не грався і не ді лився, хоча я — при нцеса! 

Всі мусять мене слу ха тися. І ро бити те, що я за хочу! Ви самі 
мені ка зали, що я при нце са!

Отут ба тьки все й зро зу міли.
— Доню, ти все пра вильно кажеш: ти наша улюб лена при н

цеса. Од нак ти дещо забула…
— І що ж я за була? — зди во вано за пи тала Емілі.
— А  те,  що  інші  дів чатка  та  хлоп чики  теж  при нцеси  та 

прин  ци для своїх ба ть ків.
Емілі зди во вано ди ви лася на маму й тата.
— Невже це правда?
— Так, до нечко, і ти маєш про це па м’я тати. І ще послухай 

одне важ ливе пра вило для при нцес…
Емілі здивувалася:

Казки на ніч.  Прин це са
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— Пра вило? Хіба можуть бути пра вила для при н
цес?

— Так,  і  це  дуже  важ ливе  пра вило, що  його  по
вин ні  знати  й  додержуватися  і  при нцеса,  і  принц. 
Його  ще  на зи ва ють  Зо ло тим  пра ви лом  чемності: 
стався  до  ін ших  так,  як  хо чеш,  щоб  ста ви лися  до 
тебе. Хо чеш по ваги — по ва жай. Хо чеш, щоб з то бою 
дру жили, — дружи. А хо чеш, щоб з тобою ді ли лися, — 
будь щед рою сама.

На ступ ного ранку в ди тя чому са дочку Емілі було 
не  впіз нати.  Вона  була  спра в ж ньою  при нце сою — 
доб рою, уваж ною, дру же люб ною. 

Отож Емілі добре за па м’я тала Зо лоте пра вило чем
ності й відтоді завжди додержувалася його. І всім нам 
слід знати це Золоте правило!

Поміркуй!
1. Як ба тьки на зи вали Емілі?
2. Чому Емілі ви ма гала не гайно від дати їй м’я чи ка?
3. Як треба поп ро сити іг рашку, щоб тобі дали пог ра ти ся?
4. Чому з Емілі ні хто не хо тів дру жи ти?
5. Яке го ловне пра вило для при нцес?
6. Як те пер по во ди ться Емілі?

Казки на ніч.  Прин це са



Ця іс то рія ста лася з ав то мо біль чи ком Бібі. Бібі ра зом 
з ба ть ками меш кає у ве ли кому ав то мо біль ному місті. Він 
полюбляє гра тися надворі: їз дити по ста ді ону, обминати пе
ре пони і вчи тися пра вильно вхо дити в по во рот. Майже весь 
день він проводить просто неба. Тато і мама до зво ляють 
Бібі їз дити у дворі та на ста ді оні, але завжди попереджають: 
«У жодному разі не ви їжджай на ве лику до рогу!» Бо для ма
ленького автомобільчика велика дорога дуже не без печна.

Якось Бібі грався з дру гом — атомобільчиком Фафа.
— Бібі, бібі! Погляньно, як я швидко їду! — гукнув Бібі 

йому.
— А я швид ший за тебе, — відповів Фафа і на тис нув на 

газ. — Не  на здо женеш мене!
Після швид ких пе ре го нів друзі зу пи ни лися від по чити. На 

ди тя чому ав то май дан чику ні кого не було, і вони заскучали.

Дорожня 
при года
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— Може, посигналимо? — запропонував Фафа. — Хто го
лос ні ше?

— Уже на брид ло… — зі тхнув Бібі.
— А якщо поїздити зад нім ходом?
— Вже каталися, не хочу. Чогось мені нудно…
— І мені теж нуд но, — по го дився Фафа, — слухай, а якщо… — 

раптом йому сяйнула ідея. Фафа під рулив б лижче до то ва
риша і по шепки, щоб ні хто не по чув, ска зав: — А якщо ми по
ї демо на ве лику дорогу?

— На ве лику до ро гу? — аж оторопів Бібі. — Але… Нам не 
можна! Тато ка зав, що там не без печно.

— Мій тато теж так каже. Але ми ж обе реж но. І зовсім не
на довго. Тільки туди й на зад. Бо тут так нудно! Да вай швидко 
зганяємо! Ніхто й не діз на ється, — на по ля гав Фафа.

Бібі ще трохи повагався, але таки по го дився. Це ж зовсім 
не на довго, думав він, і вони бу дуть дуже обе реж ними й уваж
ними. Зреш тою, про це на віть ні хто не діз на ється.
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Отак друзі і ви ру шили в не без печну по до рож. 
Спершу вони проїхали вуличкою поміж бу дин ками, 
по тім покрутилися біля парку. Прогулянка зда ва
лася не та кою вже й страш ною, на віть ці ка вою.

— Пог лянь, ми їдемо, і ні чого не без печ ного не
має, — ра дів Фафа.

Бібі по го дився.
— Угу, так ці каво. Фафа, ми тепер як до рос лі! — 

гордо від ка зав Бібі.

За хоп лені друзі про ї хали ву лич ками, аж рап том 
опи ни лися на ши ро кій трасі. Вони дуже пе ре ля ка
лися — тут ганяли тільки до рослі ма шини. На трасі 
були на віть ве ли чезні бе то но мі шалки і громіздкі 
ван та жівки. Їхні мо тори го лосно ревли і гар чали. 
Виявляється, тут справді не без печно.

Ав то мо біль чики одразу ви рі шили роз вер ну тися 
і їхати на зад, але не знали, як це зро бити. Адже друзі 
пот ра пили в колону ма шин і мусили їхати все далі й 
далі від дому.

Казки на ніч.  Дорожня при года

4949



— Ой, я вже хочу до до му, — пе ре ля кано ска зав 
Бібі.

Фафа теж боявся і хотів до дому. Ав то мо біль чики 
так по вільно їхали поряд, що гальмували інші ав то
мо бі лі. Їм усі невдоволено  сиг на лили. Дру зям стало 
дуже лячно.

— Я ббоюся…
— І я ттеж боюся…
Отак, трем тя чи, перемовлялися наші друзі.
Усі автівки вми кали під фарники, хто лівий, а хто 

правий. На віщо вони це ро били, ма леча не роз уміла. 
Так само автомобільчикам було не зро зу міло, чому 
всі автівки, як за ко мандою, то зу пи ня лися, то знову 
рушали, одного про пус кали вперед, а іншого — ні. Все 
жахало малюків. Час від часу повз них про но си лися 
до рослі автівки на шаленій швид кості. А ще на до
розі сто яли дивні яс к раві при строї, які спалахували 
то чер во ним, то жов тим, то зе ле ним ко льо ром. Спо
чатку ав то мо біль чики по ду мали, що це така гра.
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— Це що, якась гра? — припустив Фафа.
— Ні, це не гра! Які мо жуть бути ігри на до ро зі? — су воро 

відповів ве ли чез ний трак тор.
— Ой, мені не по до ба ється бути до рос лим, я хочу до до

му, — заскиглив крізь сльози Фафа.
Бібі зро зу мів, що самі вони навряд чи впораються, тож 

зате ле фо  нував та тові й попросив про до по могу.
Скоро при їхали обидва татусі. Вони за брали своїх ді то чок 

і без печно при везли їх додому.
Ба тьки раділи, що з їх німи ма лю ками все гаразд, адже 

така подорож могла по гано за кін чи тися. І вод но час вони 
засмутилися, що їхні си ночки без до зволу вибралися на ве
лику до рогу. 

Ав то мо біль чи кам було со ромно за свою по ве дінку, вони 
зро зу міли, чому пот рібно слу ха тися тата і маму — батьки 
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більше зна ють і пік лу ються про дітей. Друзі поп ро сили про
ба чення за свою по ве дінку і по обі цяли завжди слухатися.

Те пер автомобільчики граються тільки на ди тя чому май
дан чику і на ста ді оні. Проте на ігри в них уже менше часу — 
адже Бібі та Фафа записалися до школи, щоб ви вчати пра вила 
до ро ж нього руху. Вони переконалися, як важ ливо їх знати.

Колись ко жен стане до рос лим і кожного чекає великий шлях.  
Ну а поки ви ще хлоп чики й дів чатка, слухайтеся батьків і пи  ль нуй 
те — особ ливо на дорозі.

Поміркуй!
1. Де бавилися Бібі та Фафа?
2. Що вміли автомобільчики?
3. Чому Бібі та Фафа поїхали кататися на велику дорогу?
4. Що сталося там?
5. Хто допоміг Бібі та Фафа?
6. Що зрозуміли автомобільчики після поїздки великою доро гою?
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А в когось 
усе краще!

Ця іс то рія про сло не нятка Ларі. Ларі з родиною живе 
в Аф риці у не ве лич кому селищі сло нів. Ларі — хо роше сло
неня, проте трохи вередливе. І до води йти йому далеко, і лис
тячко не смакує, й іг ра шок мало. Завжди він капризує: то йому 
сумно, то не ці каво. І ось сьо годні Ларі теж був не в гу морі. 
Раптом йому здалося, що зеброчки живуть краще, аніж він.

— У них он які кра сиві й аку ратні хатинки, а в нас ні. Ще 
й трава в нас уся ви топ та на, — зіт хав нев до во ле ний Ларі. — 
В них усе таке за тишне, а в нас що? Ех, не по до ба ється мені 
тут! У них усе ліпше!

Ларі тяжко зіт хав від такої, як він вважав, страшної 
несправедливості. «Чому зебрам так пощастило?» — ця 
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думка не да вала йому спо кою. Засмучений і роздратований, 
Ларі насупив брови і так про си дів увесь день. Він ні з ким не 
грався, не роз мов ляв — і заснув дуже нев до во ле ним. Проте на 
ра нок у сло нен я  тка з’яв и лася чу дова, як йому зда лося, ідея.

— А чому я тут си джу? Я ж можу піти жити до зебр! Там, 
ма буть, і листочки смач ніші, ніж у нас! — мріяло слоненятко.

— А як же ми? — збентежилися тато і мама.
— А ба тьки в них, ма буть, теж кращі за вас! Зебри тільки 

те й роблять, що гра ються, а ви мене зму шу єте уроки ро бити, 
іг рашки скла дати і рано влягатися спати. А я так не хочу! — 
вередливо від по вів Ларі й по чим чи ку вав у су сіднє селище.

Ларі зда ва лося, що там усе буде інакше — життя стане 
радісним та безтурботним. Отепер він точно не сумуватиме. 
Роз мір ко ву ючи отак, Ларі щасливо усмі хався. Сло неня пе рет
нуло своє селище, по тім пішло по над річ кою і врештірешт 
опи нилося в селищі зебр.
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А ті ви яви лися доволі гос тин ними і до зво
лили Ларі жити з ними.

Сло ненятко поз на йо милося і под ру жилося 
із зе брами. Ці лий день вони веселилися і грали 
в різні ігри. Тут було справді дуже цікаво. Ларі 
ще раз упев нився, що тут йому все по до ба ється. 
Але день до бі гав кінця, а він і досі ні чого не їв.

Казки на ніч.  А в когось усе краще!
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— А коли бу демо ве че ряти? Я так зго лод нів! — 
за пи тав Ларі, в якого вже бурчало всередині.

Зебри ра до при гос тили гостя тра в’я ним пи ро
гом, проте Ларі ця страва не дуже сподобалася. 
Він звик їсти лис тя де рев і ба нани, а не траву.

Після ве чері зебри по вели сло не нятка в його 
хатинку.

— На доб ра ніч! — по ба жали йому нові друзі 
і пост ри бали до себе додому.

Казки на ніч.  А в когось усе краще! Казки на ніч.  А в когось усе краще!



Зебряча хатинка ви явилася зо всім кри хіт ною 
для сло неняти. Ларі навіть не уявляв, як туди 
потрапити.

— Ой, як же тут тісно! — вигукнув Ларі, на ма
га ю чись про тис ну тися у ву зькі двері. На решті 
він забрався всередину, та на цьому при годи не 
за кін чи лися.

Поки Ларі освоювався в но вому житлі, він 
роз бив гор нятко і зла мав сті лець. Ще й лі жечко 
виявилося геть ма леньке і не зручне.
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Рановранці Ларі про ки нувся знову нев до 
во ле ним і сум ним. Спати у тіс ній хатинці — 
справжній жах, та й зебряча їжа не так смакувала, 
як вдома.

— Не по до ба ється мені тут, піду я краще 
в мавпяче селище! — буркнуло на суп лене сло
неня і попрямувало далі.

На бли зив шись до селища, де 
жили мав почки, Ларі по чув сміх 
і дуже зрадів.

Казки на ніч.  А в когось усе краще!
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— Зда ється, у них тут ве село! І це дуже доб ре, — подумав 
Ларі.

«Отут я і за ли шуся на завжди», — вирішило слоненя. 
О, якими при віт ними і ве се лими були мавпочки! Ці лий день 
вони бавилися ра зом, а вве чері Ларі за про сили до нової оселі. 
Щоправда, ця хатинка була… на де реві. Слоненя зацікавилося, 
адже на де реві воно ще ні коли не було. «Ма буть, згори можна 
стільки всього побачити», — роз мір ко ву вав Ларі. Він спро
бу вав за лізти на де рево, та хоч як ста рався, все було марно. 
Слоненя тільки вто милося і роз ід рало собі колінця.
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— Ні, тут мені теж не до вподоби. І хто ото ви
га дав хатки на де ре вах бу ду ва ти? — зітхнув Ларі.

Він об ра зився на мав по чок і пі шов від них 
якнайдалі. Нев до во ле ний і на суп ле ний, Ларі 
кро ку вав сте жин кою і щось бур мо тів собі під 
носа. Аж ось він по мі тив, що за йшов ген да леко. 
І куди ж він забрів, що це за місце?

Казки на ніч.  А в когось усе краще!
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Сло не нятко зля ка лося, адже вночі в Аф риці 
дуже не без печно. 

Ларі ви рі шив якнайшвидше знайти собі ук
риття. Це було не легко, бо він не знав, куди 
йому йти… Навкруги швидко вечоріло, ще й — 
от халепа! — почалася злива. 

Казки на ніч.  А в когось усе краще!
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На решті Ларі на тра пив на не ве личку пе черу 
і там заховався. У печері було хо лодно і темно. 
Ларі зголоднів і хотів спати, адже ми ну лої ночі 
йому так і не вдалося за снути на крихітному лі
жечку. І тут Ларі при га дав своє селище і свою 
хатинку. Він при гадав свої улюблені іграшки 
і м’я кеньке лі жечко. Слоненя згадувало смачну 

їжу і скучало за татом і мамою. Минуле вже 
не зда ва лося йому по га ним. На впаки, він щиро 
хотів негайно опи ни тися вдома, обійняти своїх 
любих батьків. Та хіба це можливо? Адже він за
блу кав! Ларі гіркогірко за пла кав.

— Я хочу до домуууу, до тата й мами, — 
рюм сав він.
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Рап том сло неня по чуло див ний шум: до нього 
хтось крокував. І цей хтось був велетенський, адже 
під його но гами трі щали гілки і ламалися кущі.

— Як страш но… — прошепотів Ларі трем тя чим 
го ло сом.

Аж тут він по чув знайомий голос:
— Синку! Синку! Егей, ти тут?

Це був не просто знайомий го лос, це був най рід
ні ший го лос на світі — го лос тата. Він так довго шу
кав свого си ночканеслуха і ось, на решті, знай шов.

— От ми тебе і знайш ли! — полегшено зі тхнув 
тато і міцно обій няв Ларі.

— Невже я вам пот рі бен та кий вередливий? — 
з ос т ра хом за пи тав Ларі.

— Зви чайно! Ти наш син і ми тебе дуже лю би
мо! — за спо коїв тато малюка.

Ларі був безмежно щас ли вий.
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Ось вони і вдома. Слоненятку було дуже со ромно за свою 
втечу.

— Мамо й тату, про бачте мені, будь ласка. Це був негідний 
вчинок. Я геть не ці ну вав вас і все, що я маю. Та зрештою 
я зро зу мів, що на всенькому світі не має ні кого кращого за вас, 
бо ви — мої батьки! І свою хатинку я люблю, і селище також. 
А коли щось мені й не сподобається, я спробую це ви пра вити, 
а не бігти світ за очі, — запевнив Ларі.

Буває так, що бачиш, як добре в когось, але не помічаєш те пре к
расне і чу дове, що маєш сам. Це дуже важливо — ці ну вати і лю бити 
своїх ба ть ків. А ще треба лю бити те місце, де ти жи веш. Бо це ж 
твої ба тьки і твій дім!

Поміркуй!
1. Чому Ларі вередував?
2. Що сподобалося слоненяткові в зеброчок?
3. Чому воно пішло до мавпочок?
4. Чому Ларі ночував у печері?
5. Хто врятував вередливе слоненятко?
6. Чому Ларі зрадів, повернувшись додому?

Казки на ніч.  А в когось усе краще!



Ця казка — про зеб рочку Зеню. Живе вона у спе
кот ній Аф риці, і справ у неї по самі вуха. І постіль 
вранці після себе склади, і помийся, і зубки почисть… 
А по тім повторюй лі тери, вчись ма лю вати, лі пити 
й ви рі зати. А з іграшками скільки кло поту! Їх же 
спершу мусиш на го ду вати, а потім перевдягаєш — 
і гайда на про гу лянку.

Отак, у клопотах, і минає у Зені цілісінький день 
до вечора. А тоді зновтаки все при бирати і на місця 
роз кладати. І як Зені встигнути все те зро бити? Зав
жди щось забуде. На при клад, сьо годні їй вилетіло 
з голови, що треба вивчити букви і скласти іг рашки. 
Проте пог ра тися й по ди ви тися те ле ві зор Зені яки
мось дивом майже зав жди вдається.

Як усе всти га ти?

8181



А якщо Зеня не всти гає зро бити всі важ ливі 
справи, за те їй суворе покарання. При міром, 
сьо годні зеброчка не подивиться свій улюб ле
ний муль т фільм. Сидить вона у своїй кімнаті 
засмучена, злиться сама на себе й міркує так:

— Ні, мені це зо всім не до вподоби! Як же 
все всти гати? Що б ото таке ви га да ти?

Зеброчка щиро бажала робити все вчасно, 
але їй це ніяк не вдавалося. От думала вона 
над цим, думала й при думала. Навіть ви гук
нула в запалі:

— Ідея!
Вирішила Зеня звертатися по допомогу… 

Ба бусю поп ро сила при брати пос тіль. Под ругу 
Зою — ви вчити за неї лі тери й при брати іг
рашки. А ді дуся — на ма лю вати ма лю нок. Усі 
по міч ники були дуже вправними, ніхто Зені не 
від мовив. Кожен впорався зі своїм завданням, 
і Зеня сяяла від щастя. Завдяки їм зеброчка все 
всти гала. Що дня вона робила все необхідне, 
і го ловне — жодних по ка рань!
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Якось мама ви рі шила пе ре ві рити, як Зеня вправляється 
з усіма обо в’яз ками.

— Ма тусю, у мене все гаразд! Усі завдання виконані! — за
до во лено від по віла Зеня.

— Яка ж роз умничка! — пох ва лила мама Зеню. — Пос тіль 
склала?

— Так! — пихато від по віла зеб рочка.
— Іг рашки на місці?
— Звіс но! — ви гук нула Зеня.
— А літери ви вчи ла? — продовжувала мама.
— Аякже!
— Тоді почитаймо! — мо вила мама і взяла ко льо рову 

книжку з по лички.
— Але я не можу чи та ти! — роз губилася Зеня.
— Чому? Ти ж ви вчи ла лі тери? — зди ву ва лася мамазебра.
— Та вивчити ви вчила, але… не я. А Зоя за мість мене, — 

неохоче по яс нила Зеня.

Казки на ніч.  Як усе всти га ти?
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— Але ж ма лю нок, спо ді ва юся, ти сама на ма лю вала?
— Ні, то ді дусь, — зітхнула Зеня.
— А хто ж іг рашки скла дав?
Зеня мовчки похнюпилася.
— Еге, те пер усе зро зу мі ло, — ска зала за сму чена мама.
Ось так правда й від крилася: все робила не Зеня. Мамі 

до ве лося су воро по го во рити з до неч кою про її ви тівки.
Зеня теж украй за сму ти лася. Їй стало соромно за 

свою по ве дінку, за те, що схит ру вала. Отож вона знову 
замислилася — як же все всти гати? Врешті вона ви рі
шила ро бити тільки ма мині за вдання: вчи тися чи тати, 
ма лю вати, при би рати кімнату. Те пер вона не діс та
вала іг рашки з ящика і не гра лася ними, щоб потім не 
довелося складати.

Так справді з усім можна було впоратися: і по зай ма
тися, і стежити за порядком. Але це так нудно і сумно…
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Поки Зеня ну дь гу вала, їй на думку спала нова ідея:
— Ма тусю, при дбайте мені годинника. З ним я усюди 

встигну, на віть погратися! Ось по ба чи те! — тепер Зеня була 
впев нена, що не марнуватиме часу.

Уже на ступ ного дня в Зе ни ній кім наті з’яв ився но вень кий 
гар нень кий го дин ник.

— Ура! Го дин ник! — ра діла зеб рочка.
Із са мого рання в Зені був гарний на стрій, адже те пер 

немає про що хвилюватися — го дин ник про все подбає! День 
був просто чу до вим: вона бі гала, гра лася і ди ви лася те ле ві зор. 
Раптом зирк — над ворі зо всім смеркло. Уже й ве чір, а вона 
знову нічого не встигла…

Зеня була у відчаї.
— Що за халепа? — пла кала вона. — Адже в мами го дин

ник — і вона все всти гає, у тата теж є го дин ник — і він все всти
гає. І у мене те пер го дин ник, але яка мені з нього користь… 
Чи він просто несправний?

Зеня сумувала, і дідусь зайшов її втішити.

Казки на ніч.  Як усе всти га ти?
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— Ні, з го дин ни ком усе гаразд, — ска зав він. — 
Щодо цього кажуть: спершу важливі справи, а від
так — забави.

— Що це озна чає? — за пи тала Зеня, ви ти ра ючи 
сльози.

— Це озна чає, що на все своя година. Розплануй 
свій день: обери час для обо в’яз ків, а вже потім для 
ігор і від по чин ку, — по яс    нив муд рий дідусь.

— Але ж я не всти га ааю… — бідкалася Зеня. 
Сльози знову по ко ти лися з її очей.

— Я тебе на вчу — і все всти га ти меш, — під бадьо
рив онучку дідусь. — Ось пос лу хай! Насамперед 
зроби важ ливі справи — тобто все те, про що про сить 
тебе мама. А решту часу бавитимешся з дру зями.

Зеня слухала дуже уважно. Вона по ду мала і твердо 
вирішила:

— Я спро бую!
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На ступ ного дня Зеня вчинила саме так, як по ра див ді дусь. 
Спершу при брала пос тіль і зро била за рядку, потім уми лася, 
по лі пила і по чи тала. А по тім гра лася й від по чи вала. Уве чері 
Зеня щиро здивувалася: вона зробила всі важливі справи, ще 
й на гра лася вдос таль. Зеброчка була у захваті.

— Отакої, мені вдалося! Виходить, головне не годинник, 
а правильний роз порядок дня! — зрозуміла ма ленька Зеня.

Є справи, які не можна доручити іншому. Ні хто за мість тебе не 
здатен  ви рости,  по чис тити  зубки  або  на вчи тися  чи тати. Все  це 
ти мусиш ро бити самостійно. І це зо всім не важко, навпаки — легко 
й весело. Го ловне за па м’я тати пра вило: спершу всі важ ливі справи, 
а вже по тім — і забави.

Поміркуй!
1. Що має зробити за день зеброчка Зеня?
2. Що придумала зеброчка, щоб усе встигати?
3. Хто допомагав Зені?
4. Чому зеброчка не змогла прочитати книжку?
5. Як Зеня зрештою навчилася все встигати?
6. А в тебе є розпорядок дня? Розкажи.

Казки на ніч.  Як усе всти га ти?



А тепер ще раз зу стрі не мося  із зеб роч кою Зе
нею. Щоправда, вона дуже за йнята, бо пише ого ло
шення. Зеня часто ба чила: коли мамі треба щось ку
пити чи про дати, то вона вивчає чужі повідомлення 
або пише свої. Ось і наша зеб рочка зараз пише дещо 
вкрай важ ливе.

— Тактак, ніби все на пи сала й ні чого не забула, — 
ска зала Зеня і вкотре пе ре чи тала текст. — За раз пе
ре ві римо.  «Шу каю  под ругу!  З  ве ло си пе дом,  ро ли
ками, ляль ками, іграшковим по су дом, гар ними сук
нями і со ло до щами. Якщо у вас всього цього не має, 
прошу не тур бу ва ти. Зеня». 

— А  що  це  ти  там  читаєш?  —  за пи тала  мама, 
почувши, як Зеня щось бур моче собі під носа.

— А це я ви рі шила знайти собі нову под ругу, ось 
і написала ого ло шен ня, — по яс нила Зеня.

Шукаю подругу!
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— Знайти  нову  под ру гу?  —  зди ву ва лася  мама.  — 
А як же Зоя?

— Із  Зоєю  все  гаразд.  Просто  я  вже  на ба ви лася  її 
іг раш ками.  Те пер  шу каю  трохи  цікавішу  подругу  — 
з ляльками і ве ло си пе дом. Ну, може, ще й з іг ро вою при
став кою, — міркувала Зеня, пе ре ра хо ву ючи всі іграшки 
но вої под руги, якими хотіла б погра тися.

Мама  не  могла  по ві рити  своїм  вухам.  Як  можна 
знайти справжню под ругу за оголошенням?! Мама на
ма га лася  від мовити  Зеню від цієї  затії,  але марно. 
Уперта зеброчка таки взяла оголо шення і пішла їх 
роз клеювати.  Ідучи селищем, вона ні з ким не 
ві та лася і не роз мов ляла.

— Гм, а на віщо з ними ві та
тися? У  мене  скоро  з’я виться 
нова под руга, а, мож ливо, на
віть  декілька.  Навіщо  тепер 
мені старі друзі?
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Зеня по вер ну лася до дому, сіла на сті лець і по чала че кати 
від гуків  на  ого ло шення.  Рап том  про лу нав  дзві нок  у  двері. 
Зеброчка ки ну лася  від чи няти,  адже була  впев нена, що це  її 
нова под руга — з чудовими іг раш ками та со ло до щами. Зеня 
з усміш кою відчинила двері й по ба чи ла… Зою.

— При віт, Зеню! Ходімо гра тися! — ве село запропонувала 
Зоя.

— А, це ти… — хо лодно від по віла Зеня й набурмосилася. — 
Ні, я не хочу гра тися, бо си джу і че каю на дуже важ ливу зу стріч.

Зоя здивувалася, але не сперечалася й пішла собі.
А зеб рочка так і сиділа, че каючи но вих под руг. Минуло аж 

п’ят над цять хви лин, проте, на її по див, ні хто й досі не при
йшов. 



Тут  пролунав  те ле фон ний  дзві нок.  Зеня  миттю 
схопила слу хав ку:

— Алло? Алло?  Це  Зеня! —  схвильовано  ска зала 
зеб рочка.

— Та я тебе впіз на ла, — це знову була Зоя. — Те
ле фо ную,  щоб  діз на тися,  чи  ви  вдома.  Моя  мама 
спекла вам пи ріг. За раз принесу.

— Знову ці старі подруги, — зневажливо пирхнула 
Зеня і всі лася у своє крісло.

Коли Зоя при несла гос ти нець, Зеня на віть не ви
йшла  по дя ку вати.  Вона  прагнула  подружитися 
з кимось новим, а Зоя їй весь час за ва жала.

Аж рап том у двері знову по дзво нили. І цим разом 
при йшла та, хто треба, — зовсім незнайома зеброчка 
з купою іграшок.

— При віт,  я  зеб рочка  Злата.  Я  прочитала  твоє 
оголошення. То  ти шу каєш под ру гу?

Зеня була в  за хваті. Ось  і  її нова под руга! Злата 
при йшла  в  гості  з  іг раш ко вим  по су дом,  ляль ками 
й  солодощами. Зеня за про сила нову под ругу до кім
нати.

Казки на ніч.  Шукаю подругу!



— Ну то що, будемо гра ти ся? — ра дісно за пи тала Зеня.
Злата уважно оглянула кім на ту Зені:
— За че кай, ще ні. Спо чатку по кажи свої іг рашки. Тому що 

я шу каю под ругу із ди тя чою кух нею, колекцією ма шинок і ве
ли ким на ме том.

Зеня  роз гу би лася,  адже  не  мала  таких  іграшок.  Не  було 
в неї ані ди тя чої кухні, ані ма ши нок, а на мет був маленький.

— У мене цього не має, зате є… — Зеня ще не встигла до го
во рити, а Злата вже її пе ребила:

— Зро зу міло!  Піду  далі  шу кати  собі  под ру гу, —  ді ло вито 
мо вила гостя, розвернулася і пішла геть.

Зеня дуже за сму ти лася. Їй було так прикро, що захо ті лося 
пла кати. Зеб рочка ви рі шила розповісти про це мамі. 

За сму чена  Зеня  за йшла  в  кім нату  і  по ба чила  маму,  яка 
щось пи сала за столом.
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— А що ти пи шеш? — сумно за пи тала Зеня.
Не від ри ва ю чись від аркуша, мама від по ві ла:
— Мені  дуже  спо до ба лася  твоя  ідея.  Я  теж  ви рі шила  за

вести собі нову под ругу, бо ті тонька Зебра мені вже на бридла.
— Як це на брид ла? — зди ву ва лася Зеня. — Вона ж… Вона 

така добра, зав жди те ле фо нує тобі й у гості при хо дить.
— Ну і що з того? — незворушно відповіла мама, — я шу каю 

под ругу з кра си вими сук нями й но вим по су дом.
— Але ж це не спра вед ливо! Ви так давно дру жите. Вона ж 

на віть пи ріг нам щойно пе ре да ла, — обурилася Зеня. Вона не 
могла  по ві рити, що мама така жорстока до ті тоньки  Зебри. 
Зеня спробувала пе ре ко нати маму і рап том… дещо пригадала. 
Адже це вона, Зеня, погано повелася із Зоєю, хоча та завжди 
була до неї при вітна й ніколи не зраджувала. Зоя  зав жди радо 
 ді ли ться  з  нею  іграшками,  те ле фо нує,  коли  Зеня  хво ріє.  Із 
Зоєю ве село і ці каво, вона — справжня под руга.

Ой,  як  же  Зені  стало  соромно!  Зеб рочка  ви бігла  надвір 
і зір вала всі ого ло шення, які не що давно роз кле їла. А по вер
нувшись до дому,  пе ре ко налатаки маму не шу кати нову под
ругу. Мама по го ди лася,  і  вони  ра зом пішли  в  гості до  своїх 
доб рих і вір них друзів.

Звіс но ж, мама  і не  зби ра лася міняти под ругу,  а лише хо
тіла  до по могти  Зені  зрозуміти  свою  помилку —  і  їй  це  вда
лося. В гостях у Зої та її мами вони ве село про вели час. Зеня 
почувалася справді щас ли вою, адже зберегла дружбу із Зоєю.

Казки на ніч.  Шукаю подругу!

105105



Як чудово — мати друзів. Умій дружити і бережи 
справжніх друзів. Адже вір ний друг не зра дить і зав
жди по ді литься усім, а не тільки останньою цукеркою. 
І гратиметься з тобою, навіть якщо в тебе немає нових 
іг ра шок.

Поміркуй!
1. Чому Зеня шукала нову подругу?
2. Чому Зені набридла Зоя?
3. Яка подруга потрібна Златі?
4. Хто найкраща подруга Зені?

Казки на ніч.  Шукаю подругу! Казки на ніч.  Шукаю подругу!



Ви чули про ку мед них зу бас тих боб рів? Вони 
жи вуть на рі чечці в лісі. Ця історія про бобреня 
Боббі. Боббі — дуже жвавий і працелюбний. Ось 
і сьо годні у ма лого бо бра роботи аж по саме 
горло — він ви рі шив по бу ду вати власну греблю.

— Я зведу на річці свою велику загату, навіть 
більшу за ту, що в нас була! — го во рив собі малий 
бо бер і ста ранно гриз-точив гі лочки. — Я з бу дую 
її швидше за всіх, ще й впораюся сам-один!

Го ловне — зро бити, 
а решта — дріб ни ці?
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На справді інші дітки-бобри теж пра цю вали 
щосили. Усі до по ма гали одне одному лагодити 
стару греблю. Боббі раз у раз огля дався і пе ре ві-
ряв, чи, бува, ні хто його не переганяє. Йому було 
вкрай важ ли вим бути пер шим і най швид шим.
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Якось Боббі перегризав дуже велику і товсту 
гілку. І так захопився, що ні кого й ні чого не по-
мі чав навколо. Нарешті гілка піддалася, від ско-
чила і… влучила просто у ма лень ке боб реня Бо-
риса, який ба вився на березі.

— Ой-ой, бо ля че! — заверещав Бо рис і вхо-
пився лап ками за голову, де вмить виросла ве ли-
чезна ґуля, схожа на го ріх. — Ди вись, яка ґуля! — 
жа ліб но про ле пе тало боб реня, — обе реж ніше 
треба!
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Але Боббі й не подумав вибачитися:
— А ти не плутайся між мо їми гіл ками. Сам ви нен! Хіба 

не ба чиш, у мене ро бота ки пить? Я пра цюю! Важ ливу справу 
роблю, а ти — тільки ба вишся. Грайся собі деінде.

Бо рису стало дуже гірко. Йому було боляче не так від ґулі, 
як від слів Боббі.

На ступ ного дня малий бу ді вель ник греблі, як зав жди, пі-
шов на своє бу дів ництво. Під ій шовши ближче, він по ба чив 
там ма лю ків, які ба ви лися на березі.

— Агов! А що ви ро бите біля моєї греблі? Ану шви денько 
за би рай теся звідси. За раз усе тут зіп су є те! — сер дито за кри чав 
Боббі і пригрозив ма лю кам ку ла ком. Пе ре ля кані бобренята 
плюх ну лися у воду і поп ливли до своїх ба ть ків. А Боббі ще 
довго сварив собі під носа не чем них малюків. Він дуже хви-
лю вався за своє бу дів ництво і не хотів ні кого до нього під пус-
кати.

Казки на ніч.  Го ловне — зро бити, а решта — дріб ни ці?
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Ми нав час. Гребля роз бу до ву ва лася, ста вала шир шою і біль-
шою. У Боббі й справді все дуже добре ви хо дило. Він поз би-
рав усі гілки, що були на бе резі, повід гризав гі лочки, до яких 
міг до тяг тися, і на віть то ненькі де ревця попе ре гризав. Те пер 
мусив шу кати но вий ма те ріал для своєї важ ли вої справи. Ось 
він по мі тив чу дове сухе де рево. Саме таке, як треба.

— Оце те, що мені пот ріб но! — ска зало боб реня і по чало 
гризти його.

Рап том його ро боту перервав чийсь крик.
— За че кай, не гризи! Не гри зи! — гукала ті тонька Бі лочка.
— А чому це? Мені пот рібне де рево, щоб звести греб лю, — 

Боббі і не подумав зупинятися.
— За че кай, там на зиму су шаться гри би! — нажахано за-

кри чала Бі лочка.
Але було надто пізно. Дерево плюх ну лося у воду, а ра зом із 

ним — усі зимові запаси ті тоньки Бі лочки.
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— А що я можу зро бити? Ніколи мені за 
вашими грибами слід ку вати. У мене й без того 
досить ро боти — греблю бу дую! — ска зало боб-
реня і по тягло де рево по воді. А ті тонька Білочка сумно ди ви-
лася, як її гри бочки упливали річкою за течією.

На цьому Боббі не зу пи нився. Він пройшов уз довж бе рега 
і на д ибав собі ще одне гарне дерево.

— Ого, яке ви соке і міцне. Воно мені під ій де! — Боббі був 
у захваті.

Бо бер не гайно став до роботи.
— За че кай, ма люче, за че кай! — рап том знову хтось 

спробував при гальмувати невтомного бу ді вель ника.
— Ой, ну що ще тра пи лося? Знову су шите гриби на мо єму 

дереві?
— Та ні, які гриби! Тут наше гніз до! — схви льо вано вигукнув 

Со ло вейко.
— Ой, та скільки можна? То гриби, то гніз до… Вам хіба де-

рев мало? І чому ви обираєте саме ті де ре ва, які мені по трібні? 
Так не чес но! — майже об ра жено ска зав Боббі.

— За че кай, тут же наш дім, не чі пай це де рево, будь ласка, 
ві зь ми собі інше! — благав птах.

— Оце вже ні! Я вдосталь попрацював і тепер не покину 
почату справу. Бо я дуже пос пі шаю. Мушу по бу ду вати най-
більшу, най вищу і най міц нішу греблю — і я зроблю це наперед 

Казки на ніч.  Го ловне — зро бити, а решта — дріб ни ці?
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усіх! Це ви краще по-
бу дуйте нове гніздо. 
Що там його бу ду вати: 
п’ять гі ло чок — і го-
тово. Це така дрібниця 
порівняно із моєю 
роботою! — ска зав ді-
ло вито ма лий бобер.

Боббі таки за кін чив справу — пе ре гриз де рево і про дов-
жив своє ве лике бу дів ництво. А птахам довелося вити нове 
гніздо, тільки вже як най далі від злого будівельника.

І ось нарешті гребля була готова. Вона справді вийшла на 
диво ве ли кою, широкою і міц ною. Боббі звів її дуже швидко 
і неймовірно пишався собою.

— Ось, по ди віться усі! Все го тово! Мені вдалося! — ви гук-
нув бобер.

Проте на його ра дісну про мову ні хто на віть не звер нув 
уваги. Боббі зди ву вався. Можливо, він говорить надто тихо, 
і його не роз чули? Тоді бо бер ви гук нув знову — ще го лос ніше. 
Та й цього разу ні хто не звер тав уваги на вправ ного бу ді вель-
ника. Боббі озирнувся і по ба чив, що всі навколо досі чимось 
зайняті. Малі бобри не тільки допомагають одне одному, 
а ще й спіл ку ються з тітонькою Бі лоч кою і соловейками. А він 
стоїть сам-один, і ніхто не поспішає роз ділити його радість.
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Сум ний, Боббі сів на греблю. Він подивився на своє від-
обра ження у воді — і мало не заплакав. 

Перемога мала при нести радість, натомість він ледь 
стримував сльози.

— Су муєш? Я тебе роз умію…
Боббі під вів голову. Він вже й не сподівався, що хтось за го-

во рить до нього. А то був ста рий муд рий дядько Ворон.
— Так за хо пився бу дів ницт вом, що втра тив дру зів? — здо-

га дав ся Ворон.
— Так, — маленьке бобреня важко зітхнуло, — і я зовсім не 

ро  зумію, чому так ста ло ся?
— Мабуть, твоя гребля затьмарила тобі весь світ. Ти не тіль-

ки забув про друзів, а ще й пе рес тав бути доб рим і уваж ним. 
Ось так і ви йшло: гребля є, а дру зів — не має, — по яс нив муд-
рий птах.

Боббі замислився:
— І як я цього не по мі тив ра ніше? Що ж мені те пер ро би-

ти? — з від чаєм за пи тав він.
— Треба все ви пра ви ти, — порадив Во рон.
Але малий бо бер уже зневірився.
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Поміркуй!
1. Боббі — ліниве чи роботяще бобреня?
2. Чому Боббі будував греблю сам?
3. Чому Білочка і Соловейко образилися на бобреня?
4. Чому Боббі засумував, хоча й збудував греблю?
5. Що мудрий Ворон порадив бобреняті?
6. Чи вибачили друзі Боббі?

— Та хіба це мож ли во? — зітхнув Боббі. У нього вже сльози 
котилися з очей.

— Не плач! При наймні можна спро бу вати. Але доведеться 
пот ру ди тися, — про дов жу вав муд рий рад ник. — Спершу 
перепроси всіх, кого ти скривдив, і пообіцяй більше так не 
робити.

Отак Боббі й зро зу мів, що шляхетної мети не можна досяг-
ти поганими засобами. Звісно, він ви рі шив зро бити все мож-
ливе, щоб по вер нути друзів.

Боббі поп ро сив про ба чення в усіх, з ким посварився. 
Тітоньці Бі лочці він до по міг на зби рати гри бів на зиму, со ло-
в’ям — гі ло чок для гнізда, а боб ре ня там до зво лив стри бати зі 
своєї загати.

На решті все налагодилося. До Боббі повернулися друзі — 
і бобреняті направду було дуже добре.

Прямуй до своєї мети таким шляхом, щоб не втра тити себе 
і дру зів. А досягнувши успіху, завжди зали шай   ся доб рим, ми ло серд
ним, уваж ним і чесним.

Казки на ніч.  Го ловне — зро бити, а решта — дріб ни ці?



На лі со вій га ля винці, в гус тій зе ле ній траві, 
се ред за паш них кві тів живе коник-ст ри бу нець 
Кузя. Ве се лий, швид кий і, звісно, дуже стри бу-
чий. Стри бати Кузя лю бить понад усе і, мушу 
ска зати, йому це напрочуд добре вдається.

— Юху, стриб-скок, стриб-скок!
Якось Кузя так за хо пився, що до стри бав аж 

до ве ли кого му раш ника. Ко ник був ще мо ло-
дим і донині не бачив жодного мурашки. Кузя 
зацікавлено ди вився на працелюбних мурашок, 
що метушилися біля свого ве ли чез ного житла. 
Зреш тою він ви рі шив поз на йо ми ти ся:

— А хто ви такі, і як вас усіх зва ти? — по ці ка-
вив ся Кузя.

Мені нікого 
не треба!
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Один мурашка зу пи нився і від по вів:
— Ми — му рахи. А мене звати Мікі.
— А що ви ро би те? — по ці ка вився стрибунець.
— Ми пра цю є мо, — гордовито пояснив 

Мікі, — укріп лю ємо наш му раш ник, но симо їжу 
і пік лу є мося про ма лень ких мурашок.

— А вам не тісно? Вас так ба гато — 
як ви там всі помістилися? — роз пи-

ту вав Кузя.



— Ні, зовсім не тісно, — впевнено від по вів но вий 
зна йо мий. — Нам тут дуже добре.

Кузя довго роз питував, а тоді зне важ ливо кинув:
— І як таке може по до ба тися? Це ж, на певно, дуже 

не зручно — жити разом. Усі тобі за ва жа ють, га ла су-
ють… Хіба тобі не на бридло тут з усіма? Краще бути 
од ному, як я, на при клад.

— Ні, ми зав жди ра зом — і в цьому наша сила, — 
відповів Мікі й за до во лено усміх нувся.

Але стибунець йому не повірив:
— Який жах! Як мені тебе шкода, Мікі! Насправді 

краще, коли ти сам-один. Ось по ди вися на мене: що 
хочу, те й роблю, і ні хто мені не указ, стри баю собі, куди 
і як хочу, — упев нено про дов жу вав пе ре ко ну вати Кузя.

— А як щодо дру зів? — за пи тав Мікі.
— А на віщо мені ті друзі? Я й сам чу дово живу.  

Диви-но!
І коник-стри бу нець весело пострибав далі в ліс, 

а Мікі за ли шився біля свого му раш ника. Кузя стри-
бав і смі явся, зга ду ючи, що мурашка Мікі сказав про 
друзів.

Казки на ніч.  Мені нікого не треба!



— Як добре, що я сам по собі, — радісно усміхався коник-
ст ри бу нець. — І мені ні хто не потріб…

Не встиг Кузя до го во рити, аж рап том за стряг — ні туди і ні 
сюди.

— Ой-ой-ой! Як звідси вистрибнути? — дивувався Кузя, на -
ма  га ючись вибратися із пастки. — І як я тут опинився?

Ко ник так за хо пився, що не роз бирав дороги. У цій місцині 
він ще не був — і коли вчергове стриб нув, то плюхнувся пря-
мі сінько в ка люжу. І це була дуже не без печна ка люжа! Вона 
під сохла на со нечку і пе рет во ри лася на ма леньке бо лото. От 
у ньому Кузя і за стряг. Він що сили на ма гався виб ратися на 
сухе місце, але як не пручався, все було марно.

— Що ж мені ро би ти? — перелякався Кузя. Місце було 
незнайоме, а пастка — підступна. Він за стряг у бо лоті й не 
роз умів, як виб ра тися, а ще ж нікого не було поруч. Кузя по чу-
вався без по міч ним і украй са мот нім. У цій ка люжі було дуже 
страшно. Якщо нагодиться якась го лодна пташка чи жаба, 
вони охоче поласують самотнім стрибунцем…

І тут Кузя у від чаї за кри чав:
— Агов, хто-не будь! Врятуйте мене! Ну, будь ласка!!!

Казки на ніч.  Мені нікого не треба!
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— Хто ж мені тут до по мо же? — ледь чутно про ле пе тав сам 
до себе Кузя. — Я ж ні кого не знаю.

Єди ний, кого Кузя знав, це був Мікі, з яким він щойно по    -
знайо мився. Але Кузя так нечемно з ним обійшовся, що на в-
ряд чи той поспішить на до по могу ко нику-ст ри бунцю. Проте 
му раха Мікі був єди ним зна йо мим, тож Кузя ви рі шив покли-
кати його на до по мо гу.

— Мікі! Мі кі-і-і-і! До по можи! Ря туй! — за кри чав з над ією 
Кузя.

Тим ча сом Мікі з ін шими му ра хами порався біля своєї 
величезної домівки. Рап том він по чув, що його кличуть, і го-
лос був ніби його но вого зна йо мого Кузі.

— Мікі! Мікі! Допоможи! — роз пачливо кричав ко ник-
стри бу нець.

— Гм, ма буть, по чу лося. Хто-хто, але це точно не Кузя. Він 
лю бить бути один і ні хто йому не пот рі бен, — отак вирішив 
Мікі й узявся до ро боти. — Отож працюватиму собі далі.

— Мікі, Мікі! — не при пи няв кли кати Кузя, борсаючись 
у баг нюці.
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Мурашка Мікі був єди ний його знайомець у цих місцях. 
Але і він не при хо див на до по могу. Зрештою Кузя вто мився 
і зне ві рився. Він зро зу мів, що його ні хто не вря тує. Ко нику-
стри бунцю стало так гірко, що він за пла кав. Аж рап том з трави 
вигулькнув Мікі.

— Це ти мене кли кав? — за пи тав мураха, підійшовши до 
застряглого коника.

— Так, це я. Я за стряг і не можу вибратися, — не ві рячи 
своїм очам, крізь сльози по яс нив Кузя.

— І як це ти при муд рився сюди влипнути? — здивувався 
Мікі, бо болото, де сидів стри бу нець, було зовсім не-
величким. —  Че кай, за раз витягну тебе.

— Ох, та як ти мене один витягнеш? Ти ж та кий ма лень-
кий, — при речено зі тхнув Кузя.

Мікі лише ус міх нув ся:

Казки на ніч.  Мені нікого не треба!
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— Хіба я один? Ми з дру зями зав жди ра зом! А я ж тобі ка-
зав, що коли ми ра зом — ми сильні.

І тут з трави вигулькнула чималенька команда мурах.
— Ось який у мене план… — узявся командувати Мікі. 

А його друзі, як ма ленька ар мія, швидко роз по ді ли лися і по-
чали витягувати Кузю.

Один шукав па лички і лис точки, другий зносив їх до ко-
ника, щоб той міг спер тися пе ред німи лап ками, а інші но сили 
довгі стеб линки трави, щоб про класти міс то чок. Тим часом 
Мікі під ба дьо рю вав Кузю, вті шав і обі цяв, що його не ки нуть 
у біді й обо в’яз ково виз во лять з пастки.

І от ря ту вальна опе ра ція за кін чи лася. Кузя сперся лап-
ками на палички і листочки — і вистрибнув з бо лота на тверду 
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землю. Не без печна при года за ли ши лася по заду, те пер коник 
був у без пеці. Стри бу нець аж не вірив, що так швидко звіль-
нився. Та найбільше його вразив Мікі ра зом зі сво їми дру-
зями. Вони таки при йшли і вря ту вали його.

— Ви яв ля ється, не так вже й добре од но му… Інша річ, коли 
маєш друзів, готових при йти на допомогу. Дя кую тобі, Мікі, 
і вам усім дя кую, — ска зав Кузя і по тис нув лапку сво єму но-
вому другу.

— Ми ж подружимося? — з над ією спитав ко ник-ст ри бу-
нець і по ди вився на своїх ря тів ни ків. — Я хочу з вами дружити.

Казки на ніч.  Мені нікого не треба! Казки на ніч.  Мені нікого не треба!



Звісно, всі по го ди лися. Так у Кузі з’яв и лося ба гато вір них 
дру зів. Ко ник-ст ри бу нець був справді щас ли вий, адже досі 
він був сам-са мі сінь кий. А те пер відчував себе най ба гат шим 
і най щас ли ві шим мешканцем лісу — бо мав безліч друзів. Ко-
ник Кузя зро зу мів, що дружити — дуже добре. 

Справді, з друзями весело і ці каво, з ними ніколи не засумуєш. 
Разом легше долати труд нощі й страхи. Проте, щоб знайти дру зів, 
треба й са мому бути дру же люб ним.

Поміркуй!
1. З ким дружив коник-стрибунець?
2. Що Кузя дізнався про мурашок?
3. Яке лихо трапилося з Кузею?
4. Хто йому допоміг?
5. Чи знайшов друзів Кузя?
6. Навіщо нам друзі?

Казки на ніч.  Мені нікого не треба!



Це моє!

Сьогоднімизвамипомандруємоназеленібез
межнілуки,деходятьпасутьсявеличезніотарибі
ленькихкучерявиховечок.

Веселі малята гралися і бігали безкраїми зеле
ними пагорбами, серед них були й друзі Мері та
Тедді.

—Мері й Тедді, досить бігати, нам вже час іти.
Сьогодні дуже важливий день!— покликала мама
своюдонечкутаїїдруга.

Ісправді,сьогоднібувнезвичайнийденьужитті
овечок — день їхньої стрижки. Кожну овечку
ікожногобаранчикапотрібнобулопостригти.
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Овечкипооднійпідходилидофермера,івінобережнозі
стригавзнихкучерявувовну.

—Не розумію, а навіщо нас стригти? Я не хочу, —
завередувавТедді.

—Миділимосянашоювовноюзлюдьми,—поясниламама.
—Анавіщовонаїм?—здивувавсяТедді.
—Нашавовнадужекорисна—вонатепла,томузнеїзроб

лятьнитки.Азнитоквиплетутьрізніречі—рукавички,ша
почки ішкарпетки, кофтинкидля діток і дорослих,щоб їм
булотепловзимку.

Теддідужездивувався.Віннавітьнеуявляв,щойогововна
такакорисна.Авиявляється,воназахищаєдіток ідорослих
відхолоду.

ТеперТеддіразомзіншимичемноставучергу,щобподі
литисясвоєюцінноювовною.Баранчикпишавсясобою,адже
мігбутикориснимлюдям.

Післяперукарнівсіповернулисянасвоїлуки.
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МерійТедді,якзавжди,гралисяразом,ажраптомпомітили
свогостарогознайомого—зайчикаРікі.

—Агов,Рікі,привіт!
—Ой,привіт!Явасіневпізнав.Витакікумедні!Щозвами

сталося?—здивувавсяРікі.
—Аценаспідстригли,миподілилисясвоєювовноюзлю

дьми,—гордовитовідповілаМері.
—Поділилися? А навіщо? Тепер ви такі смішні! — роз

реготавсяРікі.
Мері пояснила, що їхня вовна дуже тепла і зігріє людей

узимку,алеРіківсеодносміявсяіглузував.
—Тедді,Мері,витакідивні!Навіщовивіддалисвоювовну,

якщовонатакакорисна?Осьподивітьсянамене,янізким
неділюсяічудовоживу.Погляньте!—сказавзайчикіпокру
тивсяпереддрузями,хизуючисьпухнастимхутром.

Увечерівсіовечкипоснули,аТеддісонніяк
небрав.Йогосерцекраялисумніви.

—Може,Рікіправий?Навіщовіддавати
своювовну,ділитисязкимось,якщовона
менійсамомупотрібна?Ащояробитиму
безнеївзимку?Замерзну?Самвинуватий!

Казки на ніч.  Це моє!
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Баранчикужешкодував,щовіддавсвоювовну.Післядов
гихроздумівТеддітвердовирішивбільшеніколинеділитися
вовною,аджевонайомусамомупотрібна.

Минавчас.ТеддійМеріпідросли—іїхнявовнатеж.Фер
мерзновузібравусіхуперукарні.АлетеперТеддінепоспішав

ділитисязлюдьмивовною.Вінбільшенедозволитьсебеоб
ражати й обманювати! Йому теж потрібно грітися взимку,
і якщо він сам про себе не подбає, то більше ніхто цього
незробить.Теддівирішивсховатися.

Меріцілийденьшукаласвогодругаілишеввечерізнайшла
йогопідкущем.

—Тедді, ходімо,тищевстигнеш,ятебецілісінькийдень
шукаю!—хвилюваласяМері.

—Аянавмисносховався—щобмененеобстригли.Мені
самомупотрібнавовна.Вонамоя!Ічомуцеямаюдбатипро
інших?Янехочузамерзнутивзимку!

Мері засмутилася, почувшитаке від Тедді. Їй сталодуже
прикро,щоїїдругскнара.
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А от Тедді, навпаки, був дуже задоволений собою. Він
глузував з усіх пострижених овечок. Говорив, що вони
дурненькі,бомарнуютьсвійскарб,віддаючивовнулюдям.

—Виякотіроздайбіда,вовнуроздаєте,авзимкубудете
мерзнути!—сміявсяТеддізіншиховечоквотарі.

ЗгодомТеддіпомітив,щойомувкрайнезручноздовгою
вовною.Йомубулодужежарко,дотогожвовназабруднилася,
скуйовдилася, в ній застрягли сухі листочки, патички і на
вітьколючки.ТеперТеддішвидковтомлювався,меншеходив
ібагатолежав.Баранчикізсумомспостерігав,якйогодрузі
бігаютьвеселі,гарні,білійпухнасті.

—Вонитакігарні…Чомуянетакий?—бурмотівТедді.
—Томущомиділимосявовною!—сказалаМерійпригос

тиласоковитоютравичкоюсвогодруга.
—Знову те саме! — простогнав Тедді й відвернувся від

подружки.
—Так, знову! Ми ділимося, і це на користь насамперед

намсамим!Нашавовнавідростаєчистоюікрасивою,амиза

Казки на ніч.  Це моє!
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лишаємосяздоровимиідоглянутими.Адесьдалекорадіють
діти:носятьрукавичкизнашогохутра.Цежтакчудово!

Теддіспочаткунехотівслухатиподружку,алепотімзрозу
мів,щоМерінебреше.Вонабулатакоювеселою,аїївовна—
чистою і гарною.ДотогожМері ніколинежалілася,що їй
холодно.Аще раділа,що хлопчикам і дівчаткам завдяки її
вовнібулотепловзимку.РаптомТеддізбагнув,якпогановін
вчинив—яксправжнійскнара.

—Ягадав,щозбережувсювовнудлясебеівонапринесе
менікористь,асталосянавпаки.Якбияподіливсятоді,товсе
булобпоіншому…Виявляється,щоділитися—важливоіко
рисно.

—Нунарешті!—радісновигукнулаМерійзацокаларатич
ками.—Тивсезрозумів!

—Алеящеможувсевиправити,правда?—запитавзна
дієюТедді.

—Звісно,можеш!—раділазакудлатогодругаовечка.
Мері допомогла Тедді дістатися до перукарні. І там

баранець побачив напис, якого раніше ніколи не помічав:
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«Хтосієщедро,тойщедрожатиме».Теддінемігзбагнути,як
цевінпропустивтаківажливідлясебеслова?Утімголовне,
щовінзрештоюцезрозумів.

Хто щедрий і вміє ді ли тися — при но сить ра дість і до по магає ін
шим, проте і сам зав жди ма тиме за це ви на го роду.

Поміркуй!
1. Чому Тедді заховався, коли стриг ли всіх овець?
2. Навіщо обстригають овець?
3. Чому баранець став скнарою?
4. Чи легко було баранцеві влітку в хутряній шубі?
5. Чому Тедді таки погодився віддати свою вовну?

Казки на ніч.  Це моє!



В од ному  чу до вому  лісі  жив  ма лень кий  їжа чок  Тоні. 
Батьки його були дуже добрі, а сам він — веселий і допитливий. 
Їжачок лю бив бавитися з дру зями, бі гати і стри бати, спі вати 
й ма лю вати…

Якось со няч ного ранку Тоні на ходу мугикав собі пі сеньку. 
І йому сяйнула ідея: «Я так гарно спі ваю! Хочу на вчи тися ще 
й грати на чо мусь. На при клад…» — Тоні на мить за ду мався, 
а тоді ра дісно ви гук нув: 

— На пі а ніно! Звісно ж! Як я ра ніше не здогадався! Отже, 
вирішено: я запишуся до музичної школи!

Запальний  їжа чок  по ду мав,  що  від кла дати  таку  важ ливу 
справу на завтра не варто. Не га ючи ані хви лини, він помчав 
до лі со вої му зич ної школи. 

Тоні  забіг до школи  і  пос пі хом по чав шу кати  ко гось,  хто 
на вчив би його грі на піаніно. 

На по лег ли вість
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Він зайшов у перші від чи нені двері — і його при вітно зу
стріла учи телька, пані Лисиця.

— Доб рого  дня!  Я  хочу  на вчи тися  грати  на  пі а ні но,  — 
зайшовши у клас, повідомив Тоні. — Можна?

— Доб ри день!  Хо чеш  —  тож,  звісно,  навчатимемося.  Сі
дай, — ска зала вчи телька і по чала по яс ню вати Тоні, як ство
рю ється музика.

Пані  Ли сиця  роз по ві дала  ба гато  ці ка вого.  Спершу  про 
ноти, потім про те, як треба роз ми нати паль чи ки…

— Ну, добре, добре, а коли вже гра тиме мо? — не терп ляче 
за пи тав їжачок.

— Спершу вивчимо ноти. Ось нота до, а це — ре, — про дов
жу вала пані Лисиця.

— Так,  я  все  зро зу мів!  По чи наю  гра ти!  —  ска зав  Тоні 
й узявся швидко тарабанити по кла вішах.

На його подив, про лу нав стра шенно не при єм ний звук.
— Ой! Щось у мене не ви хо дить, — роз губ лено про бур мо тів 

Тоні.
— Щоб заграти, не об хідно довго вчитися. І мати терпіння. 

Отже, це — нота мі… — про дов жу вала вчи телька.
— Тактак, я все ви вчив! Мі, до, ре — по мі до ри… Граю! — 

зра дів Тоні. Та коли взявся до клавіш, знову нічого не вийшло.
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— На це пот рі бен час. Ста ранно пра цю ва ти мемо —  і тобі 
обо в’яз ково  все  вдасться!  —  над ихала  пані  Ли сиця  малого 
учня.

Але Тоні вже охолов до піаніно.
— Мені  вже  набридло,  —  про бур мо тів  він.  —  Сидиш

сидиш — і жодного результату. Краще я піду!
Неподалік від му зич ної школи він по ба чив, як миші гра

ють у м’яча.

«Ось ким я хочу бути — фут бо ліс том!» — пожвавився Тоні.
Ця думка так надихнула  їжачка, що він негайно ви рі шив 

піти до фут боль ної сек ції. Бо недарма ж він, Тоні, дуже швидко 
бігає.

На  ста ді оні  було  га мірно:  ма лень кі  фут бо ліс ти  га няли 
м’яча по полю. Їжачка записали до секції й од разу від пра вили 
на тре ну вання.

Тоні не гайно хо тів ви бігти на поле, од нак тре нер Вовк не 
до зво лив:  «Спо чатку  зробимо  роз мин ку».  Тоні  не охоче  по

Казки на ніч.  На по лег ли вість
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при сі дав де кілька ра зів і ви рі шив, що вже го то вий за би вати 
голи.

— Тоні, куди це ти? — знову зу пи нив його тре нер. — Ще де
сять відтискань і п’ять хви лин стрибків на ска калці. Тренуйся.

Їжачку  довелося  пос лу ха тися  Вовка.  Роз минка  здавалася 
такою  нудною…  Тоні  ви ко ну вав  усі  вправи  не охоче  і  мріяв 
лише про те, аби швидше вибігти на зелене поле і влупити по 
м’ячу.

На решті після роз минки їжа чок ви йшов на поле. Його по
ста вили на во рота, і Тоні це дуже засмутило.

— Ну, що це за фут бол та кий — м’яч ло вити! Та я за раз за
прост… — Тоні не встиг за кін чити фразу  і заверещав: — Ой, 
мій ніс! Мій ніс! — малий воротар схо пив ся за носа.

От халепа — їжа чок не по мі тив м’яча, і той по ці лив йому 
пря мі сінько в носа. Не встиг Тоні стати фут бо ліс том, а в нього 
вже роз би тий ніс, а сам він — на лавці за пас них. Їжачок зро
зу мів, що фут бол теж не для нього.
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За сму че ний, Тоні чимчикував лі со вою сте жи ною. Раптом 
він ви йшов до річки. Їжа чок сів на бе резі й спо сте рі гав за боб
рами, які бу ду вали загату. О, як вправно вони пла вали, а по
тім по черзі пір нали! Дивлячись на майстрівбобрів,  їжа чок 
теж негайно за хо тів навчитися плавати й пірнати.

— Пе реп ро шую,  а  ви навчите й мене пла ва ти? — по ці ка
вився їжачок.

— Зви чай но! — ра дісно від по вів най вправніший бобер. — 
Ди вись і по вто рюй!

Їжа чок не ймо вірно зра дів, що його погодилися на вчити.
— Отож, роби лап ками раздва… — про дов жу вав бо бер. — 

Стій,  стій,  у  воду  не  за ходь!  Поки що  просто  стій  на  бе резі 
й ди ви ся! — ледь устиг зу пи нити завзятого їжачка бобер.

Бо бер по ка зу вав, як пра вильно ру хати лап ками, як три мати 
мор дочку над во дою. Най головніше, як ка зав новий вчитель, 
не боятися води.  Їжа чок ста ранно по вто рю вав усі рухи і на
ма гався їх за па м’я тати.

Казки на ніч.  На по лег ли вість
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— Ну, я пі шов! — ви гук нув Тоні й по біг до води.
— Тільки на гли бину не за ходь! — роз хви лю вався 

вчитель.
— Я ж уже все ви вчив! — заспокоїв його  їжа чок. 

Він за хо див у воду далі й далі, глибше і глибше. Аж 
рап том  за кри чав:  —  Ойой,  до по мо жіть!  Ря туйте! 
Я не вмію пла вати!

Тоні  по чав  то нути.  Бо бер  ки нувся  на  до по могу, 
ви тяг нув  їжачка на бе рег  і  хо тів про дов жити урок. 
Проте Тоні мовчки підвівся і пі шов подалі від річки.

Їжачкові вже не хо ті лося вчи тися грати на піані
но, не хотів він бути і футболістом чи плавцем. Сум
ний, він при йшов до дому, за йшов до своєї кімнати 
і гірко запла кав.

— При віт, синку! Що тра пи ло ся? — за пи тав тато, 
зазир нувши до нього.
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— Я… я ні чого не вмію! — крізь сльози про ле пе тав Тоні.
Тато зди ву вався, бо Тоні був дуже кміт ли вим і роз ум ним.
— Я б так не ска зав… Ти вже ба гато чого вмі єш, — пе ре ко

нував тато.
— На піаніно грати не вмію, у фут бол га няти не ви хо дить, — 

засмучено  пояснив  їжа чок,  —  пла вати  я  теж  не  здатний: 
зайшов у воду і ледь не потонув.

Щойно  тато  по чав  по яс ню вати, що  всьому  цьому можна 
на вчи тися, Тоні за пе ре чив:

— Так я вже вчився!
— Справ ді? — зди ву вався тато. — І коли?
— Сьо годні! Проте ні чого не вмію! — сер дито від ка зав Тоні.
Зрештою муд рий тато все зро зу мів. Тоні хо тів навчитися 

всього за один день. Але  їжачку забракло на по лег ли вості та 
терпіння, щоб вивчити бодай щось.

— Не мож ливо  на вчи тися  чо мусь  за  один  день!  Пот рібно 
ста ранно пра цю вати  і тру ди тися ба гато місяців  і на віть ро
ків, — по яс ню вав він синові.

— Тобто…  щоб  заграти  на  пі а ніно,  треба  вчи тися  ці лий 
рік?! — зди ву вався Тоні.

— Звичайно, і на віть більше. І в цій, та й в усіх справах не
об хідна  сила  волі,  щоб  не  сидіти  склавши  лапки,  а  за взято 

тру ди тися. Тому не плач. Ти не досяг мети, тому 
що не на вчався на по лег ливо і довго.
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— Справ ді? — зра дів Тоні. — Тож я не нездара? — з над ією 
за пи тав Тоні, ви ти ра ючи сльози.

— Звісно ж, ні! Пот рібно терпляче тру ди тися, щоб чогось 
на вчи тися. На віть хо дити і бі гати ти теж колись вчився, — під
ба дьо рю вав їжачка тато.

— Справді? Тоді завтра я повернуся до му зич ної шко ли! — 
ви гук нув щас ли вий їжачок.

Тепер  Тоні  все  зро зу мів.  Терпіння,  наполегливість  і  сила 
волі —  ось що допоможе  йому  стати му зи кан том  чи  спорт
сме ном.

Тож і ти, ма лень кий чи тачу, наполегливо вчися. Ста райся — 
і в тебе обо в’яз ково все вийде!

Поміркуй!
1. Ким хотів стати їжачок?
2. Чому він покинув учитися грі на піаніно, у футбол та плаванню?
3. Чому Тоні розплакався ввечері?
4. Чи зрозумів їжачок, як йому стати музикантом чи спортсме ном?

Казки на ніч.  На по лег ли вість



Удалекій спекотній Африці живе сила-силенна різних
тварин.Отам,уджунглях,водятьсямавпочки.Вонивсіпри-
ятелюють, особливо малеча. Усі разом граються, бігають до
школиінавітьзаймаютьсялісовоюакробатикою.

УсізнаютьмавпочкуЛілі.Вонаспритнайвесела,алемає
одну серйозну ваду. Лілі полюбляє трошки перебільшувати
абонавітьщосьвигадувати—однимсловом,обманювати.

Приміром,сьогодні,колимавпенятаповерталисязішколи,
мавпеняДінподіливсясвоєюрадістю:

—Аясьогоднізматематикиотримав«відмінно»!
—Та що тут такого! Хоча… молодець, звичайно. А от

я сьогодні отримала ажтри «відмінно»: змалювання, з чи-
танняі…і…зматематики!Ось!—випалилаЛілі.

Лілі збрехала, бо їй кортіло,щоб іншімавпочкинеютеж
захоплювалися.

Післяобідумавпенятазібралисянагалявині.Амаленька
Марта чомусь запізнювалася. Раптом вонаприбігла, а вла-
пах—чималенькийпакунок.

А в мене… 
теж таке є!
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—Агов,погляньтесюди!Уме-
не—посилкавідбабусі!

Мавпенята поспішили на до-
помогу—розпаковуватипосилку.
Там було море ласощів. Лілі ди-
вилася на все те як зачарована.
Апотіммовитьзневажливо:

—Ой,цежтреба!Якийзбіг!Менітежпосилканадійшла.
Навітьдві!Іобидвівдвічібільшізатвою.Тамтежкупацуке-
рокташоколаду…аголовне—сукнітанамисто!

УмавпочкиБібіажочіполізлиналобавідздивування.
—А покажеш ті нові сукні?— спитала вона.—Мені так

цікаво!
—Звичайно!Але…пізніше.Заразнумогратися!—швидко

викрутиласяЛілі.
Такбуломайжещодня:Ліліпостійночимосьвихвалялася

іпрощосьбрехала.Товонаперескочитьоднимстрибкомче-
резп’ятьдерев,тозберецілиймішокбананів,тоїйновень-
кийтелефон подарують…Вона завжди «мала»щось краще,
більшеіновіше,аніжінші.

Врештідрузі зрозуміли,щоЛілі все вигадує, і віри їй не
стало.Протемавпочкацьогонепомічала.Вонаневтомнови-
гадувала про себе історії й хизувалася тим, чого насправді
небуло.
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БатькичастопросилиЛілі:мовляв,доситьобманювати.Їй
пояснювали,щобрехнядодобранеприведе.

—Акомуце зашкодить?—дивуваласяЛілі.—Хайнавіть
ятрохиприбрешу,алежцепростотак,лишежарти!Щобці-
кавішебуло!

—Простотакусвітінічогонебуває,—терплячепоясню-
вавтато,—коженвчинокмаєсвоїнаслідки.

Протемавпочкауперлася:вонатрохиприкрашатимесвої
розповіді,бонікомувідцьогонебуделиха.

Наближалосясвято,дужеважливедляЛілі,—їїденьнаро-
дження.Отожвоназапросиланасвятковувечерювсіхдрузів.

—Авизнаєте?Авичуєте?Наступноїсуботиясвяткуватиму
своїнародини!Запрошуювсіх!Чекатимувасізнетерпінням!

УвесьтижденьЛіліхвилюваласявпередчутті свята. Іось
нарешті субота. Татоймамапривітали своюдонечку. Вони
старанно підготувалися до свята. Мама спекла торт, а тато
надувкулькиіприкрасивжитлобарвистимигірляндами.Все
булодужегарне.Ліліодягласвятковусукнюічекалагостей.

Казки на ніч.  А в мене… теж таке є!
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Алеминулагодина,апотімідруга…Дежгості?Лілісіла
ірозплакалася.Вонанерозуміла,чомуніхтонеприйшов її
привітати.

Раптомвідчинилисядвері—прибігДін.
—Агов, Лілі, у тебе все гаразд? Чому не виходишнадвір

гратися?
—Гратися?Сьогодніжумене…умененародини!Явасусіх

запросилавгостійосьзаразчекаю,чекаю…—крізьсльози
відповіламавпочка.

—У тебе день народження? Невже це правда?!— здиву-
вавсяДін.

—Звіснож,правда!—обуриласяЛілі.
—Вибач,Лілі,простомизвикли,щотизавждивсевига-

дуєш,—розгубленопояснивДін.—Отусійвирішили,щоти
зновуприбрехала…

Лілісталодужесоромнопереддрузями.Усізнали,щовона
завждиговоритьнеправду!Ітомуїйпересталивірити.

—Я говорила просто так… — почервоніла Лілі. — Але
обіцяю,щобільшетакогонебуде!
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—Цечудово!Залишайсятутінікудинеходи!
Добре?—вигукнувДін,вибігаючизкімнати.

ІвжескоровсідрузібуливгостяхуЛілі.Вони
принеслиїйподарункиібукетиквіток.Мавпочка

вибачиласязате,щоказаланеправду,йпообіцялабутичес-
ною.

Якдобре,щоЛілівсезрозуміла!Іякчудово,щовонамає
друзів,якітепервірятьїй.

Усе,щомикажемо,маєзначення.Томуретельнодобирай
слова.Буває,сказавщосьнедоладне—простотак,—ацеко-
госьобразитьчийзруйнуєдовірудотебе.

Неправдайомана—поганіприятелі.Аотчесністьіщирість—
найкращідрузі!

Поміркуй!
1. Якою була мавпочка Лілі?
2. Чи вірили друзі вигадкам Лілі?
3.  Чому друзі не повірили мавпочці,  

коли вона запросила їх на день 
народження?

4. Хто прийшов у гості до Лілі?
5.  Чи зрозуміла мавпочка,  

що обманювати не можна?

Казки на ніч.  А в мене… теж таке є!



ЧерепашкаЧіко,яківсііншічерепашки,полюбляєфільми
імультфільмипрогероїв,якірятуютьсвіт.Вінщоднядивиться
історіїпрозвитяжнихісміливихчерепах,якіпоспішаютьусім
надопомогу.Звичайно,маленькийЧікотежмрієбутисупер
героєм—щойновиростеістанедорослим.

Таякосьйомунадумкуспалаідея:«Ачомубнестатиге
роємвжезараз?Навіщочекати?Хочу—значитьзможу!»

Чіковирішивнегайновзятисядоділа,івзятисясерйозно!
Адже від цього залежатиме життя всіх черепах на землі,
а можливо, і взагалі всіх жителів планети! Тому Чіко склав
списокусіхсправ,якітребаробити,щобстатигероєм.Список
вийшовнадивокороткий:

—щоранкуробигімнастику,
—нарощуйм’язи,
—шукай,когорятувати.
Не гаючи ні хвилини, Чіко взявся виконувати свою

вкрайважливумісію.Вінзробивкількагімнастичнихвправ
іперейшовдодругогопункту.

Хочу бути ге ро єм!
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—Так!Осьіцейпунктвиконано,—Чікоперевівподихіна
пруживм’язиналапках.—Теперпідуподивлюся,когосьо
годніможнаврятувати.—Вінщеразперевіривсилум’язів.—
Алекогосьнедужевеликого,боященедуженакачався.

Майбутнійгеройвийшовнадвірінаштовхнувсянасусід
ку—черепашкуПоллі.Вонарозгубленостоялабілясвогове
лосипеда.

—Привіт,Поллі!Ачомустоїш?Щобїхати,требакрутити
педалі.Читигадаєш,вінсампоїде?—пожартувавЧіко.

ПротеПоллібулонедосміху,боїївелосипедзламався.
—Привіт,Чіко.Язнаю,щотребакрутитипедалі,алевони

чомусь не крутяться… Допоможеш?— з надією попросила
Поллі.

—Я…цей…язрадістю!Тазараздужепоспішаю,—пояс
нивЧікойпобігдалі—напошукицікавішихпригод.

ПоллісумноподивиласьуслідЧікойзамислилася,когоб
іщепопроситипродопомогу.
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АЧіко,йдучигеть,насупленобурмотів:
—Немаєчасувмененацізабавки!Менітребашукати,кого

рятувати,комудопомогти,атутвоназісвоїмвелосипедом!
ВесьденьЧікошукавтих,хтопотрапивубіду.Додомувін

повернувсяпізноввечері,такінезнайшовшижодного,кого
можна було б урятувати. Марні пошуки геть втомили Чіко,
тожпіслявечерівіннавітьнепомивпосудуінепоскладавіг
рашок.

Наступного дня після зарядки Чіко знову вирушив
нагероїчніпошуки.Десьжевониє—ті,комутермі
ново потрібні його сила і мужність? О, черепашка
щирохотівстатисправжнімгероєм!
—Агов,агов,допомозіть!—долинулоздитячогомай

данчика.
—Нарешті! Це мій шанс! — зрадів

Чіко.—Заразявасврятую!Біжу!Йду!

Казки на ніч.  Хочу бути ге ро єм!
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Вінроззирнувсянавсібіч,готовийдозвершення
подвигів,колицепобачив…маленькечерепашеня
нагойдалці.

—Агов,допомозимені,будьласка,лозгойдатися,
боянемозу!

—Це…цетикликавнадопомогу?—здивувався
майбутнійгерой.

—Так!Так!—радісновигукнувмалюк.
—Яктобіне соромно?Я гадав,щотребакогось

рятувати.Комусьтерміноводопомогти…Атипросто
неможешрозгойдатися!—роздратованосказавЧіко
черепашенятійпішовдалі стежкою,бурмочучи:—
Цежтреба!Яподумав,щоототстанугероєм!

Раптом назустріч Чіко вибіг його однокласник
Бобі.

—О,друже,аятебескрізьшукаю!Потрібнатвоя
допомога!

Чікозновурозправивплечі,очівньогозасяяли,
асерцезакалаталовгрудях.

—Потрібна моя допомога? Звісно, які питання!
Яжужемайжегерой!

—Допоможи,будьласка,придуматипривітання
длявчительки:внеїзавтраденьнародження!

—Щооо?!— обурився Чіко.— Привітання для
вчительки?Ти…тихочрозумієш,щогаєшмійдоро
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гоціннийчас?!Япрагнуподвигів, атименевсіля
кимидурницямивідволікаєш!—грізновідказавче
репашка.

Нуякнещастить,тонещастить!Щовдієш!
Весь час Чіко відволікали від важливого зав

дання—відпошуківтого,когопотрібноврятувати!
Тохтосьпросивподатим’ячанафутбольнеполе,то
пітидомагазину,тозмалечеюпобавитися…

ІцьогодняЧікозновуповернувсядодомузасму
ченим.Іколивін,сумний,сидівусвоїйкімнаті,до
ньогопідійшластаршасестричкаЛінда.

—Привіт! Чому ти такий кислий? Що, лимонів
об’ївся?

—Нічогоянеїв.Яобразився,—пробурмотівЧіко.
—Іщосталося?
—Просто, розумієш… я хочу героєм бути.А ря

туватинемакого,навколосамілишенахаби!Теїм
дай,тедопоможи…—скарживсяЧікосестричці.

Казки на ніч.  Хочу бути ге ро єм!
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—Ой,нутименейрозсмішив!Якийжезтебеге
рой,якщовтебевкімнатітакийбезлад!Навітьпри
братитутнеможеш.Отождо героятобідалеко!—
сказалаЛіндаіголоснорозсміялася.

—Що?Тая…язможу!Осьпобачиш!Язараз…ві
зьмуівсепоскладаюнамісцяітакийтутладнаведу,
щоогого!—грізнопообіцявЧіко.

ЙогообурилисловаЛінди,івінвирішивбудьщо
довести сестрі,що здатен бути героєм. Черепашка
зібравсяізсилоюівзявсяприбирати.Книжкисклав
наполицю,одяг—ушафу,потімвитерпилінавіть
укоробцізіграшкаминавівлад.

Чікодужезахопивсяприбиранням.Віннавітьне
помітив, як дійшов до кухні й помив посуд після
обіду!Ащойно він з усім впорався, з роботипри
йшламама.

—Ой,ахтоцевсезробив?—неприховуючиза
хоплення,сказаламама.—Хтожтуттакийгерой?
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—Герой?—сторопівЧіко.—Я—герой?
—Звичайно, що так! Це ж непроста справа —

все прибрати. Треба знайти час, щоб не гратися
і не гуляти з друзями, проявити наполегливість
і терпіння. Потрібно бути справжнім героєм, щоб
таке зробити! — із захватом і вдячністю сказала
мама.—Тимійлюбийгерой!

—Алежянікогоневрятував,—ледьчутнобур
мотівчерепашка.—Янезвільнивнікоговідзлоді
їв…Яжпросто…

—Навпаки.Врятував!Врятувавменевідприби
ранняізвільнивменікількагодиндлявідпочинку.
Молодець!Тисправжнійгерой!Дякуютобі,синку,—
сказала мама і міцно обійняла свого маленького
героя.

УмаминихобіймахЧікосталотеплойзатишно.
Він замружив очі від задоволення і притуливсядо

Казки на ніч.  Хочу бути ге ро єм!
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матусі.Раптомчерепашказрозумів,щодляподвигівневарто
шукати якоїсь нагоди. Героєм можна стати і в маленьких
справах,аджебудьякадопомога—цеієгеройськийвчинок.
Роззирнувшись і трохипомилувавшись чистотою в кімнаті,
черепашкапобігнадвір.

Алевженедлятого,щобшукати,когорятувати,ащоббути
поруч,якщокомусьзнадобитьсяйогодопомога.Раптомтреба
комусь полагодити велосипед, когось розгойдати, а комусь
допомогтинаписатилистівку?Чікоготовийдовсього!

Щодня можна бути для ко гось ге роєм. І, мож ливо, твій вчи нок 
не буде подвигом, але хтось обо в’яз ково оці нить твою до по могу, щед
рість і доброту. Адже бути для ко гось героєм — так просто!

Поміркуй!
1.КимхотівстатиЧіко?

2.ЧомуЧіконедопомігПоллітачерепашеняті?

3.ЯкийподвигздійснивЧіко?

4.Защомамапохвалиласина?

5.Якможналегкостатигероєм?

Казки на ніч.  Хочу бути ге ро єм!
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