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Дитяча книжка для всіх... 

У всякому разі ми спробували це зробити! 
"Край Дивограй" - і для маляти, яке тільки почало 
знайомитися з українською мовою, і для дідуся чи 
бабусі, що хочуть щось почитати своїм онукам... І для 
хлопчика чи дівчинки, які шукають веселий віршик, 
щоб вивчити його до свята у школі чи дитсадочку, і 
для шкільного вчителя або вихователя дитячого садка, 
який мудрує над сценарієм виховного заходу. 

Для кожного дорослого, який хоче РОЗВАЖАЮЧИ 
навчити дітей або просто від щирого серця їх 
розважати, як і для кожного малюка, що любить 
читати... 

Ба! Навіть серйозний дядько знайде в ній те, про 
що він не знав, або ніколи не думав! 

У нашій книжці є майже все: казка, міні-поема, 
гра, скоромовки, спотиканки, колискові, нісенітниці, 
лічилки, загадки, акровірші, коломийки і навіть весела 
таблиця множення! 

Інформації вистачить на всіх! А що ілюстрації мало 
- не біда! Хай працює уява. 

Книжка для всіх... Може, дещо і амбітно... 
Ми дуже старалися! А вийшло у нас чи ні - це вже 

не нам вирішувати. 
Тож до читання, панове! 

Автор і всі, 
хто йому допомагав 
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Україна - це держава. 
Ми - її майбутня слава 

Символи Української держави та 
українства 

Про Україну. 
Україна, як не знати!, 
На усі дива багата: 
Є Азовське й Чорне море, 
Є Карпати й Кримські гори. 
Є й міста у нас великі, 
Повноводні маєм ріки... 
Вже назвать найбільші вмієм: 
Це Дніпро і місто Київ. 
В Київ наше серце кличе -
України він столиця! 
Вся країна звідти чує: 
Там Парламент наш працює! 
Зветься він Верховна Рада -
Головна усім порада. 
Живемо в щасливий час -
Є республіка у нас: 
Президентська - всі це знають! - , 
Хоч важливим є й Парламент. 
Над республікою квітне 
Прапор наш жовто-блакитний! 
Із столиці пісня лине 

«Ще не вмерла Україна!» -
Під чарівний передзвін... 
Це не просто пісня - гімн! 
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Конституція. 
Мають вільні всі народи 
Як гарантію свободи, 
Як Святиню, як канон 
Основний - для всіх! - Закон, 
Де записано Права -
Не пусті ото слова! 
З тим Держава і існує: . 
Всім Права ті гарантує! 
Є такий і в України: 
Й для дорослих й для дитини. 
Той закон Закон для всіх дається -
Конституція зоветься! 
Діти дружної сім'ї 
Всі виконують її. 

Герб. 
Тризуб наш - «ВОЛЯ»: 
Ненька, батько й син, 
Як Бог над нами - Диво Триєдине! 
Для щастя народила ненька сина -
Для слави неньки жить повинен син! 
Й в державі нашій сонцем засія -

«СІМ'Я»! 

Прапор. 
Живе в серцях і небо, і земля: 
Ми на землі звичайні, прості люди. 
Для тіла - хліб: від нього ситі будем, 
А душу - завжди з неба окриля... 
Земне й небесне в кожному житті! 
Одне - із двох: натхнення - двоєдине 
їх кольори й на прапорі країни: 
І нині, і у дальнім майбутті. 

Земля - то жовте (колосить хліба!) 
Із небом голубим о ясній днині 
Прекрасні в парі! 

А не те хіба 
Складає вічну славу України! 

Буде!!! 
У дальні далі - тільки ступонуть! -
Веде від дому в Світ широка путь... 
Іди, дитино, нею - не скрадайсь 
Та хоч в думках на рідне оглядайсь. 
Сміливо й гордо голову тримай, 
Лиш хто ти й звідки вік не забувай! 
Такому навіть в дальній чужині 
Громи та бурі будуть не страшні: 
Вітчизна пам'ятатиме тебе -
Пошле над тебе небо голубе! 
В пустелі чорній, де каміння голе, 
Під ноги встелить колоскове поле! 
Дорога люта буде як гостинець -
Ти тільки не забудь, що українець! 



Про права і обов'язки. 
Теє знайте, любі діти: 
Найцінніше ви у світі! 
Особистість кожен з вас -
Дуже те цінують в нас. 
Право кожної дитини -
Мати ймення в Україні, 
Вчитись, вільно спілкуватись, 
Повноцінно харчуватись, 
Жить в сім'ї і житло мати, 
Понад сил не працювати... 
В тому зовсім не дива: 
Є у вас усі права, 
Що для кожної людини 
Гарантує Україна. 
Правова у нас держава: 
Щастя всіх - загальна справа! 
Конституцію ми знаємо 
І закони поважаємо. 
Та скажу, що в той же час 
Є й обов'язки у вас. 
Ви повинні в дружбі жити 
І батьків своїх любити, 
Старших слухатись завжди, 
Щоб не бути у біді! 
Стати щирими й не злими, 
Не ходити за чужими! 
Буть уважними до всього: 
Пильнувати на дорогу, 
Не палити сірників, 
Щоб будинок не згорів, 
І електрику у хаті 

Без дорослих не вмикати! 
Кожне мусить в нас дитя 
Берегти своє життя 

Ми - українці! 
Нас багато! Нас не жменька! 
Україна - наша ненька: 
Всім синам як рідна мати 
Щастя хоче дарувати! 
І смаглявим й білолицим 
Київ нам усім столиця! 
Всі брати на спільнім полі 
Для країни трудять долю: 
В нашім човні всяк пливе, 
В Україні хто живе! 
Наша мова світанкова 
Поважає братські мови: 
На широкому гостинці 
Йдуть народи-українці. 
Всі вони у світі знані: 
Є болгари й росіяни, 
Білоруси і поляки, 
Молдавани й греки також. 
І євреї є, й татари, 
Із румуном циган в парі, 
З нами разом й гагауз -
Тож народів ми союз! 
Ось і турок-месхетинець 
Теж наш брат, бо українець. 
Так давайте жити разом, 
Щоб ні пихи, ні образи! 
Всім нам пісня солов'їна -
Тільки виграє країна! 



Слово про мову. 
Не сказать не можна слова 
Про чарівну нашу мову: 
З найніжніших мов у світі -
Як такому не радіти! 
В серці мудрого народу 
Світанкову пісню родить! 

Рідна мова. 
Мов веселка кожне слово 
В нашій мові кольоровій: 
Лине чистим джерелом 
Кожним містом і селом! 
Рідна мова - Синій Птах, 
Мудрість Божа на устах! 
І дорослим треба й дітям 
Мову знати і любити: 
Сонцем в небі понад житом 
Буде завжди нам світити! 
Ні російська, ні англійська: 
Наша! Щира! Українська!!! 
Треба знати й інші мови, 
Та своє рідніше слово! 

День Славного Українського 
Військового Лицарства.* 

Народ наш за Свободу воював! 
Священий День Героїв Батьківщини! 
Вони святі для кожної людини, 
Хто Україну ненькою назвав! 

'Відзначається 14 жовтня на День Покрови 
Пресвятої Богородиці 
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З віків далеких княжої дружини 
Через безсмертну славу козаків, 
Звитягу гайдамацької години - ' 
До подвигу братів-січовиків... 
І в битвах Вітчизняної війни 
Найкращі Неньку вславили сини! 

Часи пройшли, та є герої й нині! 
Це всі, хто Слави хоче Україні, 
Хто власним серцем будь-якої миті 
Готов свою Вітчизну захистити! 

Рушничок. 
Рушничок й на нім мережка 
Як до щастя рівна стежка, 
А казковий візерунок -
То матусин подарунок. 
Кожен має на віку 
Хліб і сіль на рушнику! 

Про рушнички. 
І. Є у мене рушничок -
Візерунок з квіточок. 
Український звичай: в свято 
Те дівчаткам дарувати. 
То моя сестричка Надя 
Вишивала шовком гладдю. 
Хай лиш трошки підросту, 
Вивчу теж науку ту. 
Там багато треба вміть. 
Каже Надя, що навчить. 



II.Рушничок і мій не гірший! 
Кольорами він простіший. 
Тільки чорне і червоне: 
Квіти, півники і коні. 
Хрестиком малюнок 
Вишила бабуня. 

III. Рушничок приніс я інший: 
Розкажу про нього віршем 
Вишивала ще його 
Баба дідуся мого! 
Це вже диво мало знане: 
Полотно в нім домоткане. 
Нестарий мій каже дід, 
Що йому під сто аж літ. 
Рушничок - до серця стежка, 
Самоплетена мережка. 

IV. Мій рушник бабуся Ніна 
Вишивала на машині 
На цупкому полотні -
Он висить він на стіні! 
Теж мережка - диво дивне... 
Тільки він... декоративний: 
Личко ним не витреш ти, 
Він такий... - для красоти. 

Віночок. 
Дівоча гордість - квіти у вінку, 
А стрічечки - багатий щедрий посаг. 
Квітчалися густі русяві коси: 
Стрічки вінчали красоту тонку. 
Що ще могло красу красою вкрити? 
Ні капелюшок, ні хустинка - тільки квіти! 

Вишиваночка. 
Підростаю в татка й неньки -
Україночка маленька! 
Нині свято. Тож ще з ранку 
Я наділа вишиванку. 
Цю сорочечку - я взнала! -
Прабабуся вишивала: 
Для бабусі, як була 
Отака як я мала! 
В ній мого народу сила! 
И ненька теж її носила! 
- Вишиванку збережу! -
Щиро я оте кажу! 
Щоб її малу беріг 
Наш сімейний оберіг, 
Пра-пра-прабабусі чудо 
Ще й моїй онучці буде! 
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Чумацький Шлях. 
З тих часів пройшли віки, 
Як ходили чумаки... 
Нелегка була дорога 
Й для волів для круторогих: 
З Криму сіль додому віз 
Драбинястий моцний віз. 
Міг напасти у полях 
Й турок злий, і лютий лях... 

Не тягались з турком-з ляхом: 
Йшли своїм - чумацьким! - шляхом... 
Мандрували по зірках: 
Ось тому й Чумацький Шлях. 

і 

Стожари. 
Почорніла неба синь: 
В небі - тисячі жарин! 
Ні! Не двісті і не триста: 
Сто по сто і те не вмістить! 
Пращур наш не мудрував: 
Те Стожарами назвав, 
Що пізніше вже чумак 
Величав "Чумацький Шлях". 
Росіяни диво звуть 
Теж цікаво - "Млечньш путь". 

Андрій Первозванний. 
Андріївська церква в Києві. 

І. Край прекрасний - рай незнаний 
Ти відвідав Первозванний! 

Не було ще тут країни -
Лиш ліси та ріки сині... 
Ніс здобуту через муки 
Мудрість Божої Науки. 
Ми її пізніше взнали, 
И нам вона до серця стала! 

Ще за тисячу років 
Був ти там, де стане Київ, 
І побачити зумів 
Християнства тут надію! 

II. Учень Господа - Андрій, 
Що моїй землі святій 
Славу горду напророчив! 
Прозорливі мав ти очі!!! 
Де ліси та ріки сині 
Ми будуємо країну: 
На високому крилі -
Для щасливих на Землі! 
Українці - в Світі знані 
Православні християни! 
Сповідає вільне панство 
Православне християнство: 
Оживати почало 
Там, куди колись прийшло! 

Церква краща у столиці 
Пам'ять зберегла навічно! 
Ти з небес те бачиш сам: 
Де там церква - чудо-храм! 



Пан і пані. 
Майже те для нас не знане: 
Горде й щире "пан" і "пані", 
І не звикло наше братство 
Називатись "вільним панством" 

Не навчилися... А марно! 
Те насправді ДУЖЕ ГАРНО!!! 

Полтава. 
По Лтаві місто славне чарівне, 
Де й в центрі стрінеш хату українську! 
Вклоняється тобі Вітчизна низько -
В тобі натхнення зріє неземне! 
Ти саме те, від чого пісня є, 
Від чого живиться од віку українство! 
Ти перл із перлів в зорянім намисті: 
Всяк українець - то дитя твоє! 
Дев'ятий вік, а ти все молода -
Під ранок ще в тобі почуєш півня! 
Альтанка біла і світанки дивні 
Як Батьківщини впевнена хода! 
Нас по тобі щасливими впізнати! 

1 гріх було б про Ворсклу не згадати! 

Львів. 
О, місто лева! Богорівний край! 
Священний Львове! Цар бід небесами! 
Твої майдани дихають віками: 
Тобою - скарби Вічності збирай! 
Великий град! Корона над чолом! 

Високих справ незламний древній свідок: 
Мудрець старий і леґінь ясновидий, 
Що всі печалі духом поборов! 
Тобою горді справжні українці -
Й Громада щира, й... кожен поодинці!!! 

Суми. 
У нас в історії, хоч те й забули ми!, 
Був світлий час купечої суми: 
Уміли ми не тільки воювать -
Навчилися у славу й торгувать: 
Творилися буремними роками 
Путі широкі ще і чумаками! 
Торговці наші не дурної думи: 
В безпечнім місці збудували Суми -
Розумничок, хто сенс у тім спійма: 
Ті Суми не що інше, як «сума»! 

Привал там був: вечеря і перина -
Гостине місто щедрої країни! 

Говерла. 
Карпати! Горді гори молоді! 
В серцях героїв слава не померла! 
Вершина Батьківщини тут, Говерла -
Дороговказ до щастя у труді! 
До неї у надіях серце лине, 
І з Вічним ми звіряємо себе: 
Тут - найчистіше небо голубе, 
Бо Сонце тут - найближче до країни! 
Чи де яскравіш понад нами вквітне 
Святе для нас з віків - жовто-блакитне?! 



Дніпро. 
Між кольорів, що з райдуги прийшли, 
Дніпро-Славута барви вибирає: 
Могутня хвиля повноцвітом грає 
У променях синівської хвали... 

Років неміряних упевнена хода 
Не зстарила, а тільки умудрила: 
Прабог він наш - древніший за Ярила, 
Але душа у нього молода! 

Дунай. 
Як із Європи їдеш в рідний край, 
Найпершим зустріча тебе Дунай... 
Той! Саме той! В якому й не купайся -
Поринеш й серцем у стихію вальсу! 
І розумієш: хвилі голубі 
Не можуть буть не рідними тобі! 
Неначе друга вірного рука 
Тебе вітає вальсова ріка: 
Душею щирою не можна не радіти, 
Що й наша теж -

Одна з найбільших в світі! 

Українська хата. 
Для серця де ріднішого й назнати, 
Ніж та звичайна українська хата? 
Мисник, божниця, покут, оберіг, 
Лампада - Богу, щоб усіх беріг... 
Я ще - для горобців постійна втіха! -

Солом'яна як сонце жовта стріха. 
А призьба, на якій й старі, і діти 
На сонці призвичаїлись сидіти? 
Ще й квітами емальована стіна.. 

В такій ніколи щастя не мина! 

Куманець. 
Для джерельної води 
Чудернацькіш не знайти! 
Дивувався навіть грек, 
Коли бачив той наш глек: 
Дивна амфора-царівна 
Поряд з ним була не дивне!!! 
То він лев, а то він тур: 
То один, то... гарнітур! 
Був і птахом, був й божком: 
Пікся в печі - пиріжком! 
А по тому (наче з дива!) 
Опускався ще й в поливу! 
Здавна в білім світі знані 
Куманочки полив'яні! 
З-під руки простого дядька 
В світ виходили горнятка, 
Що віки тримались міцно: 
Череп'яні - як залізні!!! 
Що найбільше дивувало, 
Молоко в них не скисало! 
Свіже майже десять днів 
З куманця той дядько пив!!! 



Писанка. 
Те, про яке не розкажеш не високо, 
Звалось у нас ще із пращура - писанка. 
Праукраїнці натхнення в тім мали: 
Крашанку наче ікону - писали... 
Щиро молились і вірили в Бога... 
Не малювали - писали... 

для Нього!!! 

Воли. 
Воли-воляточка! Трудяги споконвічні! 
Було багато їх: усі - непересічні! 
Чи хто із них недовгий вік прожив, 
Щоб слави трударя не заслужив?! 

Коломийка і коломийковий вірш. 
«Простяцька» пісенька, та в ній краси межа 
Трудівника коротке влучне слово... 
А ще такі акорди кольорові, 
Що танцювати проситься й душа! 
І те, напевне, нам таке від Бога: 
Народ веселий, як і пісня в нього! 
Сміється так же легко, як і дише -
В натхненні коломийкового вірша! 
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Бандура, кобза і ліра. Дума. 
То наче кізка стрибає вгору, 
То наче буря в синьому морі... 
Зараз частіше грають дівчата -
Про бандуристок як нам не знати 
Майже минулось... Часто колись 
Думи кобзарські світом лились... 
Зараз те рідко диво барвисте -
Мало до цього має хто хисту... 
Грала й бандура для кобзарів 
Та завелика - хто б поносив! 
Мались для того кобза і ліра -
Теж інструменти нашої віри. 
Будем учитись, будем зростати -
Думу зумієм ми заспівати! 
Маєм й бандуру, й кобзу, і ліру, 
И в світле майбутнє гордую віру! 

Трембіта. 
З гір у сонячну долину 
Світанкова пісня лине: 
Дударі по Верховині 
Будять день з віків й донині! 
Гріє серце літнім й дітям 
Спів натхнениці-трембіти: 
Завмира часу хода, 
Як звучить ота дуда!!! 



Козацький пояс. 
Ей, козаче! Аж від Бога, 
Певно, маєш пояс довгий: 
Стільки мудрості у ньому -
Задивуєшся на тому! 
Міг - натхнення мав багате! -
Сам гармату ти підняти... 
Міг і два, і три аж дні 
Проскакати на коні... 
І при цьому - дуже дивно! -
Не боліла в тебе спина... 
Пояс був не «для годиться», 
А тримав він поясницю! 
На шляхах важких ти знався -
Застудитись не боявся, 
Бо морозу лютий голос 
Відганяв від тебе... пояс! 
Мав і різані і рвані 
Ти на тілі мужнім рани..., 
Падав збитий на дорогу -
Міг зламать і руку, й ногу... 
Та у тій лихій пригоді 
Мав ти пояс при нагоді! 

І придумавсь же такий: 
Теплий, довгий і легкий! 

Пиріжок "Жайворонок". 
Узнай, маля, бо маєш тим гордиться: 
Коли приходить в край до нас весна, 
Печуть його на свято трудівниці, 
Щоб житня нива видалась рясна, 
їдять самі й гостей ведуть до столу, 
А кілька ще відносять і на поле. 

Бува це завжди на Великий Піст. 
Та пух із духом - спечений від серця: 
На птаха схожий, "жайворонком" зветься -
До столу щедрого, як і до ниви!, гість! 
Хто куштував, оте напевно знає: 
Пісне - як здобне! Начинки не має. 

Борщ. 
В печі в чистій світлій хаті 
Теє диво готувати! 
Понад страви страва це... 
Щоб зростити молодця! 
Українець (хоч-не-хоч) 
Понад все шанує борщ! 
Пампушок ось напечу, 
І - сідайте до борщу! 

Додамо сметанки ложку 
Й часничку - пампушці... Трошки. 
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Куліш. 
Може, й ні... Здається, наша 
Польова козацька каша! 
На теренах всіх віків 
Годувала козаків! 
Хай матуся нас навчить, 
Щоб уміли й ми варить: 
Вже й вкохалась - наче Доля! 
І димок у ній... - від поля!!! 

Савина Гора. 
/Гора у рідному селі/. 

Вже на Савиній Горі 
Житловий масив стоїть, 
А ніхто й ніяк не чув, 
Що ж воно за Сава був.. 
Певно, що трудяга щирий: ̂  
Не один пройшов вже вирій 
З того часу, як ганяв 
По нещедрім полю гав... 
Забагато тратив сили, 
Щоби поле те родило!!! 
У людей коротка пам'ять: 
Саву вже й не пам'ятають! 
Але славить «на ура!» 
Саву Савина гора 
Ми не будемо лукаві: 
Вже ж не марна слава Саві! 
Слави марно не буває -
Про оте усякий знає... 

Рідне. 
Вітчизна починається для тебе 
З цієї саме річки чи озерця... 
Вода у них така - немов із серця: 
Мов в краплі в ній відбилось ціле небо... 
Джерельна чиста - рада ясній днині: 
Побачиш все в ній - навіть ластовиння! 
І посмішку побачиш: нахились, 
Поглянь на ластовиння й посміхнись! 

Усіх, хто заглядав у неї, знає -
Вона й тебе навік запам'ятає! 
Пройдеш великий шлях життя свого, 
Повернешся колись такої ж днини, 
Заглянеш - і побачиш ластовиння 
І хлопчика маленького того... 

Рідна хата. 
І маленька, й небагата 
Може бути рідна хата: 
Може буть і без вгороду, 
Може буть і при болоті... 
І у місті, і в селі... 
Та одна на всій Землі! 
Хай яку ти пройдеш путь -
Тут лиш люблять так і ждуть... 
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Разом ми одна сім'я: 
Ненька, татко, брат і я 
Родина і родинні стосунки 

Рідня. 
Ненька, татко, брат і я -
Разом ми одна сім'я. 
Тітка, дядько, баба й дід -
Це вже нас аж цілий рід! 
І у дядька, і у тітки 
Також є маленькі дітки: 
Доньки є, і є сини -
Нам двоюрідні вони. 
Це лиш таткова рідня -
Не обійдеш за півдня! 
Теж рідня (і чималенька!) -
Десь така ж! - іще і в неньки: 
І брати, й свати, й куми -
Родичаємося ми! 
В свято як збираємось, 
Ледь за стіл вміщаємось! 
В татуся а чи в матусі 
Є для нас пра-прабабуся: 
їй сто років вже було -
Зна її усе село! 

Татусева колискова. 
Місяце-місячку! Дай мені зірочку -
Хай заколисує любу дитиночку! 
Дивну бувальщину хай їй розказує -
В дальні країноньки стежку показує. 
Тихо розхитує нічка колибоньку: 

Хай виростає дівчинка-рибонька! 
Дітки малесенькі спатоньки вклалися: 
За день втомилися - вже ж-бо й награлися! 
Небо милується через віконечко: 
Спи, моя білочка, спи, моя донечко! 
Хай тобі, ластівко, солодко спиться: 
Хай тобі, зернятко, гарне насниться! 
Спіть, мої устонька, спіть, мої щічечки, 
Спіть, мої кісоньки - будуть вам стрічечки! 
Виспеться лялечка - нічка десь дінеться! -
Сонечком лагідним вранці прокинеться! 
Збудить матусю, розбуркає й тата: 
Буде до світу знов щебетати! 

Колискова для Михайлика. 
Спи, Михасику маленький! 
Маєш погляд ти ясненький, 
Маєш й ямочки на щічках, 
Наше сонце невеличке! 
Чоловічку світлочубий! 
Хто іще тебе так любить? 
Зробить хто усе для тебе -
На Землі і навіть в небі? 

Наш промінчику ласкавий, 
Наш горобчик кучерявий, 
Наше в світі все-привсе, 
Хай Господь тебе спасе! 
Янгол твій тебе хай водить 
И Доля щедро нагородить! 
Ти одне лиш зрозумій: 
Наше щастя - успіх твій! 
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Помічниця. 
Гарне я зробила діло: 
Борщ із ненькою зварила! 
Дуже вдався він смачний -
Із квасолею, пісний... 
Страву порали удвох! 
Татко каже: «Буде толк!». 
Ненька різала й варила, 
Я ж солила і перчила! 
Перцю ніби й зайве трохи... 
Та мені всього три роки! 
Заспокоїла матуся: 
Буду вчитись, то навчуся! 
А сестра сказала Поля, 
Що в борщі багато солі... 
То вже я пізніше трошки 
Додала іще півложки! 

Хороший онук. 
Йде мені десятий рік -
Вже дорослий чоловік! 
Сам зумію я без тата 
Дідусеві помагати. 
Завтра вранці тільки встанем -
Огорожу ладить станем, 
Бо нагодились курчата 
Із подвір'я вибігати. 
Далі інша є робота -
Йдем капусту ми полоти... 
Завжди це бабуся робить, 
Але ж хто їй ще підсобить? 
Потім зірвемо порічку -
І удвох гайнем на річку! 
Я ж спортсмен - при дідусі! 
Та й йому лиш сорок сім! 

Казала ненька... 
Нині день не спочивала: 
Я матусі помагала! 
- Подивіться! - скаже ненька, 
- Помічниця, хоч й маленька! 
Доки люба на роботі, 
Я пішла бур'ян полоти... 
Та полола дуже мало: 
Якось сапу поламала... 
Потім я помила ванну: 
Скраю - далі не дістану! 
Скатертину (чимала!) 
Я компотом залила... 
Мала вже ж її я прати -
Де було тут спочивати! 
Дуже в'їлась клята пляма: 
Не зуміла я без мами! 
Далі тісто я місила, 
Потім ще підлогу мила... 
Знемоглася до п'яти -
Саме мамі час прийти! 
Жодне із початих діло 
До кінця я не зробила! 
Переробляться діла -
Добре ж, що хоч почала... 
Що вже ненька буде рада: 
Головне в ділах - почати! 
Я сама того й не знала, 
Та вона колись казала... 



Вірш для мами. 
Не лягала вдень я спати, 
А училась.. .віршувати... 
Щоби низку звичних слів 
Як в косичку хто заплів! 
Й не без думки: наче стрічку 
Хтось уплів у ту косичку. 
Не вагалась - знала прямо: 
Буде віршик той про маму! 

Віршик вийшов невеличкий. 
Поцілую маму в щічку -
Тим її розраю втому! -
Й прочитаю їй по тому: 
«Краща в світі наша ненька, 
Наче сонечко ясненьке: 
Любим ми, і любить тато.. 
... Курка, півень і курчата!» 
Може вийшло й кострубато, 
Та зате усе в нім правда! 
Чи мені того й не знать? 
Хай підтвердить старший брат! 
А з роботи прийде тато, 
Й в нього можете спитати. 

У курей я не питала: 
В вірш для рими дописала... 
Але бачила, що люблять, 
Бо біжать - аж пір'я гублять! 
Люблять неньку в нас і інші... 
Та багато їх - для вірша! 
Серед інших - сірий кіт: 
Он на сонечку сидить! 

Близнюки. 
Ми уже не малюки -
З старшим братом...близнюки! 
Зовсім я не помилився: 
Він раніше народився. 
Я за сорок сім хвилин -
Ось чому я менший син. 
Тож з колиски братство в нас. 
А тепер до школи час: 
Знаєм ми, що цю роботу 
З понеділка до суботи 
Робить кожен чоловік, 
Як пішов вже сьомий рік. 

В нас вогню не побороти 
До усякої роботи: 
Братик брату допоможе, 
Бо інакше й буть не може! 
Буде й вчитися з руки -
Отакі ми, близнюки! 

Не питайте! 
Я одна у татка й неньки -
Татко-матінка маленька! 
Так схотів, напевно Бог: 
Схожа я на них обох! 
їх обох люблю - те знайте: 
Хто з них кращий - не питайте! 



Не розумію. 
Кажуть, сонечко сідає -
Отого я не сприймаю! 
Все не можу зрозуміть: 
Як й на чім воно сидить? 
Ніби й зовсім не манірне, 
А всідається повільно... 
Й сяять чом перестає -
Сумно й темно всім стає! 
Десь там, певно, ковдра мається -
Нею ще воно й вкривається! 
Запитать про те у брата -
Буде довго поясняти! 
Вже з роботи хай діждуся 
Татуся а з ним й матусю. 

Бабусин подарунок. 
Спекла бабуся чудо-пиріжок: 
Місточки, башточки, ворітця, вежі, арки... 
Палац-палацом - диво від Одарки: 
Таке - лялькове, взяте із книжок! 

Прикрасила усе солодким кремом, 
На баштах маківки зробила з джему... 
Й поставила на стіл ту забаганку -
На День Народження онучечки Улянки. 

Вона у неї зовсім невеличка: 
На башточках уже стоять три свічки... 

Красунечка. 
Заплела бабуся Юлі 
Голубу у коси стрічку, 
А вона ж такі гарненькі 
Має ямочки на щічках! 
Мов волошки, де й шукати?, 
Сині-сині оченята... 
Ач, манірниця яка! 
Покажу їй... язика! 

Сонечка. 
Миле личко, добра вдача -
Наша лялечка не плаче: 
З слізками не знається -
Весело всміхається. 
Отака в нас Сонечка: 
Донечка як Сонечко! 

Фантазер. 
Дві ведмедиці у небі -
Так неначе так і треба: 
Є велика і маленька -
Певно, більша з них то ненька! 
Все не можу зрозуміть: 
Де ж подівся їх ведмідь? 
В нас в обох зі старшим братом 
Є і мама, є і тато! 
Дай-но я пофантазую -
їм ведмедя підмалюю... 
Ківш маленький й трохи більший... 
З третім буде веселіше. 
Кожен з них за щастя мав би! 
Треба зоряної фарби... 



Михайликові діди. 
Ніч оцю погано спав я і устав під світ: 
Дід сказав мені, що є ще у мене дід! 
Із Полтави в Пісочин нині їхати рад: 
Там у діда проживає (треба ж !) менший брат. 
Чи не диво? От і їду ... 
І який він, брат той дідів? 
Дід говорить, що молодший... И здумать я боюсь: 
Ну хіба ж буває в світі молодий дідусь! 

Обманув мене ще раз неньчин сивий батько: 
Зовсім брат його й не дід, а вусатий дядько! 
Діда я не розумію: 
Як він так дурить уміє? 

Стара іграшка. 
На дивані в нас сидить 
Жовтий плюшевий ведмідь. 
Спочиває він - не трудить: 
Вся сім'я Потапа любить! 
Видно, що уже старенький. 
Раз мені сказала ненька: 
- Цим ведмедиком, Натуся, 
Гралась ще твоя бабуся! 
Я його намалювала, 
А іще підрахувала, 
Скільки ж-то предовгих літ 
В домі в нас отой ведмідь. 
Вийшло в мене сорок шість -
Вже хазяїн він не гість! 
Як для мене - цілий вік, 
Бо мені лиш сьомий рік. 

Рятівниця. 
Павучок упав у воду -
Павучок попав в біду: 
Дай-но прутик віднайду -
Врятувати щоб заброду 
Хоч й смілива я в матусі, 
Павуків однак боюся! 
Веселіться, павучата -
Врятувала я вам тата! 
Із усіх павучих ніг 
Он - додому він побіг! 
Те відоме і дитині: 
Дім павучий - в павутинні! 
Пан - господар справу знає: 
Сам його і виплітає 

Кокетка. 
На високому підборі 
Туфлі я знайшла в коморі... 
Узяла в сестри помади -
Губки в бантик змалювати! 
Тушшю довгі-довгі вії 
Підфарбую як зумію 
І піду гулять по хаті 
У бабусинім халаті! 
- Глянь! Красуня вийшла прямо! 
Каже татко. - Точно мама! 

Шуткувать у нас він може! 
Я ж - на нього більше схожа! 



Ховрашина сімейка. 
Щоб проти сонця золотом блищать, 
Щоранку їм матуся шубки чеше! 
У ховрахів тройко вже ховрашат: 
Дівчатка старші, а хлоп'я найменше. 
Плести косички, зрозумій мене!, -
Заняття для маленького складне. 
Стрічки вплітають ненька або татко 
Двом старшим в золотаві косенятка. 
У іншому ж на них поглянуть любо: 
Вдягають платтячка і чистять зуби, 
Вмиваються й взувають черевички, 
Із старшими вітатись мають звичку! 
Гарненьких по батьках маляток знати: 
Такий же уродивсь і їхній братик! 
Щоранку Ховрашенко сам вбирається: 
Відомо, що на тому добре знається! 
Надіне самостійно карапузик 
Штанці, сорочку, светр і картузик. 
А ще навчився - зовсім те не смішки! -
І чобітки взувати сам на ніжки: 
В задачі, на яку який узути, 
Давно маля нічого не наплута! 
До справ дитячих перший - і постійно: 
Такий уже вродився - самостійний! 

Хороші з малюків зростають дітки: 
Що вже й трудящі - всі сусіди свідки! 
І півхвилини жодне не сидить -
Усяке хоче щось для всіх зробить! 
З роботи нині прийдуть ненька й тато -
Оселю ховрашину не впізнати! 

Роботи перероблено не трішки: 
Підлогу вимито й потрушено доріжки, 
До блиску чисто посуд перемитий, 
Найстарша вже устигла й борщ зварити 
Татусь лиш посміхається у вуса -
Він зна: «допомагала» всім бабуся. 
Та і малята справу добре знають: 
Багато в чім бабусі помагають! 

Скажу я: «їх приємно знать мені: 
И слухляні, і розумні, й чепурні!» 

Микиточок. 
Він і зайчик, і коточок -
Наш онучок Микиточок. 
Як у неньки наче взяті, 
Має карі оченята! 
Личко ясне, променисте -
Соловейко голосистий! 
Ніжки-ніжки! Дриби-диби -
Вже крокують по садибі! 
Тільки треба поряд тата, 
Щоб тримав за рученята! 
То ж на світі радість вся 
Для бабусі й дідуся! 
їм для того тільки й жити, 
Микиточка щоб любити!!! 



Про Богдасика. 
Наш Богдасик-невеличок -
Ще маленький чоловічок: 
Має він багато волі -
Лиш почав ходить до школи! 
Мало знає, хто такі 
Козаки і чумаки... 
Й ті, і ті - хороші люди! 
Ким із них Богдасик буде? 
Каже ненька: "Козаки -
Це відважні парубки!" 
- Чумаки - народ багатий! -
Пі довчає хлопця тато. -
Краще буде торгувать, 
А ніж так... козакувать! 

Хлопчик віднайшовсь сказати: 
- Стану я таким як тато! 
Вже ж й сміливець, й не лайдак: 
І козак він, і чумак! 

Про Настуню. 
Є у нас іще дитинка: 
Не дитинка - веселинка! 
Хоч там ранок, а чи вечір -
Мовби ластівка щебече: 
І до неньки, і до тата 
Не стомилась щебетати! 
Але з тим і справу знає: 
Вже й рахує, і читає, 
Й вчить англійської... поволі, 
Бо готується до школи! 
Отака у нас дитинка: 
Не дитинка, а перлинка! 

Про Кирилка. 
Кири л очок-Кирил очку! 
Візьми мене в мандрівочку: 
Вдвох підемо за хату -
Ропужечку шукати! 
Як знайдемо недужу, 
То понесем в калюжу. 
Ну а якщо здорова? 
Хай скаче до Покрови! 
Ми ж візьмем ложку (будь-яку!) 
І будем гратися... В піску! 
Ложок в садибі мається! 
А ними так копається! 

Про Сандрочку-Санусю. 
Летить літак - між хмар пливе... 
Вона не тут тепер живе: 
В далекому Ашдоді 
В садочок дитячий ходить. 
Поїде до Санусі 
Із Харкова бабуся: 
Везтиме їй пакунки -
Всілякі подарунки... 
Її в краях далеких ждуть! 
Санусю Сандра там зовуть: 
Бідова та жвавенька -
Розумниця маленька! 

Про Ромася. 
Багато є у Ромася 
Питань до баби й дідуся 
І зовсім їх не жменька 
До татуся і неньки... 
Чомусичок-питальничок: 
Весь день із запитаннячок! 



Хутірець. 
Подивись на тих овець! 
Там - за ними! - хутірець: 
Он стоять три білих хатки! 
В них живуть сини і батько, 
Мати - батькова дружина, 
Жінка сина й жінка сина -
Разом будуть невістки: 
Он, червоні в них хустки! 
Є в братів маленькі діти -
Онучата баба й діда ... 
Ще живе там пес Пірат, 
Кіт рудий - шахрай Кіндрат, 
Кури, гуси, гусенята 
І кролі, і кроленята... 
Ще одна там є рідня -
З поросятами свиня! 
А в коморі - аж у стрісі! -
Гороб'ята завелися... 
Адже ж там не знають лиха 
Горобець і горобиха... 
(Не забути б про овець, 
За якими хутірець!!!). 
А і ще живуть там миші, 
Комарі - від зліших зліші, 
Мухи, бджоли, слимаки 
І якихось два жуки... 
Жив колись іще тарган... 
Та утік! Нема вже! Глянь!!! 
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Пори року. 
Православні дитячі свята 

Про місяці 
Січень. 

Січень! Січень! Аж пече: 
Дід Мороз льоди січе! 
Аж тріщить холодна ніч: 
Хто з теплом та літом дружить, 
Залізайте всі на піч -
На печі немає стужі! 
День у січні бадьориться -
Від морозу все іскриться: 
Засипає білим путі -
Під ногами хрускіт чути! 
Скрипом горнеться до ніг 

Сніг!!! 

Лютий. 
Все тріщать морози, чути -
За віконцем місяць лютий! 
Та під снігом урожаї 
Аж ніяк не вимерзають! 
- Захищає їх сніжок! 
Заєць білий кожушок 
Вже під сонце підставляє: 
Як-не-як, а пригріває! 
Хоч зима іще і люта, 
Та останні то салюти! 
Заметі лей сходять строки: 
Місяць лютий - він короткий. 



Березень. 
В лісі майже без стежок, 
Ще зривається сніжок... 
Сад уже чорніє стиха, 
Поле теж весною диха -
Місяць березень: дарма, 
Що неначе ще зима! 
Вже інакші горобці -
Бадьористі стрибунці! 
Пригріває сонце личко, 
Вицвірінькують синички... 
Оживає і село: 
Всі готові - ждуть тепло! 
І немов від дотику 
Розцвітають котики. 

Квітень. 
Диво цвіту-дивоцвіту: 
Перші квіти, місяць квітень! 
Весело всміхається -
З сонечком братається! 
Витікає - ще не стік! -
Із берези чудо-сік: 
На вельон її на білий 
Море птаства налетіло! 
Ледь шелесне де чи свисне -
І народжується пісня! 
Вибудовує тепло: 
Все на світі ожило!!! 

Травень. 
Травень - місяць зелотравий, 
Світлосонячне чоло: 
Квітне місто і село -
Цвіт вигониться на славу! 
Черемхове біле спершу 
Яблуневе перевершить, 
Далі груш та вишень цвіт 
Буде душу полонить... 

тим усім тюльпани! 
И на бузкове сили стане!!! 

А завершиться те диво 
Соловеєчковим співом! 

Червень. 
Червень - місяць вже такий: 
До роботи беручкий! 
Кожен буде справу мати -
Сад-город оберігати! 
Піклуванню меж нема! 
Покарає тих зима, 
Хто наважиться на мить 
Труд-турботи припинить. 
Червень вміє! Червень знає! 

Червень біди всі розрає! 
Впертий вічний трудівник: 
Працювати чесно звик! 



Липень. 
Царівна лісу! Вийде-но з-за липи! 
Щедріш, нема як щедрий місяць липень. 
Ні, не від липи зовсім назва та: 
Вона із пращурів! У липні - ліпота! 
У липні ні комар, ні ґедзь, ні сліпень, 
А вишні, мед і сонце: 

Ясно ж - „Ліпень!" 
У липні з перевеслом перший сніп: 
А з того найсвятіше наше - хліб! 

Серпень. 
Казали, зорі падають у серпні -
Вогнем небесним землю устеля: 
Зірками літа всипана земля 
Дари природи роздає людині щедрі! 
Вгасає серпень сонечком поволі: 
Назавтра час малятам йти до школи! 

Вересень. 
Вересневе небо чисте -
Небо яснопроменисте! 
Та літає (де й подіти!) 
Павутиння баболіта... 
Сонце вийшло по зорі -
Йдуть до школи школярі... 
До науки чиста путь: 
Нумо! Дзвоники зовуть! 

Жовтень. 
Ліс і поле взолотились -
Дозріває Божа Милість: 
Злато щедре, добре злато -
Вміє золотом співати... 
Роси стиглі на світанні -
Теплі дні ідуть! Останні... 

Листопад. 
Жовтолист - падолист: 
Попід вікна вітру свист... 
Дощ і перші холоди, 
Листопаде, обійди! 
Хай у лісі буде тиша, 
Хай весною осінь дише: 
Лист багряний потримай -
Сонце в посмішці спіймай! 

Грудень. 
Останній місяць... Трудить знов зима-
Минає грудень - року вже нема.. 
Сніги сніжать - ховаються калюжі... 
Пора спочить: приспала землю стужа 



Зима 
Різдвяні Святки 

1. Новий рік. 
Перший місяць року січень 
На ялинці світить свічі: 
Перше січня - Новий рік, 
Починає місяць рік. 
Далі йдуть свята презнані -
Звуть їх всі Святки Різдвяні. 

2.Щедра Кутя. 
Шосте ввечері. Всі діти 
Йдуть батькам кутю носити. 
Для хрещених страва та -
Зветься Щедрою кутя! 
Каша ярої пшениці 
І узвар... Не на водиці! 
Мед, родзинки, мак горіхи -
Смак солодкий всім на втіху 
І хрещені те цінують: 
Щось хрещеникам дарують. 

З.Різдво. 
Рожествування. 

Сьоме січня. Торжество 
Православних всіх - Різдво. 
День Преславних Роковин -
Народився Божий Син! 
Сяє-світить й над моря 
Віфлеємськая Зоря: 
Саме нею Божа Сила 
Світ про теє сповістила! 
До зорі виходять в свято 
Із Різдвом усіх вітати: 
З хати в хату з тим мандрують -
„Со звіздою рожествують"! 

4. Колядування. 
Сьоме. Вечір. Чи біда! 
Ходить світом Коляда! 
Насміхається, жартує, 
Всім на радість - колядує! 
Завітають в кожну хату 
Парубки а ще дівчатаҐ 
Світять посмішки ясні 
їх колядочки-пісні: 
- Коляд-коляд-колядниця! 
Добра з медом паляниця... 
Ти, хазяїн, теє знай: 
Щедрим буде урожай, 
Якщо щедрим будеш сам -
Не жалій колядникам! 



5. Щедрий Вечір. 
Вже й тринадцяте. За плечі 
Обіймає Щедрий Вечір: 
Ходять тільки лиш дівчата 
По садибах - щедрувати! 
Парубкам ходити - ні: 
Тут дівочі лиш пісні! 
Є щедрівок в них доволі -
Всі вони про Щедру Долю! 
По опівночі (овва!) 
Йде останній день Різдва. 

6. Старий Новий Рік. Василія. 
Чотирнадцяте вславля 
Новорока-Васи ля. 
Це Різдва останнє свято -
Ходять хлопці посипати: 
Без дівчат і дуже рано -
Ще задовго до світання! 
Щоби жити-не тужити, 
Посипати треба житом, 
Ледь додавши, для годиться!, 
Трошки ярої пшениці. 
Всім бажати, щоб жилось, 
Господарство щоб велось 
І родила щоб пшениця 
Та усякая пашниця! 

7. Хрещення /Водохреща/. 
Свято це завжди чекали -
На водоймах хрест рубали: 
Дух щоб Божий і на мить 
Не затримався за лід! 
Саме під Хрещенський Вечір 
Сотвориться Водохреща: 
З неба в воду-почекать!-
Зійде Божа Благодать. 
В ніч Хрещенську треба всі 
Відкривать колодязі: 
Дивом Божого Труда 
В них очиститься вода! 
Рано вранці - справи знані! -
Всі ідуть до "іордані": 
Зветься так місцина та, 

Прорубали де хреста. ' 

Буде сила молодою 
Із хрещенською водою! 
Те буває диво вічне 
Дев'ятнадцятого січня. 
Звичай здавна цей завівся: 
Сам Ісус в цей день хрестився! 



Зимовій, /січень/. 
Ніч. Уже живе дріма. 
їде хутором Зима. 
Не жаліє віхоли -
Не дарма приїхала! 
По хатках насипала, 
По стежках навіяла: 
Кучугури випали 
Заметілі білої! 

Вирувало-в'южило, 
Аж під ранок стишилось: 
Від багна з калюжами 
Сліду не залишилось! 
Сонечко підніметься 
Над ярками й річкою 
І замре здивоване 
Прямо за смерічкою... 
Морозець прокинеться, 
Заблищить осонками 
І до бору кинеться -
Бавитись з сосонками. 

Вічне диво, /січень/. 
Димами білими - таке чи де й знайти? -
Почнуть у небо дихати хати 
І дивовижно - в зграях! - попливуть 
На місці стоячи у безкінечну путь: 
По білим снігом всипаній Землі -

мов кораблі! 
І в небі чистому в бездонному Просторі 
Над тим засяють безкінечні зорі... 

Таке віки віків, воно і нині 
на Україні. 

Здається, що милується сама 
отим зима! 

Для пташок, /лютий/. 
У горобчика лихо, у горобчика скрута: 
Заморозила крильця заметіль йому люта! 
Ізнемігся до краю - з ним вже відчай-розпука: 
Підлетів до віконця - і у шибку нам стука! 

Стрибунця залишати у біді не годиться! 
Тож тепер у садочку є у нас годівниця! 
Приліта до пшениці і клює по зернині -
Отого в люту зиму так потрібно пташині! 
Кілька раз вже й синичка осюди прилітала: 
Прив'язали для неї несолоного сала. 

Масляна, 
/кінець зими - початок весни/. 
Ой селом млинець котився -
За криницю зачепився: 
Біля неї журавля 
Сам годує-звеселя! 
Журавель його склював -
Вмить скрипіти перестав! 
Сніг сіріє, сніг чорніє -
Припинилася завія: 
Досина землиця сни -
Повертає до весни! 
Ясний ранок без морозу, 
Вже буяє котик в лозах... 
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Ось на санях мчать малята -
Зиму в полі проводжати! 
Кінь везе: летить - не скаче! 
Стріха рада - просто плаче, 
Бо стікає з неї сніг -
Горобцям на щирий сміх! 
Масляна! Масляна! 
Буде сонця ясного! 
Вже ж воно всміхається -
То зима кінчається!!! 
У вінку стрічки яскраві -
Баба сніжна їде ставом: 
Умудрились на санчата 
Посадить її малята... 
До вечірньої зорі 
Веселіться, сміхарі! 
А вареників й сметани 
На усіх сьогодні стане! 

Весна 
Котики /березень/. 

Котик-котику-коточок! 
Розгорни мерщій клубочок, 
Із очиць зніми вже лапку, 
Бо із ночі спала шапка! 
Хвостик-спинку розпуши -
Смужки всі нам покажи! 
Ось займається світанок -
Березневий сходить ранок. 
Йдем до річечки! Отут 
Також котики... цвітуть! 
На стрункому верболозі -
В той же час, як і мімози... 

Цвіт дуба /травень/. 
Травень лист у літо пише: 
Все довкілля цвітом дише! 
Чи не диво справді те: 
Дуб старий - і то цвіте! 
Між листу зеленесенькі 
Є квіточки малесенькі! 
Та тільки треба не бариться: 
Піти у гай - і подивиться... 

Літо 

Літня злива /червень/. 
Дощ полоще - аж лютує: 
Хто й не хоче чобіт взує! 
Тільки дерево стоїть 
Під дощами без чобіт! 
Боровик під кущ не зник 
Й не вдягає дощовик. 
Навпаки: він любить те -
Швидше під дощем росте! 
По калюжах жабенята 
Заходились танцювати: 
їм найкращі то хвилинки -
Підставлять під дощик спинки! 
І капуста в чистім полі 
Не купила парасолю, 
Бо для неї не біда 
З хмари чорної вода... 

Лиш хвилюється пшениця -
Зливи лютої боїться! 



Шпаночка /червень/. 
Шпаночка між вишнями сяє королевою: 
Виглядає ніжною, наче кришталевою! 
Від спокуси сонечку просто ніде дітися -
Й крізь прозору ягідку серцевинка світиться! 

Надоїло/Літній дощик/. 
Небо сіре - дощик плаче: 
Крапельки в калюжах скачуть -
Долітають аж до донця! 
І коли ж те буде сонце? 
Надоїло вже чекать -
Йду калюжами гулять! 
Ось візьму лиш парасолю: 
Запрошу сусідку Олю... 

Буде весело! Дарма, 
Що в обох чобіт нема! 

Ковалі та косарі /Червень/. 
Ковалі ковалювали -

печі жару піддавали: 
- Дзінь-дзілінь! - Дзінь-дзілінь! 
Розлягайся неба синь! 
- Тук-тук-тук! - Тук-тук-тук! -
Над селом танцює стук. 
Ковалі клепають косу -
Косовище почалося!!! 
По косі співа мантачка: 
- Вжик-вжик-вжик! - ото співачка! 
Косять коси до зорі -
Розлітайтесь, комарі!... 
Вранці коси зупинились -
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Косарі ж-бо притомились... 
Літо! Трудять до зорі 
Ковалі і косарі. 

Жайворонкова пісня /Липень/. 
Ранковий жайвір пісню випряда -
Бере для цього нот з землі і з неба: 
Йому маленькому того багато треба -
З-під сонця він на землю погляда 
А липень доцарьовує - обжинки: 
Дарує літо щедрий урожай! 
Під сяйвом щирим в синю даль біжать 
Легкі тендітні всміхнені хмаринки. 
Хліботворці і день, і ніч не сплять: 
Ції пори доба весь вік годує... 
Щасливий той, хто жайвора почує -
Дає оте до Бога ближче стать! 
Про ці дива з любов'ю говори -
На світі щастя більшого немає! 
Блакитне з жовтим - хліба й неба кольори: 
Дзвінкоголосий жайвір їх єднає. 

Золотий віршик /Липень/. 
Під сонцем золотим - хоч й не дивись! -
По золотому полю їде віз. 
Снопи золотовусі в тому возі -
Й пил золотий по золотій дорозі! 
Золоточубий хлопчик невеличкий -
Уластовилось сонечково личко! -
Везе золотовусих у село... -
Йому вже восьме літечко пішло! 
Й запряжені у віз руді воли 
Від сонця золотіти почали... 
Узолотилися й круті волячі роги: 
То пил позолотив їх - із дороги!!! 
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Женці /кінець липня/. 
Рано вранці жито жати 
Вийшли в поле мишенята. 
Йде робота, й пісню чуть: 
Як співають, так і жнуть! 
До обіду чувся спів, 
А нажали сто снопів!!! 

Друзі /Серпень/. 
І 

По обжинках поміж кіп 
Ходить-бродить Житній Сніп, 
А назустріч Сніп Пшеничний: 
Й не питайте - друзі вічні! 
Перевеслами кивають -
Одне одного вітають 

II 
- Що й казать, ми оба парубки 
Нам ніяк горювать не з руки! 
- Липень з серпнем нам радість така -
Так і тягне утнуть гопака! 
А обоє веселі-рум'яні, 
У народі шановані-знані: 
Сині-сині волошки по Житньому -
Сам Господь візерунок той витіяв! - , 
По Пшеничному ж - здумать не важко! 
Розсипаються цвітом ромашки! 
А до того ж іще диво-вуса, 
Та про те вже й писать не беруся! 
Щедрий колос аж боки їм пре -
Наша Доля ніколи не вмре. 

Кручений панич /Серпень/. 
По селу гуляє спека, 
А в садку буяє серпень! 
Саме тут стоїть альтанка 
Наче справжня вишиванка-
Різнобарвним дивоцвітом 
Обплели альтанку квіти 
Пан кручений паничу! 
Я плестись тебе не вчу.. 
А додай лиш красоти -
Дах доверху обплести! 
На краї деінде й виліз -
Небагато залишилось! 
Запишається садок: 
Хатка в ньому із квіток! 

І. Маковій/Серпень/. 
Мак збирай, зсипай і вій -
Ходить полем Маковій' 
Маківник чекає нас: 
Свято щедре - Перший Спас! 
Маковія день до смерку 
Чотирнадцятого серпня. 
Мак до яблука-до меду 
У корзині з очерету! 
Очерет вродився голий' 
Маківки оббили бджоли' 
Мед носили, в гай літали -
З липи меду накачали! 
Додали бджолині діти 
Ще до того різноцвіту... 
Вулик знині - на гачок-
Мед у ньому-і з гречок! 



II. Ох так... 
Ох так-таки-так: 
По землі розсипавсь мак! 
Треба трошки почекати -
Вийдуть з того маченята! 
Місяць-другий-третій збіг -
Буде з маком нам пиріг! 

III. Маккавеї. 
В православній галереї -
По героїв Маккавеїв... 
В день цей славлять їх усюди: 
Сильні духом прості люди... 
Кат один замучить смів 
Неньку й семеро синів: 
Християнські душі щирі 
Віддали за нашу віру... 
Вже тому багато літ! 
Не забув героїв світ! 

У вирій, /серпень/. 
В вирій відлітав журавлик, 
Зазбирався з ним і равлик: 
Він у теплі у краї 
Взяв пожитки всі свої, 
Бо гнізда не вміє вити -
Треба ж там у чомусь жити! 
Розігнавсь журавлик з кручі -
Й вже летить в краї теплючі! 
Равлик теж би - він завзятько! 
Та важка на ньому хатка! 

Осінь 
Хто як зимуватиме. 

Передзим'я наступило -
Птаство в вирій відлетіло! 
Варто звірів запитати, 
Як зібрались зимувати 
На сосні хитнулась гілка -
Обізвалась з неї білка. 
Зимуватиме в дуплі -
На м'якенькому кублі: 
Є запас у нім - ще й з лишком! 
Із смачних лісних горішків. 
Лютий холод прийде в гості, 
То загорнеться у хвостик. 
- Нам по злій отій порі 
Дуже гарно у норі: 
Будем зиму в ній ми жить! -
З-під пенька озвався кріт. 
- Там і тепло, там і тихо, -
Додала його кротиха. -
їсти будем корінці: 
Молочай у молочці! 
їжачок набрався хисту: 
Назгріба побільше листу, 
В те вкачається за мить 
И цілу зиму так проспить! 
І морози не діймають: 
Лист сухий - голки тримають!. 
- Спать усім і не ревіть! -
Сонний пробурчав ведмідь: 
Всіх послухав і заліг 

у барліг! 
їжі запасать не хоче: 
Він як спить, то лапу смокче! 



По Покрові /Жовтень/. 
Пізня осінь по Покрові -
Йдуть тумани світанкові: 
Віддає тепло земля -
Гріє зорані поля... 
З-понад дива дивина -
Вже зійшла озимина... 
Ніч холодна з підмороззям, 
Іній з ранку в верболозі... 
Понад річкою парує: 
Стигне річка - зиму чує... 

Листопадиця /Листопад/. 
Із лісу в поле листя понесло -
Для лісу забагато стало листя: 
Усяк вже в лісі помостив обійстя -
На зиму листом, щоб тепліш було! 
Готуються і білка, і їжак 
Під тим холодну пору пережити; 
Ще треба й мишці в полі послужити 
Без того мишці в холоді ніяк! 
Прикриє лист комаху і жучка, 
Ще й корінець ромашки на узліссі... 
Під ним ніщо морозу не боїться: 
По листу сніг - зима тоді легка! 
Все задріма й чекати стане снігу... 

як оберігу 

Отак в природі: зійде листопад 
- і снігопад! 

Горобина /Пізня осінь/. 
Заходилась пізня осінь: 
Деревця мов діти босі -
У полатанім плащі 
Потерпають на дощі... 
Дощ іде-іде-іде -
ІЗ води нитки пряде: 
Вже калюжі, мов корита, 
Аж по вінця ним залиті.!. 
До землі прибило листя -
Літа зійшлого обійстя. 
Посіріло мов від дум: 
Сизе небо-синій сум... 
Та погляньте в даль на мить! 
і ам червоно - аж ятрить! 
То горить на вітті чистім 
Горобинове намисто!!! 

Нетерплячий братик 
/Кінець осені - початок зими/ 

Братик менший попід вікна біга-пританцьовує 

Й^очалася*вже зима*™Г* В - « ь о ^ е . . . Ня у«о и м а ' т а малюнків ще нема 
Х й ^ Г н Г п Т Т ° ' Т 0 Ч Н 0 малювати! 
Я за м!м о Р ЛЯЧИИ ~ о т о д і в ж е і побачить' * за ним виходив двічі! Вийду щ е його поклик 
Хай н а д І н е капелюха - точно ^ Т п о Т р " ^ ' 
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Про тварин 
Кізонька-матуся. 

Кізонька, кізонька - ріжки гостренькі, 
Двох козеняток лагідна ненька! 
Ось вони граються, поряд стрибаючи, 
З ненькою доброю лиха не знаючи! 
Як тому й бути: гарні й маленькі -
Любить їх дуже кізонька-ненька! 
Кличе до яблучка і до водиці, 
І до смачної трави-соковиці... 
їли -не їли (вже ж-бо й така!) -
Дасть їм попити ще й молочка! 

Ласуночка. 
І що вже за красунечка -
Корівочка Ласуночка! 
На шиї їй дзвівночок, 
Розумні добрі очі 
І довгі-довгі вії... 
А ще співати вміє! 
Сплели ми їй віночок: 
З кульбаб - під карі очі! 
Корівонько, корівонько -
Уквітчана голівонька! 
В віночку ти одна така! 
Даси малятам молочка? 

Прикмета. 
Котик на ґанку з ранку вмивається: 
В дім будуть гості - він на тім знається 
Щедре обійстя гостиною стане: 
Буде й катасику блюдце сметани! 

А у нас! 
Щоб не трапилось біди, 
В двір до нас тепер не йди: 
Стереже вже лютий звір 
З позавчора весь наш двір! 
Охоронної породи: 
Має паспорт з родоводом! 
Щирий німець за походженням 
Є вже місяць від народження... 
Добермана звати Мартіном! 
Тільки він іще не гавкає... 

Дивна пісня. 
Щоб співалось легше рибці, 
Котик грає їй на скрипці: 
Лине пісня лунко-дзвінко -
їй вже саме серединка! 
З річки голосу немає, 
Рибка ж - видно, що співає... 

Котик-братик скрипку мав: 
Біля річки був-заграв. 
Я туди ось-ось ходив: 
Пісня справді диво з див! 
Є слова в ній - як не бути? 
То крізь воду нам не чути! 



Маленькі співаки. 
На порозі кошенята 
Заходилися співати: 
Хоч до ладу ще й не вміють, 
Кошеняче склали тріо! 
Сіре має більше хисту, 
Тож воно в них за соліста. 
Кицька-ненька мружить очі -
Помагати їм не хоче! 
Горда думка на умі: 
Хай вправляються самі! 
Час такий, що ніби граться, 
А до вечора й навчаться! 
Із комори прийде тато -
Стануть те йому співати! 
Від народження бідові 
Малюки комірникові! 
Роки підуть за роками -
Стануть дітки співаками... 
Тільки треба (час сказати!) 
Репетитора найняти 
Репетитором сова: 
Щоспіва, так вже співа! 
А співать й не треба вміти: 
Треба вміти научити! 

Качконіс. 
Татко книжку нам приніс: 
На малюнку качконіс. 
При річках він проживає -
Австралієць, хто не знає! 
Там-бо сумчасті живуть! -
Як того нам не забуть?... 

Ропужка. 
І маленька, і рябенька, 
І весела , і гарненька! 
Пострибалочка проворна-
Комарів ловлю моторно... 
На усі чотири лапки 
Вистачає сил у жабки! 
Я не просто так ропужка, 
А ропужка-чепурушка! 
Ні ставкова, ні річна: 
Суходільна! Земляна!!! 

Джерелянка. 
Тут вона й в холодні ранки -
Жабка-«моржик» джерелянка: 
В крижанім не замерзає -
Навіть ще й пісень співає! 
Меншу подружку ропужки 
Звуть в народі «холодушка»: 
Чорна спинка, сірий ротик 
И помаранчевий животик. 
Так не часто зустрічається, 
Що між рідкісних тримається! 
Як побачиш - не біда: 
Значить - чиста тут вода! 
Із брудного геть пливе: 
У такому не живе! 
Джерела свого царівна 
Ця гарненька жабка дивна! 



Щаслива родина. 
йде по лісу їжачок -
Торт несе на п'ять свічок: 
З ювілеєм неньку й тата 
Щиро хоче привітати 
В їжаків це вже багато! 
Ви не смійтеся, малята! 
Дружать в домі їжачки -
Ще крім сина дві дочки... 
Люблять всіх і поважають -
І голки не заважають!!! 
А колюча ця родина 
У ділах завжди єдина. 

Урок. 
Вчила кицька кошенят 
«Польку-бабку» танцювать: 
- Лапка ліва..., лапка права... 
Крок уліво, крок управо... 
Крок вперед і крок назад... 
Спинку рівною тримать! 
Посміхайтесь! Не баріться! 

Танцювать уміє киця! 
Вправні й дітки-кошенята: 
Научились танцювати! 
Скоро-скоро буде свято: 
Треба всім те показати! 

Малюкові. 
Йде до Африки Слимак -
Для усіх як є дивак: 
Пішки він - не автостопом! -
Пройде майже пів-Європи 
Далі вже не по землі -
Попливе на кораблі! 
Має він настирне серце: 
Буде йти - і добереться! 
Хай над ним усі сміються, 
Але він не буде дуться: 
Все життя для Справи має, 
Тож іде й не поспішає... 
Те дається в боротьбі: 
Не лінуйсь, своє роби! 
За трудами прийде час: 
Успіх твій здивує нас! 

Сміливий кіт. 
Кіт Рудко сміливим мається -
На даху, бува, вмивається: 
На вечірній на зорі -
Просто аж при димарі! 
Робить те багато літ -
Ширший звідти білий світ! 
На землі чекає кицька -
Висоти вона боїться... 
Підростають кошенята -
Видно вже, що будуть в тата: 
Висоту долають разом -
Вже на дерево залазять! 



Лосенятко. 
В лісі сталося не щось: 
Лосенятко тут знайшлось! 
Вже і ходить потихеньку -
Рада тим лосиха-ненька! 
Сили в ніжках ще не має -
Дуже широко ступає. 
Заважка йому дорога, 
Але буде так не довго! 
День чи два пройдуть як мить: 
Що там піде... - побіжить! 
Буде славне - глянь на тата: 
Важко тільки починати! 

Два сімейства. 
Не сім'я: кабан і свинка, 
Й просятко, їх дитинка? 
Татко - той іще калач: 
У народі звуть сікач! 
Що не так - в єдину мить 
Він сімейство захистить! 
Ікла в нього як багнети -
У біді не дасть померти! 
Разом мешкають у лісі -
Бачив вчора на узліссі 
У курчат (цікава штука!) 
Батько - півень, мати - курка. 
Ось їх біга, кажуть, жменька -
Захищає більше ненька! 
їх сорока не бере -
Курка боки надере! 

Татко далі - на сторожі: 
Лиш, як треба, допоможе! 
Справу іншу добре знає: 
Про біду попереджає... 
Варто півнику лиш киркнуть -
Всі немов під землю зникнуть! 
Як курчатка ще маленькі, 
Захова під крила ненька... 
Бачив те в дворі не раз: 
Ця сім'я живе у нас! 

Гра в сон. 
По віршованих рядочках 
Колобочок колобочком: 
Прокотилось, потягнулось -
Розігнало всім похмурість! 
Власний хвостик упіймало, 
А по тому десь пропало... 
Обшукали все село -
Де вже нас і не було! 

Повернулися аж десь під обід -
У світлиці на столі: спить! 
Сну на вірші наганя 
Муркотливе кошеня... 
їм не стали заважать -
Трошки хай іще посплять! 

Вірші навідпочиваються -
С кошеням іще пограються! 



Плітки. 
Розпускає хтось плітки, 
Що не добрі ми, плітки... 
Знайте всі, що це неправда: 
Карасям ми завжди раді -
Полюбляєм не скучать, 
А в квача із ними грать. 

Дзвоники. 
По двору розцвірінькують коники: 
- Розцвіли поміж квітами дзвоники 
Розмаїття ліхтариків ніжних -
Білих й синіх квіток дивовижних. 

Лиш світанку розгорнеться синь, 
Роздається малиновий дзвін -
То взялись мишенятка-малята 
Із дзвіночками стебла хитати! 

У лісі. 
Чимчикують всі під кущ -
Слухати сороку: 
Скоромовочку її вчити до уроку. 
Чимось зайнята вона -
Кличе ще сороченя. 
Хоче те усіх навчать -
Та не знає, як почать. 

Горобенята. 
Бадьора бадьорінь: пірни та зринь -
В калюжах дощ викупують малятка! 
їх ненька закликає до порядку: 
Зове їх полетіть за обрій, в синь 
Вони не слухають: розцвірінчались, чуть 
Не розуміють: - Що не так? 
Куди нас звуть? 

Малюки. 
Народилося у кішки 
Двоє сірих кошенят. 
Десять днів вона годує 
Та накупує малят! 
Вже ж до ласки і охочі! 
Відкривати стали очі... 
Як б могла до гри їх взять, 
Та вони маленькі - сплять! 

Карасята. 
Рада мати, радий татко: 
їх малятка-карасятка 
Нині рано на зорі 
Народились із ікри. 
Попливли в далеку путь -
Хай здоровими зростуть. 

Манюпусінькі й проворні 
І поки-що сіро-чорні... 
Це багато дуже значить: 
Важко навіть їх побачить! 



Приютить їх невеличких 
Неглибока тиха річка. 
Дасть їм захист - злу не статься: 
Вміють вже вони сховаться! 

Вчили батьківську науку: 
Бачать окуня і щуку, 
Знають вудку, волок, сіть -
їх не просто уловить! 

Пройде рік - зростуть усі 
Золотаві карасі! 

Ювілей. 
На ставку веселе свято! 
Починали жабенята: 
Виступав їх цілий хор -
Жабенячий був мажор! 

Потім в парі чапленята 
Вийшли польку танцювати. 
Танцювали так потішно -
Всім до сліз було аж смішно! 

Далі літніх два в'юни 
Просвистіли про лини. 
Пан-карась чудово пише -
Почитав свої він вірші. 

На фінал старезний рак 
Станцював для всіх гопак! 

Так й не зчулися, як смеркло 
Почалася дискотека: 
Закордонний був діджей -
Аж з під Курська соловей! 

До півночі те творилось -
Феєрверком завершилось!!! 

- Що ж за свято, білий світ? 
- Черепасі триста літ! 

Знахідка. 
Заблудилось кошенятко. 
Стану я йому за татка: 
Пригощу як зможу радо, 
Назову коротким Ада. 
Кошенятко невеличке, 
Мама каже - буде кицька! 

Смілива мишка. 
Сплять катасики маленькі -
Вийшла з дому їхня ненька. 
А із нірки аж до ліжка 
Підійшла сіренька мишка. 
Кошенята сон свій трудять: 
Мишку ту ловить не будуть! 
І поки не вдома киця, 
Мишка зовсім не боїться. 



Причина. 
Це ж чому у бегемота 
Мало так зубів у роті? 
Як тепер він буде їсти? 
Точно: зовсім їх не чистив! 

Спасибі лікарям. 
Що за лемент сотворився? 
Півень зернятком вдавився! 
Що робити? Час співати! 
Треба голос рятувати! 
По цесарку посилають: 
Лікар-профі - всі те знають! 
Навіть чув і дальний ліс: 
Лікар вухо-горло-ніс! 
Із аптеки кличуть чаплю, 
Щоб несла з собою краплі. 
Подивились - пошептали 
Й лікувати півня стали... 
Не пройшло і чвертьгодини -
Проковтнулася зернина! 

Півник знов здоровий став: 
Стриб на тин - і заспівав 
Славу вранішній зорі... 
Вам спасибі, лікарі! 

Цікаве поросятко. 
Плаче ненька, в горі татко: 
Загубилось поросятко! 
Звісно, лихо не дрімає: 
Півгодини, як немає. 
Справу цю бере до рук 

Славнозвісний сищик Жук. 
До отого інтерес 
Показав відомий пес. 
Превеликий досвід має: 
Вже не вперше він шукає! 
Жук промовив: " Гав! Привіт! 
І відразу взявсь за слід. 
Порося шукав він мало -
У садку воно гуляло... 
Як гукали, не почуло -
Задивилося на вулик: 
Ще не бачило ніколи, 
Як меди збирають бджоли. 
Жук сказав усім малятам, 
Що не слід батьків лякати, 
Як йдете куди гулять, 
Треба їм про те сказать. 

Біда. 
В галок трапилась біда: 
Лялька випала з гнізда! 
Розкричались татко-ненька: 
- Галченя іще маленьке: 
Жовтороте пташеня -< 
И як літать іще не зна! 
Сполошилась ціла зграя: 
- Хто біду оту розрає? 
Галченятко ми зловили 
І в гніздечко підсадили. 
Стихла зграя - спокій, чути! 
Вже нещастю тут не бути!!! 
Знай, маля: людина ти. -
Маєш всім допомогти! 



Порада. 
Злим прокинувсь раз ведмідь 
І почав на всіх ревіть. 
Те не сяк, а це не так, 
І на всім поганий знак! 
Повтікали, хто живий, 
Бо ж ведмідь та ще і злий... 
Отаким от ведмедям 
Я пораду щиру дам: 
- Можеш сам ти залишиться, 
Як тебе усяк боїться! 
А оте вже діло знане: 
Всім без друзів страх погано! 
Хай тебе й бояться, може, 
Тай ніхто й не допоможе. 

Лінивець. 
Неквапливець суне тишком: 
Був заснув би (тільки б ліжко!) 
Називається лінивцем... -
Не пасти такому вівці! 

Панда. 
З евкаліпта тільки листя 
Буде цей господар їсти. 
Вміє також ще й ревіть! 
Біло-чорний той ведмідь 

Три півника. 
Півник півників питає, 
Чом ніхто з них не співає: 
Лиш один він з трьох із ранку 
Посила привіт світанку. 
Повітати сонця схід 
Можна, правда і в обід... 
Якщо ж доля давить плечі, 
То хоча б уже під вечір! 
Перший тихо відмовляє: 
- Риба, брате, не співає -
Те й маля усяке зна! 
Як співать з річного дна? 
У Китаї я свій шлях 
Маю в рисових полях: 
Все дивлюсь, щоб гарним зріс 
У водичці мутній рис! 
Другий півник мовить вслідки: 
- Як співать, коли ти квітка? 
Я мовчу. Лиш тільки цвіт 
Посилає всім привіт. 

Тапір. 
Наче чудернацька свинка 
В зоопарку є тваринка: 
Схожа ще й на бегемота, 
Та нема такого рота. 
Хобот має ще сестричка -
Тільки зовсім невеличкий! 



Дитсадок та школа 

Наше місто. 
В гурт зібралися малята -
Місто будуть малювати. 
Павлик гру ту починатиме -
Центр спочатку малюватиме. 
Розгорнувся ось майдан -
З краю в край, ти тільки глянь 
На майдан зібрались люди: 
Справжнє свято скоро буде! 
Подивись, які чудові 
Кульки різнокольорові 
Й майорять над всім згори 
Прапорці і прапори... 
Від майдану (хто не знає?) 
Йдуть тролейбуси й трамваї.. 
Також їде містом грейдер -
Не шкодує Юрчик крейди: 
Щоб дороги гарні мати, 
Треба їх ремонтувати! 
Ось малює ще Євген 
В місті метрополітен: 
Буде довгий ескалатор 
Піднімать і опускати, 
А маленькі поїзди 
Повезуть й туди, й сюди! 
Зовсім поряд Соня й Алла 
Зоопарк намалювали. 
В нім живуть - ото істоти! -
Слон, жираф і бегемоти... 
Стадіон Ромась малює: 

Йде тут матч.. .Суддя слідкує 
футболісти м'яч ведуть -
Гол напевно має будь! 
Парк Культури й Відпочинку 
Домальовує Яринка: 
В парку всі маленькі діти 
Мають з чого порадіти! 
Ось кафе велике - тут 
Різні сласті продають. 
Через парк увесь від нього 
Підвісна веде дорога. 
Є усі атракціони, 
И місто все як на долоні! 
Завершив Сергій роботу: 
Це вокзал. Тут поїзд ходить. 
День пройшов. І Він по всьому 
Розвезе людей додому. 
Інші діти теж малюють -
З кольорами фантазують... 

-Місто вийшло точно наше' -
Вихователька їм скаже. 
А Вадимко все те зверху 
Ще прикрасить феєрверком 



у Зоопарку. 
Малюки сьогодні раді -
Побували в зоосадь 

Вражень стільки, де там 
Так багато встигли взнати. 
Шршим стрів їх бегемот. 
Що відкрив великий рот. 
АЖ стомилися малята 
В рот той яблука кидати! 
Бегемот же все ковтав -
Ротом трошки лиш жував 
Закривав тим ротом двері 
До зимової вольєри'. 
АЖ з'явилось звідтіля 
Б е г е м о т е маля 
Розказать - важка р 
Із вольєри, не із рота... 
Пан - татусь і далі їв 
Та малятко пропустив 
до смішного ненька!!! 
Всідзаним.-.Зявилас 
(Так би мовить, з ^ А Д° 
Бегемотівська еім ) 
Ненька з'їла яблук теж 
щ а с т я - р а д о с т і б е з м е ж . 

А мале того не їло: 
П ОХ0ДИЛ0-П0Х0ДИ ло.. •, 

у басейн пішло -купаться.. 
Далі бачили слона -
Те вже зовсім дивина! 

О-та-кен-ні має вуха -
Зовсім ними він не слуха, 
А ганяє лютих мух: 
Вуха в нього... замість рук! 
Ні! Іще! Іще він робить! 
Замість рук у нього... хобот! 
По вольєрі слон гуляє 
їжу хоботом збирає, 
А за тим (ото робота!) 
Відправля її до рота 
І ретельно всю жує!... 
Ще у нього ікла є: 
Трошки загнуті - не рівні 
(Краще їх назвати бивні!) 
Ними він дубки несе! 
Про слона вже, мабуть, все! 
Ні! Іще цікаве є: 
Слон крізь хобот воду п'є! 
Хобот той... неначе ніс -
Тільки трохи переріс! 
(Зрозуміть несила й досі: 
Якце воду пити носом?) 

Слон не тільки їв і пив, 
Він іще... фонтан зробив! 
Йшов неквапною ходою 
И обливав себе водою!!! 

До жирафа ще ходили, 
Вслід за тим - до крокодила... 
Потім ще до черепах. 
Пелікан - цікавий птах! 
Чаплі, страуси, олені 



І верблюди, і тюлені, 
Антилопа (зветься зебу!) 
І смугаста кралька - зебра... 

На кінець до риб зайшли -
Теж багато див знайшли! 
Покаталися й на поні -
Це такі маленькі коні! 

Ні! Нічого не забули! 
А в автобусі... поснули!!! 
Хай посплять! Дамо їм спокій: 
Вік такий - чотири роки! 
Ще б про мавп вам розказати! 
Ось прокинуться малята... 

На балеті. 
Ні для кого не секрет: 
Нас возили на балет! 
На балеті в перший раз 
Побував увесь наш клас: 
Третій "Є" - ніяк не смішки! 
Був блет про Білосніжку. 
Тож про що - ще дома знали: 
"Білосніжку" всі читали! 
(Не читав хто - тим-бо ж горе, 
Бо в балеті не говорять: 
Про усе ти здогадаться 
Маєш, дивлячись на танці!) 
Та оте було й не важко, 
Бо ж костюми як підказка! 
Білосніжка й з нею гноми, 

Відьми-мачухи хороми, 
Принц-сміливець, звірі різні... -
В танці дивнім, мов у пісні! 
Надуважні ми сиділи 
И все в балеті зрозуміли! 
Зрозуміти зможемо 
И "Лебедине озеро". 
Знову їдем, ось - на свято! 
Треба казку прочитати! 

А пізніше - вже як скучимо! -
Ще поїдем. На "Лускунчика". 

Малюнок. 
В дитсадку в вівторок діти 
Малювали різні квіти: 
Соня -мальви, Гриць - троянду, 
Ясь - тюльпан, ромашку - Надя, 
Інна - мак, Петрусь - фіалку, 
А півонію - Наталка... 
Всіх Данилко здивував, 
Кактус що намалював. 
Зацікавилися діти: 
- А на тім бувають квіти? 
И вихователька питає, 
Звідки він про теє знає? 
- Кактус білий вдома маю, 
Що на день лиш розцвітає... 
Я намалював червоний: 
Є такий у тітки Нонни! 



Ранок навпаки. 
всі-превсі, хто ще не чув! 
В дитсадочку ранок був. 
Там зібрали мам і тат -
З Новим Роком повітать... 
Лиш малеча із батьками 
Помінялися містями: 
Все творилось навпаки -
Так придумали батьки! 
Ми у залі посідали, 
А вони концерт давали! 
Як з дивацької пори: 
Всі дитячі номери! 
Татко Дими Тимчука -
У костюмі був вовка! -
Станцював для нас гопак: 
Що вже й спритний-як юнак. 
Ненька Вигідської Алли 
Про ялиноньку співала: 
Мала навіть й рукавички 
Наче лапки у лисички! 

Далі батьківський народ 
Став водити хоровод: 
Найчудніше те на світі -
Так немов маленькі діти. 
Потім ще були змагання -
Те вже й зовсім з-над чекання! 

Й нам сподобалось, й батькам! 
Точно знаю бачив сам! 

До пісні про віночок. 
У моїм віночку квіти -
Знають їх дорослі й діти. 
Зачарують дивоцвітом: 
І троянда повновида, 
І барвінок, й рута м'ята.. . 
З яблунь цвіту, як не знати? 
Є й волошки, й нагідки, 
І зозулі чобітки... 
Заспіває дитсадочок 
Гарну пісню про віночок! 

Спасибі за науку. 
В нас сьогодні справжнє свято: 
Народились поросята! 
Чепурні, хоч й не величкі -
Десь такі як рукавичка! 
Мають хвостики крючечком 
І рожеві п'ятачечки! 
Йде поглянуть кожен гість: 
їх не мало - цілих шість! 
Виправля мене мій тато: 
- "Цілих" тут не слід казати! 
Вдячна за науку татові: 
Просто "шість" тепер казатиму! 
Тут додав один наш гість: 
- Можна ще сказать "аж шість"! 
Роскажу сусідці Олі 
Й однокласникам у школі! 



Будем знать. 
У лісі є маленьке озерце, 
Там качечка насиджує яйце... 
Напевне, не одне - їх більше є: 
Порахувать пташина не дає. 
Ось дасть їй Бог маленьких каченят, 
Тоді вже з братом точно будем знать! 
Інакше і не можна! Ми юннати: 
Не станемо з гнізда її зганяти! 

Вчить тому учитель нас -
Ходем вдвох у третій клас. 
Я не сплутав - навпаки: 
Ми із братом близнюки! 

Школяр. 
Равлик поспіша на урок -
Равличенчихи найменший синок. 
Вчиться гарно він: найкращий у класі 
Напрочуд йому наука вдалася! 

Равличенко ні в чому не гірший: 
Артистично зачитує вірші, 
В зошит пише і чітко, й рівненько -
Хвалять сестри і брат, татко й ненька! 

Достовірно, що кращих не знати, 
Як почне віднімать-додавати: 
До учіння хутчіш, ніж до гри! 
І табличку вже вивчив!... На три... 

Сомова наука. 
Запитали соменята 
Раз колись у Сома-тата-
-Як свої зростив ти вуса 
Розкажи оте, татусю! 
Стали ми вже підростати -
Хочем теж такії мати! 
Засміявсь із того батько-
- Н у и чудні ви, рибенятка' 
і аіни тут не держу, 

Все по-правді розкажу 
Я живу багато літ -
Попобачив білий світ! 
Тільки дечому учусь, 
То мотаю все на вус. 
Дивини немає тут -
Вуса з того і ростуть' 
Щоб вусатим-мудрим стати 
іреба досвіду набрати' 
Менший мовив тут Соменко-
- і а к і є - я щ е маленький-
Вуса в мене в самий раз -
Лиш закінчив перший клас 
Проучився рік не марно 

оцінки маю гарні! 
У сусідського коротші -
Він учитися не хоче' 



Що як вивчив, те й твоє. 
Раз у лісі поросятко 
Загубило неньку й татка. 
Не му гиче вже й не скаче: 
На пеньку сидить і плаче. 
То вже й горе, як по-правді! 
Що ж маленькому порадить? 
Вигляда із нірки кріт: 
- Годі вже! Кінчай ревіть! 
Сльози горю не розрада -
Треба йти батьків шукати! 
Ясно всім, що треба йти, 
Та ніхто не зна - куди? 
- Я сюди від річки йшло. -
Поросятко почало... 
- Це вже краще: це вже щось, -
Побасив розумний лось. -
Знаю те багато літ: 
Звідси треба йти на схід! 
- Ну а де той схід шукати? -
Пропищали мишенята 
- Зараз вечір вже надходить. 
Онде сонечко заходить. 
Захід там - і всі турботи: 
Схід - від заходу навпроти! 
А крім того, як на те, 
Мох на дереві росте 
Завжди на північнім боці -
Нас учили на уроці! -
Лосенятко проказало -
А того уже й немало! 
Як учителька говорить, 

Схід - від півночі праворуч!... 
Що як вивчив, те й твоє! 

Подивились - так і є... 
Всі гуртом на схід пішли -
Поросятко повели. 
Чи й покинеш? Ясна річ: 
Ще мале, а скоро ніч! 
Річка швидко відшукалась -
Саме там і зустріч сталась: 
За годину ненька й татко 
Обгукалися малятка. 

Віршики до танцю. 
I. Рушничок-рушничок, 
Ти порадуй діточок: 
Ось у гурті зараз вийдуть -
Танцювать з тобою підуть! 

II. Я, маленький козачок, 
Вам станцюю гопачок: 
Нумо, хлопчики й дівчата! 
Будем разом танцювати! 



Коломийки*. 
(пісня) 

Чепурненькі ми сьогодні -
в дитсадочку свято: 
Рідну неньку Україну 
Будем величати! 

В Україні живемо -
Ясно і дитинці: 
Українською співаєм -
Всі ми українці! 
Є в нас гори і долини, 
І річки широкі: 
Хай на рідній Україні 
Буде мир і спокій! 

Коломийка коротенька -
Довгу не співають: 
Хай про нашу Україну 
Всі на світі знають! 

" Т І Т у ш и н у коломийкову мелодію. 
* Виконуються на т р а д и ц і й 
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Граючись зростаємо 
все на світі взнаємо 

Гра. 
Із планети на планету 
Запускаєм ми ракету, 
А в ракеті тій - малята, 

Міжпланетні космонавти! 
Вже злетіли - летимо, 
Мовчки яблуко їмо... 
Забажалось раптом дітям 
У відкритий космос вийти -
Вже й канат взяли до рук! 
Але ж де подівся люк? 
Так і є: забудько-тато 
Люк забув намалювати! 
Домалюю вже сама: 
Татка вдома ще нема! 

Нова гра. 
Грали ми в січовика -
Гра у нас нова така! 
У густім дубовім лісі 
Свій намет зробили - з хмизу! 
То була нам штаб-квартира... 
В нас Павлусь за командира! 



Дім для ляльки. 
Є у мене лялька Алла -
Я їй дім намалювала. 
Дуже гарний, хоч ляльковий: 
Вийшов він двоповерховий. 
У обійсті всюди спокій. 
Є тут сходинки високі. 
Дві колони. Вхід із саду -
Саме в літню він веранду. 
На веранді просто рай: 
Є, де в літку пити чай. 
Разом з друзями - у Алли 
їх, на щастя, є чимало: 
Пупс Василько, лялька Інна 
І маленька балерина... 
(Ще не знаю, як назвати. 
Хай вже буде просто Ната!), 
Буратіно теж за друга, 
Борька - плюшевий папуга... 
І, звичайно, - як не мати? -
Пес на прізвисько Ренато... 
В домі що - на жаль, не видно: 
Тільки поверхи і вікна. 
Трошки вище від колон 
Розмістився ще балкон. 
На балконі кресла є! 
їх там два: одне - моє! 
Всім сподобавсь чудо-дім -
Аллі буде добре в нім! 
Лиш спитав мене брат Тихін: 
- Перший поверх чом без вікон? 
Я ж сказала, як почула: 
- Домалюю ще, забула!!! 

Зараз, після відпочинку! 
І додам іще драбинку -
Саме біля двох колон: 
Щоб із саду - на балкон! 

Учта/ 
Як у нашому у царстві 
Всіх стає на господарстві: 
Над ліси і над моря 
Сам Дениско за царя. 
З ним Тетянка за царицю -
Вдвох на троні у «світлиці»! 
Павлик став за воєводу -
Військо він могутнє водить: 
Стас, Василько, Влад, Петрусь, 
Ще й Іванко Білоус. 
Також є придворні дами: 
Катя, Настя, Інна й Тама**. 
Кавалерів маєм п'ять -
їх не буду називать 
Є й статс-дама (як без неї?)... -
Не знайшлось лиш лакеїв! 
Та того нам і не треба: 
Кожен зробить сам для себе! 
Всім збиратися пора -
Має в нас початись гра: 
Напекли картоплі й сала -
Буде учта, всім щоб стало! 
Не біда, що весь «палац» 
На галявині у нас! 

* Учта - святковий прийом із балом у царському палаці. 
** Пестливе від Таміла. 



Учениці. 
Не сиділа я без діла: 
Ляльку я писати вчила. 
Лялька сонечком сія: 
Пише точно так, як я! 
Працювали ми на славу -
Написали цілу вправу: 
Аркуш весь списали мілко! 
Мама каже: «Є помилка!». 
Ми удвох лиш сміємося: 
- Що тут зробиш? Ми ж вчимося 
Поучити правило 
Ненька нас заставила. 
Вчили ми, гулять не йшли -
І помилку вдвох знаишли! 

Хазяєчка. 
На осонні: на грядках у садочку 
Наросли (саджала я!) огірочки! 
Я б зірвала їх - для неньки, 
Та вони іше маленькі... 

Як я вивчив. 
Ліва й права є рука: 
Забував я, де яка! 
розбиратись став потрошку : 
Ось згадаю лиш про ложку, 
Ручку, пензлик, олівець -
А чи я не молодець! 
Пам'ятати завжди маю: 
В правій все оте тримаю! 
Підовча мене бабуся: 
Нею я іще хрещуся! 

Я з бабусею дружу 
І до церкви теж ходжу. 
Раз на тиждень. Щонеділі. 
«Отче наш» уже умію! 
Тільки правильно хреститись 
Довго я не міг навчитись. 
Вже ж тепер я добре знаю, 
З двох яке плече останнє: 
Йде до лівого правиця -
Дуже легко з тим вклониться! 
Тільки спробуєш інакше, 
Буде те зробити важче... 

Часничок. 
Я ходила у садок -
Посадила часничок. 
Скажеш ти: «А чи й здорова? 
Хто ж саджає під Покрову?» 
Я ж зроблю, немов не чула: 
Грядку листом нагорнула... 
Хай чекає так весни -
У землиці бачить сни... 
Ледве встигне сніг зійти -
Миттю він почне рости! 
Щедру казку знаю ту -
Я лиш листячко змету... 
Як часник з зимою знається, 
То озимим називається: 
Визріва міцний і злющий -
Саме тому і цілющий. 
Яровий - він теж гіркий, 
Але зовсім не такий 



Про добу. 
Те не знати - стидоба, 
Що зовуть усі "доба". 
Кожна з діб мандрівочку 
Почина опівночі. 
До вівторка з понеділка 
Довго йтиме менша стрілка: 
По годиннику поволі 
Двічі пройде повне коло 
І при цьому неупинно 
Рахуватиме години! 
Ясно й чітко - без секретів: 
Перша, друга, потім третя... 
Стрілка міря часу хід 
До дванадцяти... Обід. 
В другім колі кожне взяте 
До дванадцяти додати: 
Одиниця - то тринадцять, 
Двійка (ясно!) -чотирнадцять... 

Десять ночі (уяви!) -
Це вже буде двадцять дві! 

Завешиться друге коло -
І нова доба на волі! 
Дуже дивно: на почин 
Нуль годин і нуль хвилин! 

По знаннях розумних знати 
Ми вчимося рахувати. 

Весела табличка множення 

Мишки-мандрівниці. 
/табличка на два/ 

Два на два - чотири мишки 
Йдуть гуртом у Київ пішки. 
Два на три - відомо, шість. 
Через поле, через ліс. 
На чотири два - вже вісім! 
їхать в Київ мишкам нічим... 
Два на п'ять... - десятий ранок 
Зустрічають в полі рано. 
Два на шість - дванадцять? Точно! 
Дні біжать, минають ночі... 
Два на сім - і чотирнадцять! 
Важко всім їм добираться. 
Два на вісім... Сіль та хліб! 
Вже ідуть шістнадцять діб... 
Та дороги не бояться: 
Два на дев'ять - вісімнадцять! 
Два на десять - двадцять! Диво: 
Ще півдня - і буде Київ! 



Зворотня табличка на три 
про юннатів. 

А табличку про юннатів 
Аж з кінця ми будем знати. 
Отакі ми - малюки: 
Любим часто "навпаки !!! 

Класом ми прийшли до лісу. 
Три на десять - буде тридцять 
Три на дев'ять - двадцять сім! 
Ліс юннатам - другий дім! 
Двадцять й четверо нас в лісі -
Так як наче три на вісім! 
Три на сім - двадцять один! 
Всі - юннатський ми загін. 
Три на шість - то вісімнадцять. 
В школі аж у Другім класі -
Вже дорослі досить люди... 
Три на п'ять - п'ятнадцять буде! 
На чотири три - дванадцять. 
На природі будем знаться! 
Дев'ять-три на три... Юннати! 
Що до цього ще додати! 

Короткий віршик на чотири. 
Чотири по чотири - то Шістнадцять. 
В майстерні почали ми прибираться... 
На п'ять чотири двадцять! Саме час. 
Все на місцях повинно бути в нас. 
Шість на чотири - вже ж двадцять чотири. 
Мантачку покладем біля сокири... 
Сюди ж і пилку - не гуляла лісом -
Сім на чотири - буде двадцять вісім. 

Ось (вісім на чотири - тридцять два!) 
До пилки - молоткова голова... 
А дев'ять на чотири - тридцять шість! 
До нас в майстерню прийде зараз гість 
Короткий вірш - кінчається він скоро, 
Бо десять на чотири - то вже й сорок! 

Дмитрикова лічилочка 
на п'ять про синичок. 

П'ять на п'ять - двадцять п'ять. 
Дмитрик вчиться рахувать. 
П'ять на шість - тридцять. 
Під вікном синиці. 
П'ять на сім - тридцять п'ять. 
В годівничці щось їдять. 
П'ять на вісім - сорок. 
Сало там без солі! 
П'ять на дев'ять - сорок п'ять. 
Цю пташину треба знать! 
П'ять на десять - п'ятдесят! 
Сала з сіллю не давать!!! 

Весела загадка-лічилочка 
на шість про зайчика. 

Шість на шість - тридцять шість! 
На вгороді моркву їсть... 
Шість на сім - сорок два! 
Звір - вухата голова... 
Шість на вісім - сорок вісім! 
В полі він живе і в лісі... 
Шість на дев'ять... зовсім сірий! 
П'ятдесят та ще чотири... 
Шість на десять - шістдесят! 
Побігайця як назвать? 



лашіичка про шпака на сім. 
Сорок дев'ять - сім на сім! 
Ми шпаку будуєм дім... 
Сім на вісім... Шпак не гість! 
П'ятдесят та ще і шість. 
Сім на дев'ять... Саду брат! 
Три, а з ними шістдесят. 
Сім на десять - сімдесят! 
Шпаче! Йди до нас у сад! 

Тільки про вісім. 
Вісім на вісім (треба те знать!) -
Понад чотири ще шістдесят... 
Вісім на дев'ять? Над сімдесят 
Два ще додай, правду щоб знать. 
Вісім на десять (це вже й кінець!) 
Вісімдесят аж! Ну, молодець!!! 

Вийшла коротка - бавитись нічим: 
Тільки табличка і тільки про вісім! 

Наймиліша на дев'ять. 
Це, хоч й коротша, та наймиліша! 
Дев'ять на дев'ять кожен запише... 
Та лиш розумний знатиме син: 
Вісімдесят це... й ще з ним один! 
Дев'ять на десять - так, дев'яносто! 
Вся вже табличка! Вивчилась просто!!! 

Про дива та дивне 
Диво для Данилка 

Після снігу, після льоду, після стужі 
Десь взялися рибенята у калюжі: 
Всі до одного малесенькі чорненькі, 
А не видно ані батечка, ні неньки! 
Сонце-сонечко сильніше пригріває -
Рибеняток у калюжі вже немає... 
Замість них предивні плавають істоти: 
Лапкам-хвостику на день стає роботи! 
Пролетіло-пронеслося кілька днів, 
І, що сталося, - ніхто не зрозумів! 
Чудасія чудасією і крапка: 
Замість рибок - із калюжі вийшли... жабки! 
Зацікавився Данилко: "Диво просто: 
Лапки виросли! А де ж подівся хвостик?" 

Цирк. 
Дресировані олені 
Ще й ведмеді на арені, 
І танцює гурт собак 
Польський танець краков'як 
Свій показували хист 
І жонглер, й еквілібрист... 
Щоб потішить дітлахів, 
В барабанчик зайчик бив! 
Кіт ділить і множить знав! 
Слон на двох ногах стояв! 
Клоун грав на саксофоні, 
Лев морський плескав в долоні 
(а долоні в нього - ласти!)... 4 101 



По дротах ішли гімнасти: 
Що вже й вправний кожен з них 
Де таких й набрали їх! 
Чи не чудо? Ясно - цирк: 
Був факир - і раптом зник!!! 

Енелята. 
Лиш світати почало, 
В полі сіли НЛО. 
їх було, здається, п'ять: 
В кожнім - троє енелят. 
Всі пішли вони по полю -
І прямісінько до школи! 
їм хотілось подивиться, 
Хто і як у школі вчиться. 
Там зустріли енелят 
Тільки я та пес Пірат... 
Бо селом гуляє літо 
И з ранку школа ще закрита! 

Я прибульців не боявся, 
І Пірат їх не злякався: 
Звичайнісінькі малята, 
Та й навіщо нас лякати! 
На порозі ми сиділи, 
Сміючись черешню їли... 
З півгодини. А по тому 
Час було їм вже додому: 
Поспішали, бо ж не смішки... 

ПІ 
И я прокинувся... У ліжку! 
Та тепер про енелят 
Можу все вам розказать! 

АКРОВІРШІ ТА АКРОЗАГАДКИ 
Предмети 

1. Бараболю, бурячок, моркву і капусту 
Обварив в бульйоні кухар - до зникання хрусту. 
Розмішать - готове стане! 
Ще - засмажка! І... сметана... 

2. Трудився кондитер, щоб те сотворити: 
Окраса до столу із крему й бісквіту. 
Радіє малеча, поласує й гість: 
Таке і дідусь з задоволенням з'їсть! 

3. Складає жнець із стебел й колосків 
Натхненника того з глибин віків. 
І тільки перевеслом обплете -
Подивиться із гордістю на те. 

4. Короткозорий, бо високий надзвичайно! 
Рука з гачком - міцна і дуже довга... 
А в будівництві - перша допомога: 
На вантажах - так взагалі начальник! 

5. Шовковисте тепле хутро 
У вбрання зібрали мудро: 
Буде гріти вас сама -
Аж відступиться зима! 

6. Має зав'язку під шию 
І ховати все уміє. 
Шапки? Ні! 
Один жупан! 
Кажуть, дуже щедрий пан! 

103 



Рослини, комахи і риба 

1. Кажуть, ягода, 
А ти 
В пуд вмудряєшся зрости: 
У червоній медовиці 
Насінин як в небі птиці! 

2. Головастий уродивсь головач: 
Аж піднять несила - де й помагач! 
Розкида на весь вгород батоги: 
Бережіться, бур'яни-вороги! 
У герої записавсь через те -
Запишавсь собою: ще підросте! 

3. Я на дереві вродилось: 
Бік рум'яний - сонцем грілось! 
Лиш торкнись, і я впаду -
Упіймаєш на льоту! 
Кажуть ще, що наливне: 
Ось лишень скуштуй мене! 

4. Маля усяке зна, що я з косичкою -
Оранжева красунька із землі. 
Розшукувать мене поміж травичкою 
Кмітливі вміють зайці і кролі. 
Від мене й ти навряд чи відмовляєшся, 
А як зовусь, так точно здогадаєшся! 

5. Сонечкове личко церемонно 
Обертає завжди 
На осоння... 
Як зоветься? Той із вас узнає, 
Хто загадку вірно розгадає! 

6. Плете він сіті все своє життя, 
Але ніяк-ніколи не рибалить: 
В повітрі їх 
Уміло й мудро ставить -
Кусючі мухи в сіті полетять! 

7. Дарують в спогляданні красоту: 
Живим басистим голосом чарують... 
Малечу їх політ завжди дивує: 
Енергії де взять на силу ту? 
Летить гігант й в польоті бадьориться -
І те несуть легкі прозорі крильця. 

8. Об талії такій усім лиш мріять! 
Смугаста злючка: чорне з жовтим в парі. 
А жалить так, що годі що і вдіять -

мов жаром!!! 
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Птахи 

1. Ґедзь ту птицю не боїться, 
Адже ж те не ловить птиця! 
Вороніє що ворона-
Аж до синього вся чорна! 

2. Чоботи довгі ніяк не носила, 
А босоніж по замуллю ходила... 
Панна-пташина ще й довгошия: 
Ловить без вудки! 
Як вона вміє? 

3. Сон по небу зорі трусить, 
Осміхнувся Місяць в вуса... 
Вийшла з хатки господиня: 

- А котра тепер година? 

4. Колись злечу отут на гілку сливи -
Усім в селі не дам зайвинку спати! 
Ростуть вже й крильця, й гребінець -
Чекайте дива! 
А зараз я мале: співає тато... 

5. Красунька зозуляста - червоний гребінець 
У сап'янцях жовтеньких пустилась у танець. 
Розсипались малятка - такії ж зозулятка... 
Куку-куку-кукуріку! - до них гукає татко! 
Ану хутчіше їх узнай: як звати неньку, угадай! 
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6. Гелготливий, довгошиїй - чує все! 
У лужку свою він зграю 
Сам пасе. 
Ач, як згорда та звисока поглядав! 
Кажуть, Рим цей птах від лиха врятував! 

7. Співати - не співа, хоча і птиця: 
Одна така - не галка й не синиця... 
Розумного й було б ... Але нема: 
О всій порі літає лиш сама.. 
Коротку правду каже дуже рідко, 
А протріщить - і миттю піде плітка! 

8. Жарина голосу луна над полем-гаєм: 
Аж он у небі ледь чорніє цятка! 
Його назвати можна нашим щастям -
В дивнючих співанках Вітчизни долю маєм! 
Із райдуги розкриленим сія: 

- Радій, Вкраїно, доленько моя!!! 

9. Широчінь пливе над хати -
Почина лиш птах співати... 
А чому ж не чуть музиків? 
Кажуть, сам співати звик він! 
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Тварини 

1. Ховає збіжжя в нірку - до зими 
Опецькуватий польовий господар: 
Великі щоки має з первороду -
Розтягуються наче дві суми! 
А як в садибі повна є комора, 
Хазяїн зимуватиме без горя! 

2. Без гвіздка і без сокири -
Ой, нелегко ж це! -
Будуватиме запруду й зробить озерце. 
Ех, ставочок! Є де жить! 
Річка? Далі побіжить! 

3. їде шильце біля шильця: 
Жваві очі, гостре рильце, 
А прудкі короткі ніжки 
Чимчикують швидко пішки... 
Ось торкнись - згорнувсь клубочком: 
Кострубатим колобочком. 

4. Є такий, бува й кусається! -
На пранні майстернім знається! 
Обполоще-перемиє: 
Так, як він, ніхто не вміє! 

5. Кажуть, має хитру вдачу 
І до мишок пильний зір... 
Тож вгадайте, що за звір? 



7. Крила маю і літаю, 
А пір'їнок в них немає... 
Жах вночі на всіх наводжу, 
А дрімаю тільки вдень я. 
Назовіть мене на ймення! 

8. Я кошару добре знаю, 
Гарна в мене шубка-смушка! 
Наче весла - вниз тримаю 
Я свої маленькі вушка. 

9. Вовну зстригти -
І на прядку! 
Вийшла в мене вже загадка! 
Цю вгадаєте - вже ж знаю! - , 
Я вам іншу загадаю! 

10. Вуха як задовгі трішки, 
І на лобі біла цятка. 
Сіра шерсть, в копитцях ніжки -
Лиш упертий, аж затятий! 
Юрчик сів: "Вйо-вйо, мій коню! 
Чом стоїш? Пора рушати! 
Он, дивися, на осонні 
Конюшини як багато!" 

11. В лісі темному, де хащі й кропива, 
О-га-кен-ний сіроманець прожива: 
Виє страшно, зуби гострі - точно Змій! 
Краще з ним не зустрічатись: дуже злий!!! 
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12. Самотужки цей вухань 
Лісом зробить просіку: 
О-та-кен-ний здоровань! 
Наче чайник - з носиком! 

13. Копач-копач-копасичок, невтомний будівник: 
Розкопує-розширює підземний лабіринт. 
І думає-видумує тунелі-рукава 
Така-собі... сліпесенька розумна голова! 

14. Пританцьовують підковані копитця -
Од стрімкого бігу грива веселиться! 
На мені вся збруя є новим-новенька! 
І немовби зовсім кінь!... Але маленький! 

Люди 

1. Красень-парубок на сивому коні: 
Ось і шабля, ось і люлька при мені! 
Звісно всім, що гарний хлопець - не лайдак! 
А зовуся запорізький я... 
(Козак)! 

2. Чоботи -
Утлі, 

воли - круторогі... 
Міг місяцями топтати дороги... 
Аж за Дніпро за возами ходив: 
Кажуть, із Криму сіль він возив! 
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ВІРШІ-ЗАГАДКИ* 
Треба знать всього багато 

щоб загадку розгадати! 

Предмети та явища 

Чудо-клубок. 
Покотився колобок - зачепився за гачок. 
Ним гачок крутив-вертів 
И на Софійку светр надів! 
Колобок - цікаві речі! -
Шерсть колись була овеча! 

(іьиосідт юняіющ 9 уіод^ігуі) 

Дивне сідельце. 
Отаке, немов два "О", 
Поміж них - гачок-сідло... 
Тим сідлом (диваччя віз!) 
Осідлати можна ніс! 

(пс!кі/<(>іо) 
Підказка 
Недобача бабуся Лара. 
Взяла й купила (окуляри) 

* Більшість із цих творів можна використовувати і як звичайні 
вірші, і як віршовані загадки, у одному випадку називаючи, а 
у іншому - не називаючи заголовок. 
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Річка. 
В'юсь між верболозами -
Стигну під морозами... 
Взимку ти неначе птах 
Можеш мчать на ковзанах. 
Влітку - інше є змагання: 
У квача - під час купання. 
У мені вода пливе -
Риба в тій воді живе. 

Море. 
Від землі до небосхилу 
По мені гуляють хвилі. 
А як вітер, буря й грім, 
Кораблі, буває, їм! 
Все в мені на друзки б'ється 
Штормом лихо те зоветься! 

Сонечко. 
Золотий котивсь гарбуз 
Й за селом у землю вгруз! 
Те неначе так і треба, 
Що гарбуз котився небом. 
Завтра вийде знов з-за хати, 
Щоби землю осявати! 

Комбінезон. 
Уяви: оте вбрання 
Може сісти на коня, 
Може й вийти на дорогу -
Має руки й має ноги! 
Й на дорослій є людині! 
Та частіше - на дитині! 



Осінь. 
Золотокоса господиня, 
Молодша літечка сестра, 
Багряним листу вкриє скриню, 
В якій - усякого добра! 
Березу жовто розфарбує, 
Ручай прозоро схолодить 
І в чобітки малят узує -
Пошле їх азбуку учить. 

Зима. 
В білій шубці гарна панна 
Із Морозом сіла в сани, 
їдуть полем, ідуть лісом... 
Діамантовим намистом 
По снігах означать шлях! 
Ніч над ними - у зірках! 

Як же нам ту панну звати, 
Що Снігурці рідна мати? 

Дощ. 
Не сльоза в калюжах скаче, 
А таке немов хто плаче! 
Склались парою до пари 
У навислім небі хмари: 
Пригорнулись-притулились 
И як маленькі розревілись! 
Заваривсь на день той "борщ": 
Йде і йде із неба (дощ)! 

Рослини 

Квасолини. 
Білі, жовті й навіть сині 
Спіють всі в одній хатині 
А розлущиш тую хату -
П'ять чи сім їх будеш мати! 
Правду ще скажу тобі, 
Що бувають і рябі! 

Кукурудза. 
Попід вельоном* царівна 
Розпустила коси дивні. 
Далі вже зернини всі 
У бурштиновій красі: 
На стрункому качані 
Ряд у ряд ідуть вони! 
Без вбрання і без коси 
Як зварить - і ти з'їси... 
А як трошки перестигне -
Ну хіба-що кури й півні! 
Отакі-то зерна-зубки 
У царівноньки-голубки! 

Виноград. 
Вже й розрісся! Що й сказать! 
Перекинувся й на сад! 
По альтанці й по паркану 
Переплівся аж на ґанок. 
А плодів - великі грона! 
Склали ми корзину повну!!! 

* Вельон - накидка на голову нареченої. Нагадує сучасну фату. 
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Лимон. 
Казали - принц отой заморський пан, 
На котрому жовтісінький жупан! 
Хотілося його побільше з'їсти. 
Як скуштував, а він надміру кислий! 
Сказала ненька: 

- Плід цей зазвичай 
Відрізавши кладуть в гарячий чай. 
Я спробував. І справді: смак незнаний 
А ще до того ж напрочуд духмяний!!! 
Та головне - хай всяк оте почує: 
Застуду пан Кисленко цей лікує 

Смородина. 
Ягід цих маленьких чорних 
Наростає ціле гроно. 
Як з'їси хоч жменю їх -
Весь посиніє язик! 

Порічки. 
Теж смородина - у гронах! 
Та червона, а не чорна. 
Хоч росте й не біля річки, 
Називається (порічка)! 

Тваринний світ 
Жук-рогач. 

По дубках моя дорога, 
Оленячі маю роги. 
Щовесни в зеленім гаї 
На турнірах я змагаюсь: 
Там не раз вже й переміг! 
Маю жіночку без ріг. 
Чимось схожий і на птаха, 
Але точно, що комаха! 

Рак. 
Клешні з ранку до зорі 
Я гострю в своїй норі... 
Щоб вночі їх гострі мати, 
Як захочу полювати. 

В'юн. 
Я зміючка ніби, 
Але точно риба: 
Як плітки та карасі 
Маю хвіст я і плавці; 
І вже зовсім не секрет, 
Що у мене є хребет. 
В річці в'юся я при дні -
Так сподобалось мені! 

Сом. 
Маю я козацькі вуса: 
Як полюю - не барюся! 
В куширях загляньте в річку: 
Там я сплю - даруйте звичку 



Сім'я. 
Лапки-ласти дрібужать -
До ставка самі біжать: 
Підросли малятка -
Жовті пташенятка! 
Вже зросли і крила: 
Сірі або білі. 
Йде-качає потихеньку -
Морячком! - за ними ненька. 
Не дозволить безпорядку 
Сизошиїй їхній татко. 
Відгадати треба тут, 
Як усіх в сім'ї їх звуть? 
(Качка, качур-селезень, каченята). 

Жираф. 
Дуже-дуже довга шия 
В верховітті бовваніє, 
А на шиї - й так бува! -
Невеличка голова. 
Є на ній маленькі ріжки -
У вершок вони завбільшки. 
Граціозна ця тварина, 
Наче справжня балерина: 
Виступа який мов птах 
На тонких струнких ногах. 
Шкіра як картина прямо: 
На світлішім темні плями. 
Часто зустрічається 
У саванах, в Африці. 
В нас побачиш дуже рідко: 
В зоопарку чи у цирку. 

Зебра. 
Вся у смужку як морячка 
Невеличка є конячка! 
Смужка біла - чорна смужка: 
Не конячка - чисто душка! 
Наче хто її спіймав 
І отак розмалював... 
Теж з саванів та конячка, 
Тож жирафові землячка! 
Незвичайна ця тварина 
Не бува одна і днини: 
Табуном - у гурті! - ходить, 
А вожак табун той водить. 

Кит. 
Кажуть всі (змовлялись ніби!): 
- Чудо-юдо-диво-риба! 
Я ж годую (як не знать?) 
Молоком своїх малят! 
Чула навіть і дитина, 
Що не риба, а тварина! 

Кенгуру. 
Ця така: собі на думці, 
Бо маля - при ній, у сумці! 
Про красу ходи не дбає, 
Тож не ходить, а стрибає -
Наче гра в якуся гру! 
А зоветься (кенгуру)! 
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Хто що подарував. 
Гра-загадка. 

Ведмежа сьогодні в гаї 
З Днем Народження вітають. 
Відгукнувсь на радість ліс: 
Подарунок всяк приніс. 

Бджілка перша прилетіла через очерет: 
Дарувала ведмежаті стільниковий (мед). 
Вслід за бджілкою прийшли вовченятка-діти: 
Імениннику від них шоколад і (квіти)! 

З повним кошиком прийшло оленя маленьке: 
Де - не каже! Вже знайшло молоді (опеньки). 
Дарувать цікаву книжку на Ведмеже Свято 
Кумкотливі пристрибали з річки (жабенята). 

Невеличкий їжачок ледве з місця зрушив, 
Але все-таки приніс соковиту (грушу)! 
Лисенята вдвох прийшли: братик і сестриця -
Джем солодкий принесли з полуниць- (суниці). 
Розказали, що суницю помогла збирать (синиця). 

Дві для тенісу ракетки і маленький м'ячик 
Ведмежаткові вручив друг сіренький - (зайчик). 
Запізнилась білка трішки: 
Принесла вона (горішки)! 

Сонце світить з високості. 
За столом зібрались (гості). 
Ведмедиця - на поріг: 
їм несе вона (пиріг). 

Повертались всі додому мало не при Місяці -
Відзначали ведмежаті вже чотири (місяці)! 
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СКОРОМОВКИ І СПОТИКАНКИ 
"Чухи-чук!", "Чухи-чук!" -
Чайник чистить татарчук... 

Чарівниця вчарувала черепашку з чашки чаю. 

Чобіт-чобіт-чоботар: 
Чудо-черевички 
Чистять чорним вечорами 
Чічки-робітнички. 
Ластівчиха ластівчатам - лепетіння, 
Лепетиха лепетятам - ластовиння. 
Властовились лепетята, 
В лепеті лись ластівчата: 
Ластівчата - з лепетінням, 
Лепетята - з ластовинням! 

Зайці-дідусі. 
Заєць з зайцем за зайчат 
Заходились... зайкувать*: 
Зайкували й зазвичай, 
И як сідали пити чай! 
Ті зайці були сусіди -
Зайкували до обіду: 
Зайкували-говорили -
Зайченят порозгубили! 
Закричали дідусі -
Позбігались звідусіль! 
Дідусі-зайці слідкують: 
Всі тепер гуртом зайкують!!! 

* Зайкування - специфічний рух носиком, який весь час виконує 
заєць. Неологізм, який автор пропонує до використання. 
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Про Маргариточку. 
В садку у бабці Олечки 
Дивилась на красолечки... 
Три бабки прилетіли 
І... на дівчатко сіли! 
Бабця бабкам посміхнулась 
Й до онучки пригорнулась: 
У бабках наче квіточка 
У бабці Маргариточка! 

Каркотухи. 
Карком каркали каркухи -
Карколотливі каркотухи... 
Покарчали-накричались: 
Вмить знялись й порозлітались 
Вже й карчання карколомне: 
Накарчались вуха повні!!! 
Каркослушців-неборак 
Наче хто узяв за карк! 

Татко-кухар. 
Смажить їжу їжачаті 
їжачок - їжачий тато. 
На своїй колючій спинці 
Сонця хоче картоплинці! 
Вийшов соня на осоння 
І дріма, від сонця сонний... 
Підпеклася картоплинка: 
А хутіш! Димить вже спинка! 

НІСЕНІТНИЦІ 
Смачного! 

їли борщик до зорі 
Бджоли бабки й комарі 
Й полетіли в дальній гай -
Там ще будуть пити чай. 
Віслючок ось тільки встане 
На сніданок з'їсть сметани, 
А корова встала вже -
Для телят омлет пряже! 
Буде зернами овес 
На сніданок мати пес, 
А курчата й кури - гризти 
Величезну голу кістку... 
Кіт для кішки й кошеняти 
Яблук-груш приніс із саду 
І заносить вже на ґанок 
Традиційний той сніданок... 
Що ж сказать нам до отого? 
Ясно що: «Усім смачного!». 

Косарики. 
Ой на луках комарики -
Косарята й косарики! 
Конюшину вони косять, 
А посушать в стіжки зносять. 
Розкладають ті стіжки 
По чотири у мішки! 
У мішках кладуть на віз -
Сам щоб їх додому віз...?... 
Бо волів тримають, братця, 
Що не хочуть запрягаться! 



Он їх двоє круторогих 
Стало посеред дороги: 
Білий й поряд з ним рябий... 
Що вже й вперті! Хоч убий! 
Є ще третій віл - моругий, 
Та якийсь він недолугий: 
Не стає йому ходи, 
А як й піде - не туди! 
Тож рогатого жука 
Найняли помічника. 
Мовчки той узявсь за віз, 
Сам запрягся - і повіз!!! 
А мішки ж навіщо, діти? 
Бо розвіє сіно вітер! 
Вітер робить їм ведмідь: 
Дуже любить він ревіть! 

Я ж того не знаю й сам -
Нащо сіно комарям? 
Вже ж волів таких тримати -
Тільки марно годувати: 
По селу б порозганяв -
Сам таких би не тримав! 
Косарями до пори 
Комарята й комарі... 
Та надією ми тішимось, 
Що... воли порозумнішають! 

На горі, на горі... 
На горі, на горі 
Півень кряче в конурі, 
А в коморі на полиці 
Загубилася телиця. 

Кошенята в чистім полі 
Ніч пропаслися на волі, 
В ліс тепер щодуху мчать -
На деревах в дуплах спать. 
В хаті гнізда по долівці 
Помостили козам й вівцям: 
Гарбузи кладуть їм в ряд, 
Щоб насиджувать курчат. 
Пес коромисло несе -
Ловить рибу він на це! 
Тільки річка десь поділась: 
Серед літа льодом вкрилась. 
Ще й до того ж випав сніг -
Аж до осени заліг! 

Весела качка, 
Мухи вносять в вулик мед, 
Груші родить очерет, 
А під деревом сорока, 
Переївши сіна рохка. 
Гавкіт в небі звівся щирий -
То коти летять у вирій! 
Із землі немов на сміх 
Полетів на хмари сніг. 
В сіть рибалкам превеликі 
Упіймались кури дикі, 
А соми і карасі 
Поховались в ліс усі. 
Кози в луках валували: 
Зайця з качкою спіймали. 
Зайченятам він у ліс 
На обід ту качку ніс! 
Качка рада, що жива -
З тину півником співа. 
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Ліниві жаби 
Сходить сонце вечерове, 
Прилетіли вже корови, 
З водопою миші йдуть 
І дзвінками мітять путь. 
Суходолом пліт пливе -
На плоту ведмідь живе: 
У трудах забув про все -
У ставку зайців пасе! 
Віл завівся щебетати: 
Звив гніздечко він на хаті. 
Качечок пан-качур квапить -
На усі чотири лапи! 
Коні ловлять комарів, 
Щур при будці лемент звів: 
На обід, щоб кістку мать, 
Заходився ще й гарчать. 
Індики порили нори, 
Гусаки пішли у гори, 
Поросяток свині вчать 
кукурікать і нявчать: 
Знане те для них вже діло -
Цукру пуд на тому з'їли... 
Тільки жаби справ не мають 
По барлогах спочивають. 

Славен Харків. 
(Міні-поема) 

Історія перших Харківських вулиць. 

(за матеріалами лекцій викладача 
Харківського державного педагогічного 

університету ім. Г.С. Сковороди 
Балабухи К.Х.) 

І. Місто на горах. Пролог. 
Звив гніздо як дивний птах 
Харків-град на трьох горах: 
Перша з них - то центр міста, 
Інші дві - Холодна й Лиса! 
Більша й справді що холодна! 
Вітер завжди прохолодний: 
Обдува з усіх боків -
Ще із давніх тих років. 
Рятував колись тут ліс -
Дуб могутній в ньому ріс... 

Менша - поряд! - зветься Лиса: 
Не було на ній і лісу! 
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II. Легенда. 
Славен Харків! Дивне ймення 
И розгадав би... Та даремно! 
Слово здалеку іде... 
Харків - місто молоде: 
В лісостепі він стоїть -
И чотирьох нема століть! 
Зна такі великий світ, 
Вік яких - п'ять тисяч літ! 
Слід сказати в цьому вірші -
Є міста ііце давніші! 
Хто нам Харків заснував, 
Світ, на жаль, іще не взнав. 
Є легенда про Харька, 
Відчайдуха-козака... 
Не Харько був зовсім він: 
Звався краще - Харитін! 
Мав від батечка і нені 
Старовинне грецьке ймення! 
Нам легенда та цікава -
Існувати має право! 
Будувати місто 
Хтось не міг один: 
Мабуть, серед перших 
Був і Харитін! 

III. Першохарків. 
Як будуються міста? 
Нелегка наука та! 
Український давній звичай 
Врахували будівничі: 

Всі міста об тій порі 
Будували на горі. 
Те могло в пригоді стати: 
Гору легше захищати! 
З двох боків, хоч й невеличка!, 
Захищала Харків річка... 
З інших двох - дубовий ліс 
Охоронну варту ніс! 
Перших вулиць три свідомо 
Йшли від дому і до дому: 
Твердо втоптані стежки -
Від гори і до ріки. 
Вів до міста й по полях, 
Й між лісів Полтавський Шлях: 
В'їзд до Харкова, у звичку, 
Склавсь по ньому - через річку! 
Над рікою мостик мався, 
Що (звичайно ж!) підіймався! 
За містком - уже й ворота: 
Розпремудрої роботи! 
День і ніч при них сторожа 
Пильнувала огорожу. 
За ворітьми вже управо 
Був базар - відома справа! 
Харків'яни там бували: 
Все, що треба, купували! 
Крам привозили й селяни 
Й приміські... Так! Подоляни*... 
Час щасливий місту дався, 
Тож поділ при ньому склався! 

* Жителі подолу. Не плутати з Поділлям - назва регіону 
України 
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IV. Римарська й Сумська. 
Те вже й пам'ять не спійма: 
Називавсь купець - «сума». 
Все тому, що мудродумці 
Крам увесь носили в сумці! 
И харків'яни-молодці 
Споконвік були купці: 
Мали пити й мали їсти, 
А жили у центрі міста! 

Кінську збрую римарі 
Продавали й до зорі: 
Розкладали на морозі 
Реміняччя те на возі. 
В нім потребу кожен мав, 
Тож підходив й купував: 
Реманент належний мати -
Конячину загнуздати! 
Римарі були багаті -
Те потрібне в кожній хаті! 
Тож майстерні і покої 
Будували вздовж Сумської. 
Римарів іще, бувало, 
Лимарями називали 

Римарів, на жаль, нема, 
Зовсім інша вже й «сума». 
Є лиш вулиця міська: 
Поряд Римарська й Сумська! 

V. Вулиця Німецька. 
За Сумською молода 
Заснувалась слобода. 
Там, як в ті часи водилось, 
Іноземці поселились. 
Ювеліри, лікарі, 
Вчителі, перукарі, 
Кухарі та управителі, 
Архітектори, кондитери, 
До шиття тонкого хисту 
Призвичаєні модистки... 

Ті, що вишукане дати 
Мали вміння... Для багатих! 
Традиційно українці 
Іноземця звали німцем. 
Слободу ту (від загалу!) 
Так «німецькою» й назвали. 
Тож Німецька в нашім місті 
Існувала... років двісті. 
Від Сумської через сквер: 
Там, де Пушкінська тепер! 

VI. Дров'яний базар. Дров'яна площа. 
Між Німецькою й Сумською 
Теж базар був... Отакої!!! 
Міг усяк тут покупець 
Підкупить собі... дровець! 
Всяк потратить, як захоче, 
На усім відому площу: 
Площа Поезії (те саме тут!) 
Бачила, дрова як продають! 
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VII. Вулиця Бурсацький Спуск. 
Коротка і простора: часів пройшли віки, 
Як вулицею тою ходили бурсаки! 
Були веселі хлопці: не раз бувало, братця, -
З гори... «на п'ятій точці» доводилось спускаться! 
От саме тим у пам'ять той каламбур і вгруз: 
Не марно ж харків'яни те звуть 

«Бурсацький Спуск» 

X. Вулиця Університетська. 
І про цю окремим віршем, 
Хоч з'явилася пізніше: 
Харків'яни - не секрет! -
Перший університет 
Свій отут побудували... 
Так і вулицю назвали! 

VIII. Поділ. 
1. Вулиці Чоботарська, 
Гончарівська і Коцарська. 

При великім кожнім місті 
Був поділ - рівнинне місце: 
Називалась так місцина 
Під горою - по долині. 
Тут простішої руки 
Жив народ - ремісники. 
На подолі мало хати 
Ремісниччя небагате: 
Гончарі, чоботарі 
І, звичайно ж!, коцарі. 

Звались так дядьки і хлопці, 
Що робить уміли коци. 
(Штука, зараз вже незнана: 
щось між ковдрою й диваном 
у вершок чи два заввишки, 
під яке не ставлять ніжки!)... 
Коцарі давно десь ділись -
Тільки вулиця й лишилась: 
Те вже мало ким і знається, 
Чом Коцарська називається! 
Дуже добре знані в місті 
Чоботарська й Гончарівська. 

2. Москалівка. 
Вулиця Москалівська. 

Між «старих» і ця вмістилась, 
Хоч пізніше вже з'явилась! 
Тут відомої пори 
Збудувались табори: 
Спеціальне в місті місце, 
У якім стояло військо. 
А солдатів в нас віками 
Називали москалями! 

Москалівська вулиця 
З того і не журиться, 
Бо знайшла для неї мова 
Хоч-не-хоч - красиве слово: 
Отаке - немов підківка! 
І район весь -

Москалівка! 



3. Левада. 
Тихе місце за рікою: 
Де знайти краси такої! 
Й шовковисте і веселе -
Де знайти такого зела! 
Тиша в кожному обісті: 
Це - найближче передмістя. 
Перейди із міста мостом -
Станеш довгожданним гостем! 
Зветься лагідним «Левада» -
Гостю тут відверто раді... 
Так колись було воно... 
Нині - місто вже давно: 
Плин життя бере своє..., 
Та Левада й досі є! 
Слово грецьке нашим стало: 
В грецькій вже воно пропало! 
Словом цим у нас за звичкою 
Звуть місцину понад річкою... 
Прижилось у нашій славі! 
Є «Левада» і в Полтаві. 

Епілог. 
Два мільйони харків'ян -
Те вже як країни голос! 
Зараз крихта-слобода 
Розрослася в мегаполіс. 
Харків - рідний щедрий дім! 
Є гордитись чим нам нині: 
Він - одне з найбільших міст 
В незалежній Україні! 
Далі - славу здобувать! 
Диво справжнє з містом сталось! 
Та негоже забувать, 
З чого все тут починалось! 
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КРАЙ-ДИВОГРАЙ 

Казка 

Десь у Казці недалечко 
Не село і не містечко: 
Не велике й не маленьке... 
Там усі їдять опеньки, 
Люблять борщ й пшоняну кашу, 
Маслом з медом булку мажуть... 
Дуже схоже, що країна: 
Десь така як Україна -
Наймиліше те для нас! -
Тільке менша в триста раз... 

Всі в країні тій працюють, 
Дітлахів там не лупцюють, 
Літні й мудрі шану мають, 
Сильні слабшим помагають 
Також там не п'ють й не курять, 
Поважають мову й уряд, 
А щасливий рідний край 
Називають Дивограй. 

Як один вони не кволі, 
Дуже добре вчаться в школі, 
їм ідуть науки в толк: 
Масло-маслом, шовком-шовк! 
При біді нема сторонніх, 
Не бува ніколи сонних, 
Як й лінивих не бува -
Те, їй - Богу!, не слова! 



Вантажі великим возом 
Віл могутній справно возить. 
Разом з ним маленький Поні: 
Він отут - таксі моторне. 
Є іще При Крилах Кінь -
Той злітає в неба синь! 

Кури жито в полі жнуть -
Нелегкий почесний труд. 
Старший з ними Півень-пан: 
В галунах на нім жупан! 

Золотий на грудях знак 
Й каску носить пан Гусак: 
Спить він день, вночі вартує, 
Бо пожежником працює. 

Кози, щоб родило густо!, 
Дбають моркву і капусту. 
Знають всі, що їхнє царство -
Овочеве господарство. 

Ховрахи - чоботарі 
Від зорі і до зорі: 
їм до осені нашить 
Треба тисячу чобіт! 

Звів гніздо не так-собі 
В електричному стовбі: 
Не страшна йому і спека -
Тут електриком Лелека. 
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Пан Бобер весь день мудрує -
Гідротехніком працює: 
Має він знання й бажання 
Щодо водопостачання. 

Грамотій з усіх наук 
Качур - вправний писарчук: 
Він у штаті діловодом -
Канцелярської породи! 

Із підземних всіх робіт 
Має фах настирний Кріт: 
З понеділка до суботи 
Вистача йому роботи! 

Індикачур мудрий птах: 
Літ багато в лікарях. 
З ним Лелечиха стара -
Пречудова медсестра! 
Є Сова при них, Одарка, -
Так вона у санітарках! 

При лікарні є аптека -
В ній Слимак-аптекар мешка. 
На перерви день не рве: 
Де працює, там й живе. 
Підійди і покричи -
Будуть ліки і вночі! 

Ще такого не бувало, 
Щоб були без діла ткалі: 
Справу цю - їм те з руки! -
Контролюють павуки. 



В ательє працює Качка -
Пречудова вийшла швачка: 
Брюки й юбки, плаття й куртки 
(Навіть джинси, ходить чутка!), 
Капелюхи й рукавиці -
Все на виставку годиться! 

У широкім чистім полі 
Є нова середня школа: 
Вчаться більші там й малі -
В них хороші вчителі! 
Заєць хімію читає, 
Грак німецьку викладає, 
Математику - Фазан, 
Біологію - Сазан, 
А із фізики мастак -
Славнозвісний фізик Шпак! 
Пава гав там теж не ловить -
Виклада російську мову. 
Далі Жайвір йде у списку: 
Зна він все про українську! 
(Ще англійську і французьку 
Як насіння може лускать! 
Й не дивується народ: 
Зна, що жайвір - поліглот!) 

На галяві між квіток 
Розмістився дитсадок. 
Головна у дитсадочку 
Звісно ж хто - Матуся-Квочка! 
Добра щира простота -
Всіх до себе пригорта! 

Дріжджі, борошно й водиця... -
В хлібопіках ходить Киця! 
З нею старші кошенята -
Є їй в чім допомагати! 

Мають тут і супермаркет -
Схожий він, так-так!, на „Таргет"! 
Сім сорок і дві синиці 
Хазяйнують в тій крамниці: 
Допоможуть вправно вам 
Підібрать потрібний крам. 

Віковий в країні дуб -
Саме тут великий клуб. 
Соловейко в нім працює -
Дуже вправно всім керує! 
Вчить там Чапля танцювать, 
Щур старий - байки читать, 
Малювать Кажан там майстер 
(Носить ще з собою кляйстер. 
Мульти- він спеціаліст: 
Другий фах - філателіст!)... 

Біля клубу недалеко 
Є іще бібліотека 
Там серйозно все - не смішки! 
Видають книжки там мишки: 
З невідомої пори 
Тут працює їх аж три. 
Люблять всі (того й не знать!) 
У країні почитать! 
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Т а м ніхто н е з н а суми, 
І н е м а у н и х т ю р м и ! 
К р а є м к р а ю ходить С л о н -
П а т р у л ю є в ін кордон: 
Р о б и т ь т е л и ш для годиться -
Вільні т у т і звірі й птиці ! 
М о ж е всяк по-простот і 
В ту Країну друг зайти! 
Тут щ е д р о т - без берег ів , 
Тож н е м а є й ворог ів! 
П р и кордоні п о н а д м о р е м 
Є велика щ е комора . 
Точно знає пан Васько , 
Д е в е р ш к и , д е молоко: 
К іт ( п р о ф е с і я така! ) 
П р а в и т ь тут комірника! 

В офіцин і П е с сидить : 
Щ о не т а к - отам за мить! 
За г еройство має бант : 
То Рябко-миліц іянт! 

Отак і в о н и й ж и в у т ь -
Н а м про н и х не раз щ е чуть : 
М и р т а л а д - труди не марні ! 
О с ь будують перукарню. . . 
Сок іл с а м - в і д о м и й птах! -
Ходить т а м в будівниках! 

П І С Л Я М О В А 

Із малятами на цьому прощаємось. Сподіваємось, що 
не надовго. Нехай чекають зустрічі з героями казки "Край 
Дивограй", роботу над якою автор зараз продовжує. А ось 
увагу дорослих ми ще затримаємо. 

Дорослі, певно, помітили, що віршики у книжці зібрано 
за тематичними групами. І не без думки! Деякі з них ("Про 
Державу", "Ми вчимося рахувать", "Славен Харків") -
це готовий макет для виховного заходу, який просто слід 
доповнити музикою, танцями, піснями. 

Автор сподівається, що його загадки і акро вірші теж 
будуть використані для роботи з дітьми не тільки вчителями 
української мови і літератури, а і краєзнавства, ботаніки, 
зоології, історії, тощо. Знайдеться матеріал і для вихователя 
дитячого садка, ясел чи групи продовженого дня. 

Автор готовий до спілкування поштою. Його цікавлять 
потреби школи та дошкільних виховних закладів. 
Відповідати на листи в індивідуальному порядку не обіцяє, 
але буде дуже вдячний всім, хто йому напише, і працюватиме 
над "Краєм-Дивограєм-2" уже враховуючи їх побажання. 

І нарешті до серйозного дядька, який, як думається, знайшов 
у книжці те, чого він не знав або про що ніколи не думав. Автор 
не проти, якщо хтось захоче з ним співпрацювати. Видавцям 
та спонсорам - особлива увага! До речі, більшість творів О. 
Євтушенка для дорослих, а вірші він пише більше 25 років. 

Адреса: 62416, с. Пісочин, Харківського р-ну, 
вул. Червоноармійська, 36. Євтушенку Олександрові 
Михайловичу. 

Автор висловлює щиру подяку В.Водник, Л.Гридинар, 
Т.Даниленко, Т.Детинич, М.Жукову, Ю.Квітку, 
І.Кушнаренко, К.Маковійському, І.Москалюку, О.Мошній, 
П.Нетесі, О.Ополоніну, М.Пархоменку, Л.Тихомировій та 
Т.Христоєвій за допомогу і підтримку. 
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