
СЛОВО ДО БАТЬКІВ

Ви	тримаєте	в	руках	збірку	художніх	творів	для	дітей	
одного	 з	 найвидатніших	 педагогів	 ХХ	 сторіччя,	 нашого	
співвітчизника,	—	Василя	Олександровича	Сухомлинсько-
го.	 Цікаво,	 що	 саме	 його	 педагогічна	 спадщина	 —	 орієн-
тований	на	особистість	підхід	до	виховання	маленької	лю-
дини	 —	 завойовує	 сьогодні	 дедалі	 більше	 прихильників		
у	багатьох	країнах	світу.

Кілька	 років	 тому	 наше	 видавництво	 вже	 надруку-
вало	 збірку	 творів	 для	 дітей	 В.	 Сухомлинського	 «Квітка	
сонця».	 Популярність	 цього	 видання,	 численні	 схваль-
ні	відгуки	педагогів,	батьків	та	самих	дітей,	а	також	їхні	
прохання	 —	 все	 це	 спонукало	 нас	 узятися	 до	 укладання	
нової	збірки.	Як	і	раніше,	неоціненну	допомогу	в	роботі	з	
добору	й	компонування	текстів	надала	дочка	Василя	Олек-
сандровича	—	Ольга	Василівна,	за	що	їй	окрема	подяка.	

Тепер	 кілька	 слів	 про	 самі	 твори.	 Відомо,	 що	 в	 осно-
ві	 підходу	 В.	 Сухомлинського	 до	 формування	 особистості	
лежать	 любов,	 доброта,	 щирість	 і	 водночас	 вимогливість		
(у	тому	числі	і	вимогливість	самої	дитини	до	себе).	Саме	їх	
поєднання	і	формує	в	дитині	найголовніше	—	людяність.	
Десятки,	сотні	оповідань	та	казок	педагога,	притч	 і	неве-
личких	нарисів,	врешті-решт,	мають	на	меті	лише	одне	—	
зробити	маленьку	людину	людяною.	На	простих,	зрозумі-
лих	 і	 цікавих	 прикладах	 діти	 вчаться	 відчувати	 різницю	
між	 гарними	 й	 недобрими	 вчинками	 та	 їх	 наслідками	 —	
вчаться	бути	Людиною.

До	нашої	нової	збірки	включено	не	тільки	твори,	де	ді-
йовими	особами	є	люди	(розділ	«Дідусева	таємниця»).	На	
її	 сторінках	 ви	 також	 зустрінетеся	 з	 олюдненими	 твари-
нами,	 рослинами	 і	 навіть	 природними	 явищами	 (розділ	
«Бджолина	музика»).	Все	це	розмаїття	образів,	життєвих	
ситуацій	та	художніх	форм	допоможе	дитині	відчути:	все,	
що	є	у	світі,	все,	що	відбувається	навкруги,	—	наповнене	
такими	 самими	 поняттями,	 що	 й	 життя	 людини.	 І	 в	 цьо-
му	 сенсі	 немає	 значення,	 де	 і	 з	 ким	 саме	 відбуваються	 ті	
чи	інші	події,	бо	ж	усюди	можна	побачити	щедрість	і	жа-
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дібність,	радість	і	смуток,	вірність	і	зраду,	велич	учинків		
або	 ж,	 навпаки,	 їх	 жалюгідність…	 Пронизані	 любов’ю	 до	
всього	живого	твори	Майстра	вчать	у	кожній	ситуації	при-
слухатися	 не	 до	 своїх	 примх	 і	 амбіцій,	 а	 до	 голосу	 люд-
ського	серця.

Читайте	ці	твори	дитині	не	поспіхом,	по	одному,	лиша-
ючи	їй	час	на	роздуми.	А	краще	—	разом	з	нею	поміркуй-
те	над	прочитаним,	допоможіть	осмислити	твір	та	зробити	
відповідні	висновки	з	прочитаного.	Запропонуйте	малень-
кому	слухачеві	самому	уявити	себе	на	місці	когось	з	геро-
їв,	—	як	підкаже	серце	повестися	у	тій	чи	іншій	ситуації?

І	наостаннє.	Кажуть,	цей	світ	збереже	краса.	Але	справ-
жня	краса	людини	—	у		сердечному	ставленні	до	тих,	хто	
поруч.	У	любові	до	батьківської	хати,	до	вишень	у	садоч-
ку,	до	лісової	криниці.	У	шані	до	людської	праці,	до	бать-
ка	 з	 матір’ю,	 до	 літньої	 людини,	 до	 дітей,	 до	 всіх	 людей	
довкола	і,	врешті-решт,	до	самої	себе.	Саме	до	виховання	
в	собі	такої	людської	краси,	на	наш	погляд,	і	закликають	
нас	усіх	твори	Василя	Олександровича	Сухомлинського.

Отже,	перегортайте	сторінку	й	починайте	читати…	Зи-
чимо	 вам	 доброго	 читання	 і	 приємного	 спілкування	 з	 ді-
тьми,	а	їм	—	зростати	здоровими,	розумними	й	людяними	
серед	люблячих	і	добрих	людей,	бо	«всі	добрі	люди	—	одна	
сім’я»!



БДЖОЛИНА МУЗИКАБДЖОЛИНА МУЗИКА





У ГОСТІ ДО КОНВАЛІЇ

Вилетіла	 з	 вулика	 бджілка.	 Літає	 над	 пасікою	 й	 при-
слухається.	Чує,	десь	далеко-далеко	дзвенять	голосні	дзві-
ночки.	Летить	бджілка	на	музику	дзвіночків.	Прилітає	до	
лісу.	 А	 то	 дзвонять	 квітки	 конвалії.	 Кожна	 квітка	 —	 ма-
ленький	срібний	дзвіночок.	Усередині	—	золотий	молото-
чок.	Б’є	молоточок	по	сріблу	—	лунає	дзвін,	аж	до	пасіки	
лине.	Ото	так	конвалія	кличе	бджілку.	Полетіла	бджілка,	
зібрала	з	квітки	пилок.

—	Дякую,	квітко...
А	квітка	мовчала.	Тільки	тихо	кивала	голівкою.	Бджо-

ла	зрозуміла:	це	конвалія	відповідає	на	її	подяку.	Понесла	
бджола	пилок	діткам.
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БДЖОЛИНА МУЗИКА

З	ранку	до	вечора	на	пасіці	дзвенить	бджолина	музика.
Заплющиш	 очі	 —	 чуєш,	 немов	 струна	 бринить.	 Де	 ця	

струна?	 Може,	 у	 вуликах?	 Може,	 сидять	 там	 бджілки	 і	
грають	 на	 якомусь	 дивному	 інструменті?	 Бо	 бринить	 му-
зика	 скрізь:	 і	 біля	 вуликів,	 і	 в	 саду,	 і	 в	 квітучій	 гречці.	
Весь	світ	співає.	І	синє	небо,	і	сонце	—	все	співає.

А	 може,	 тоненькі	 струни	 у	 квітах?	 Може,	 натягло	 їх	
сонце	між	пелюстками?	Прилетить	бджола	до	квітки,	сяде	
між	пелюстками	й	грає	на	тих	маленьких	струнах	малень-
кими	лапками.

ВСЕ СПІВАЄ В ЛІСІ

Навесні	ми	ходили	до	лісу.
Зійшло	сонце,	дихнув	легенький	вітерець,	 і	всі	дерева	

в	лісі	заспівали.
Кожне	співало	свою	пісню.
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Береза	 співала	 ніжну	 пісню.	 Слухаючи	 цей	 спів,	 хоті-
лось	підійти	до	білокорої	красуні,	обійняти	її.

Дуб	 співав	 мужню	 пісню.	 Коли	 ми	 слухали	 цей	 спів,	
нам	хотілося	бути	сильними,	відважними.	

Верба,	 що	 схилилась	 над	 ставом,	 співала	 задумливу	
пісню.	Прислухаючись	до	цього	співу,	ми	думали,	що	при-
йде	осінь	та	й	опаде-осиплеться	листячко	з	дерев.	

Горобина	співала	тривожну	пісню.	Від	цього	співу	набі-
гала	думка	про	темну	ніч	і	бурхливу	грозу,	від	якої	гнеть-
ся	тонка	горобина,	шукаючи	захисту.

Ось	які	пісні	почули	ми	в	лісі.

НЕМОВ КРИЛО ВИВІЛЬГИ

Ми	пішли	до	лісу	подивитись	на	осіннє	вбрання	дерев.	
Зупинились	біля	високого	клена.	Посідали.	Яка	краса	від-
крилася	перед	нами!	Стоїть	клен	у	яскравому	барвистому	
вбранні,	а	листочки	ж	ні	затремтять,	ні	зашепотять.

—	Дивіться,	діти:	клен	заснув.	І	сниться	йому	все,	що	
бачив	 од	 весни	 до	 осені.	 Ось	 жовтий	 листочок	 —	 мов	 зо-
лота	 кульбабка.	 Навесні	 клен	 був	 зачарований	 її	 красою.	
Запам’ятав.	А	як	заснув,	то	й	пригадав	весну	—	листочок	
його	й	пожовтів.

А	 там,	 бачите,	 листочок	 —	 мов	 світанкова	 зоря	 —	 ро-
жевий	і	ласкавий.	А	цей	—	як	вечірня	заграва	на	вітряний	
день.

На	цій	гілочці	—	яскравий	та	гарний,	немов	крило	ви-
вільги.	 Мабуть,	 сиділа	 колись	 тут	 вивільга,	 а	 зараз	 при-
снилося	кленові	її	крило.

Ми	 принишкли	 й	 милувалися	 красою.	 Наче	 боялися	
потривожити	чарівний	сон	клена.

ПРОЛІСОК І ЖАЙВОРОНОК

Під	м’якою	листяною	ковдрою	в	теплій	землі	зимувала	
солодка	 цибулинка.	 Довгу	 зиму	 вона	 дрімала	 й	 усе	 при-
слухалася:	 чи	 не	 співає	 жайворонок?	 Бо	 як	 задзвенить	
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та	пташка	у	блакитному	небі,	тоді	й	цибулинка	прокида-
ється.

І	 чує	 ось	 цибулинка	 крізь	 листяну	 ковдру:	 ллється	 із	
неба	 жайворонків	 спів.	 Розкрилася	 в	 солодкій	 цибулин-
ці	маленька	брунька.	Показався	з	землі	зелений	пагінець,	
розгорнув	 листочки,	 піднявся.	 Зазеленіли	 стрілочки	 й	
потяглися	 вгору,	 вгору.	 А	 між	 зеленими	 стрілочками	 за-
цвіли	 китички	 пролісків.	 Такі	 ж	 блакитні,	 як	 небо.	 Див-
ляться	проліски	блакитними	очима	в	небо.	Слухають	жай-
воронків	 спів.	 А	 в	 лісі	 ще	 й	 листя	 на	 деревах	 немає.	 Ліс	
прозорий,	 світлий	 —	 немовби	 розлилася	 між	 деревами	
блакить.	Горою	—	від	неба,	а	знизу	—	від	пролісків.

ДЕ БЕРЕТЬСЯ КРАПЛИНКА?

Бігала	Оленка	по	льоду.	Падали	сніжинки.	Ніби	плавали	
в	повітрі.	Одна	сіла	на	рукав.	Дивиться	Оленка	на	пухнас-
ту	 сніжинку.	 Шестикутна	 зірочка,	 така	 красива,	 блиску-
ча.	Ніби	казковий	майстер	вирізьбив	 її	зі	срібної	платівоч-
ки.	Наблизилась	Оленка	до	сніжинки.	Дивиться,	милується	
нею.	І	бачить	диво:	сніжинка	стала	краплиною	води.

РАНКОВА ЗОРЯ

Я	встала	удосвіта.	Вийшла	надвір.	Мене	огорнула	ран-
кова	прохолода.	Небо	на	сході	блідо-синє.	На	траві,	на	лис-
ті	—	краплі	холодної	роси.

Десь	 високо-високо	 тремтить	 жайворонок.	 Він	 золо-
тий,	мов	купається	в	рожевому	морі.	Що	ж	це	його	позо-
лотило?

Та	це	ж	сонечко	вже	голубить	його	в	своїх	ніжних	обі-
ймах.

Край	неба	червоніє.	Прокинувся	шпак	у	своїй	шпаків-
ні,	заспівав,	радіючи	сонцю,	кудись	полетів	і	знову	повер-
нувся	до	гнізда.	У	дзьобі	поніс	щось	діткам	своїм.

Ранкова	зоря	розгорається.	Золоті	смуги	впали	на	небо.	
В	долині	над	ставком	піднявся	туман.	Скоро	зійде	сонце.
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КВІТУЧА ВИШНЯ

Розцвітала	вона	навесні	біля	хати.	Гули	бджоли	в	квіт-
ках.	Сяяло	весняне	сонце,	щебетали	пташки.

Я	не	міг	відвести	очей	від	квітучої	вишні.
Тепер,	 коли	 пригадується	 той	 далекий	 час,	 здається,	

що	вишня	квітла	всі	дні	дитинства.
Зараз	 теж	 квітне	 вишня,	 теж	 гудуть	 бджоли,	 сяє	 сон-

це	й	щебечуть	пташки.	І	здається	мені,	що	немає	ніде	такої	
краси,	як	на	нашій	рідній	землі.	Рідна	земля	—	найкраща.	
Бо	ми	народились	на	ній,	бо	вона	дала	нам	життя	і	силу.

СОНЕЧКО СХОДИТЬ

Сходить	 сонечко.	 Вилетів	 із	 дерев’яного	 будиночка	
шпак,	 полетів	 по	 черв’ячків.	 Виліз	 півень	 на	 тин	 і	 заспі-
вав	 до	 сонечка:	 «Ку-ку-рі-ку...»	 Повернувся	 до	 сонечка	
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жовтою	 голівкою	 соняшник	 і	 задивився	 на	 червоне	 небо.	
Вистрибнув	 із	 гніздечка	 горобчик,	 обтрусився	 й	 радіс-
но	зацвірінькав.	Зашелестіли	листочки	на	осиці.	Радіють	
сонцю.	 Загойдався	 на	 стеблі	 колосок	 пшениці,	 ворухнув	
вусами.	 Випливла	 з	 глибини	 рибка	 й	 затремтіла	 на	 соне-
чку.	Жайворонок	злетів	високо	в	небо,	йому	хочеться	пер-
шим	побачити	сонечко.	Метелик	пурхнув	з	квітки	та	й	ду-
має:	«Невже	я	проспав,	як	сонце	зійшло?»

МЕТЕЛИК ІЗ РОСОЮ НА КРИЛІ

Оксанка	 вийшла	 вранці	 в	 сад.	 Сходило	 сонце,	 співали	
пташки.

На	 яблуневому	 листочку	 Оксанка	 побачила	 метелика.	
Він	 сидів,	 поволі-поволі	 ворушив	 крильцями.	 На	 одному	
з	них	Оксана	побачила	краплину	роси.	«Це	ж	метелик	бо-
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їться	махнути	й	полетіти,	бо	струсить	гарну	таку	крапли-
ну»,	—	подумала	Оксанка.

Дівчинка	 стояла	 над	 метеликом,	 затамувавши	 подих.	
Їй	 хотілося,	 щоб	 час	 зупинився.	 Щоб	 сонечко	 не	 підні-
малося	 вище,	 щоб	 не	 минула	 ранкова	 прохолода,	 щоб	 із	
крильця	свого	не	стріпнув	метелик	роси.

РАНКОВИЙ ВІТЕРЕЦЬ

Була	тиха	літня	ніч.	Усе	спало.	І	вітерець	заснув,	при-
лігши	 під	 кущем	 верболозу.	 Та	 ось	 запалала	 ранкова	 зір-
ниця.	 Прокинувся	 вітерець,	 вибіг	 із-за	 куща.	 Побіг	 бере-
гом	 ставка.	 Збудив	 очеретину.	 Зашелестіла	 очеретина,	
загойдалась.	 А	 на	 очеретині	 спав	 метелик.	 Прокинувся	 й	
метелик.	 Полетів	 до	 села.	 Уже	 й	 на	 ранкову	 зорю	 займа-
ється.	Ось	уже	й	сонечко	скоро	зійде.	Прилетів	метелик	до	
троянди.	 Сів	 на	 квітку,	 прокинулась	 квітка.	 Поглянула	
навколо	себе,	а	вже	сонечко	світить.

ВРАНЦІ НА ПАСІЦІ

Був	 сонячний	 весняний	 ранок.	 З	 вулика	 вилетіла	
бджілка.	 Покружляла	 над	 пасікою	 та	 й	 полетіла	 вгору.	
Дивиться	—	на	землі	щось	біліє.	Спустилася	—	а	то	яблу-
ня	цвіте.	Знайшла	найпахучішу	квітку,	сіла	на	її	пелюст-
ки	та	й	п’є	солодкий	сік.	Напилася,	ще	й	діткам	своїм	на-
брала.	Піднялася	знову,	полинула.	Летить	над	лугом,	аж	
бачить:	на	зеленому	килимі	багато	золотих	сонечок.	Спус-
тилася	бджілка.	Перед	нею	цвіте	кульбаба.	Квітки	великі,	
пахучі.	Знайшла	бджілка	найпахучішу	квітку.	Сіла	на	зо-
лоте	сонечко	і	набрала	багато-багато	меду.

Повернулася	бджілка	на	пасіку.	Віднесла	мед	у	вулик,	
вилила	в	мисочки	маленькі.	Та	й	до	подружки	своєї.	Роз-
повіла	їй	про	яблуню,	про	кульбабу.	Та	й	полетіли.

А	 сонце	 світило	 над	 усім	 світом.	 Воно	 гріло	 і	 яблуню,	
і	зелений	луг,	і	ставок.	І	бджоли	радісно	співали,	бо	є	сон-
це.	І	золоті	сонечка	квітів.
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ЯК СИНИЧКА БУДИТЬ МЕНЕ ВРАНЦІ

Ледь-ледь	 посвітліє	 за	 вікном,	 прилітає	 маленька	
жовтогруда	 пташка.	 Це	 синичка.	 Шапочка	 в	 неї	 чорно-
оксамитова,	 щічки	 біляві.	 На	 зеленкувато-сірих	 криль-
цях	кожна	пір’їнка	ніби	пензликом	намальована.	Синич-
ка	стукає	гострим	дзьобиком	у	заплакану	шибку.	Заглядає 
агатовим	 оченятком	 у	 кімнату.	 Розвидняється,	 я	 підво-
джуся	з	ліжка,	виношу	шматочок	смаженого	сала.	Синич-
ка	 клює	 сало	 й	 співає:	 «Пінь-пінь,	 пінь-пінь».	 Це	 вона	
каже:	«Дякую,	завтра	я	знову	прилечу	вранці».

ЯК БДЖОЛУ ЗАСТАВ ДОЩ У КВІТЦІ

Одного	разу	я	сидів	у	кімнаті	й	дивився	у	вікно	на	вес-
няну	грозу.	Відчинив	вікно	й	побачив	троянду,	що	схили-
лася	до	стіни.	А	в	квітці,	між	пелюстками,	сиділа	бджола.	
Вона	 притулилася	 до	 рожевої	 пелюстки	 й	 склала	 криль-
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ця.	Мені	стало	шкода	бджілки:	як	це	вона	не	встигла	по-
летіти	додому?	У	неї,	мабуть,	маленькі	дітки,	хто	ж	їх	го-
дуватиме?	 Заллє	 вода	 бджілку,	 загине	 бідолашна.	 Я	 вже	
хотів	 вийти	 й	 узяти	 бджілку,	 щоб	 урятувати.	 А	 тут	 дощ	
перестав,	із-за	хмари	виглянуло	сонечко.	Повіяв	вітерець.	
Нахилилася	троянда	й	вилила	воду.	Бджілка	заворушила	
крильцями,	виповзла	на	край	пелюстки	й	полетіла.

ДЖМІЛЬ ПРОКИНУВСЯ

Восени	джміль	повертався	до	свого	дупла	та	й	не	встиг	
повернутися.	Повіяв	холодний	вітер,	пішов	сніг.	Заховав-
ся	 джміль	 у	 глибокій	 нірці	 в	 стовбурі	 сосни	 та	 й	 заснув.	
Ждали	 друзі-джмелі	 свого	 товариша	 та	 й	 не	 діждалися.	
«Загинув	наш	побратим»,	—	подумали	вони.

А	 джміль	 спить	 собі	 в	 теплій	 сосні.	 Ось	 і	 весна.	 Про-
кинувся	 джміль,	 розбудило	 його	 ласкаве	 сонечко.	 Виле-
тів	джміль	 і	полетів	лісом.	Летить,	шукає	квітів,	щоб	со-
лодкого	 соку	 напитися.	 Та	 квіток	 ще	 немає.	 Сніг	 щойно	
розтав,	трава	ще	не	зазеленіла.	Летить	джміль	і	відчуває,	
як	 слабнуть	 крильця.	 Знесилений,	 сів	 на	 стовбур	 білоко-
рої	берези.	Розправив	крильця,	гріється.	Гріється	та	й	ба-
чить:	блищить	на	білій	корі	прозора	краплина.	«Нап’юся	
роси»,	—	думає	джміль.	Покуштував,	а	роса	солодка.	Чує,	
шепоче	берізка:	«Це	не	роса.	Зламали	вчора	гілочку,	поте-
кла	моя	біла	кров.	Пий,	джмелику,	набирайся	сил».	

Напився	 джміль	 солодкого	 березового	 соку,	 весело	 за-
махав	крильцями	й	полетів.	Прилетів	до	свого	дупла	та	й	
розповів	 своїм	 побратимам,	 як	 врятувала	 його	 береза	 від	
голоду.

ЯК ПРОБУДИЛАСЯ ЗЕЛЕНА ТРАВИНКА

Вдарили	 осінні	 морози.	 Зів’яла	 зелена	 Травинка,	 ляг-
ла	на	землю.	А	на	неї	ще	й	листок	із	дерева	упав.	Лежить	
вона	під	листком.	Загула	завірюха,	насипала	снігу.	Тепло	
стало	Травинці	під	снігом.	Спить.
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Довго-довго	 спала	 Травинка.	 Аж	 чує	 крізь	 сон:	 співає	
щось	 над	 нею,	 шумить	 щось	 над	 лісом.	 Хоче	 піднятися	
Травинка	й	не	може:	сухий	листок	не	пускає.	Зібрала	вона	
сили,	 підвелась,	 пробила	 гострою	 стрілочкою	 торішній	
листок.	Глянула	й	затремтіла	на	радощах:	співають	пташ-
ки	на	деревах,	в	яру	шумить	весняна	вода,	у	блакитному	
небі	лине	ключ	журавлиний.	«Та	це	ж	весна»,	—	подума-
ла	Травинка	й	піднялася	ще	вище.

АКАЦІЯ ПІДКАЗАЛА

Зібралися	ми	до	лісу.	Вчитель	каже:
—	Треба	спершу	дізнатися,	чи	не	буде	сьогодні	дощу.
—	А	як?
—	 Спитаємо	 жовту	 акацію,	 —	 мовить	 учитель.	 —	 Як	

на	її	квітках	багато	бджіл,		нічого	й	іти.
Подивились	ми	на	квіти,	а	там	справді	—	аж	гуде.	Не	

підемо	сьогодні	до	лісу.
—	 Перед	 дощем	 на	 квітках	 жовтої	 акації	 виступає	 со-

лодкий	 сік,	 —	 пояснив	 учитель.	 —	 Бджоли	 й	 летять	 на	
той	сік.	А	ми	з	вами	дізналися,	що	буде	дощ.

ЧОМУ ОПАДАЄ ЛИСТЯ З ДЕРЕВ?

У	 жовтні	 й	 листопаді	 жовтіє	 й	 опадає	 листя	 з	 дерев.
	

Чому	ж	воно	опадає?	
Одного	разу	ввечері	я	заховалася	під	кущем,	щоб	поба-

чити,	 хто	 ж	 забарвлює	 листя	 в	 жовтий,	 рожевий,	 черво-
ний	 кольори.	 Дивлюсь,	 із	 калинового	 куща	 вилазить	 ма-
ленький	 дідок.	 Покашляв,	 погладив	 сиву	 борідку,	 взяв	
фарби	й	пішов	до	кленів.	Виліз	на	дерево	та	й	став	розма-
льовувати	 листочки.	 Один	 розмальовує	 в	 жовтий	 колір,	
другий	—	в	рожевий,	третій	—	в	червоний.

—	Хто	ви	такий, дідусю?	—	питаю	його.
—	Я	Барволист,	—	відповідає	дідок.	—	Ходжу	й	забарв-

люю	листя.	Де	побуваю	вночі,	—	там	листя	стає	барвисте.
—	А	чому	ж	ви	у	вишні	не	забарвлюєте	листочків?
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—	Бо	вишня	плаче.	Не	хоче,	щоб	її	листочки	були	бар-
висті.	До	морозів	стоїть	зелена.

Придивляюся	до	вишневого	стовбура	—	і	справді	пови-
ступали	рожеві	сльозинки,	великі	й	липкі.	Плаче	вишня,	
не	хоче	листочків	скидати.

Немає	 вже	 листя	 на	 жодному	 дереві,	 а	 вишня	 зеленіє!	
Аж	 ось	 ударив	 мороз	 і	 за	 одну	 ніч	 оббив	 листя	 на	 вишні.	
Стоїть	бідна	вишенька,	тяжко	зітхає.

ХТО СВІЧКИ ЗАСВІТИВ?

Пішла	Маринка	з	мамою	до	лісу.	Був	травень,	усе	зеле-
ніло.	Глянула	Маринка	на	зелені	крони	каштанів.	Радісно	
загорілися	її	оченята.

—	Дивіться,	мамо,	—	говорить	дівчинка,	—	на	кашта-
нах	свічки	горять.	Хто	це	їх	засвітив?
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—	Прийдемо	вранці,	подивимось,	—	усміхнулась	мама.
Рано-вранці,	по	холодній	росі,	прийшла	мама	з	Марин-

кою	 до	 лісу.	 Дивиться	 Маринка	 на	 зелені	 каштани.	 Ба-
чить	—	білочка	стрибає.	Ой,	та	це	ж	вона	свічки	засвітила.	
Хто	їй	вогнику	дав?	Певно,	сонечко.	Зійшло,	дало	білочці	
гарячу	іскорку,	вона	й	засвітила	свічки	на	каштанах.

БІЛІ ПОЛОТНА

Це	 було	 восени.	 Світили	 зорі.	 Тихо	 стояв	 ліс.	 Засну-
ли	пташки.	Перед	самим	світанком	прийшла	до	лісу	бабу-
ся	Морозиха.	Принесла	білі	полотна,	розіслала	на	зеленій	
траві.	Забіліли	галявини,	аж	повиднішало	в	лісі.	Сіра	сова	
думала,	що	вже	ранок,	та	й	заховалася	під	сучок.

Зачервоніло	 небо	 на	 сході.	 Зійшло	 сонечко.	 Де	 ж	 по-
ділися	білі	полотна?	Немає.	Блищать	на	траві	срібні	кра-
пельки	роси.	Де	ж	бере	бабуся	Морозиха	стільки	білих	по-
лотен?	Чи	принесе	вона	їх	і	цієї	ночі?	І	хто	їх	тче?

ЯК ПРОБУДИВСЯ ПРОЛІСОК

Серед	лісу	стоїть	старий	гіллястий	дуб.	На	його	вітах	—	
снігові	 шапки.	 Вони	 вкрили	 пожовкле	 листя,	 яке	 дуб	 не	
захотів	скидати	до	весни.

Уночі	був	мороз.	Зійшло	сонце,	пригріло.	З	маленької	
бурульки,	 що	 звисала	 зі	 снігової	 шапки,	 впала	 на	 сніго-
вий	 замет	 краплина.	 За	 нею	 друга,	 третя.	 Краплі	 пада-
ли	 одна	 за	 одною.	 У	 снігові	 утворився	 вузенький	 коло-
дязь.	 Краплі	 падали	 аж	 до	 землі.	 Падали	 вже	 на	 траву.	
А	там	спав	пролісок.	Почув	щось	незвичайне.	Думає:	«Та	
це	 ж	 весна!»	 Підвів	 свою	 голівку,	 вмився	 крапельками,	
що	 падали	 з	 дуба.	 Звівся	 на	 стеблинку,	 виглянув	 через	
колодязь	 і	 побачив	 синє	 небо.	 «Весна,	 весна!»	 —	 зрадів	
пролісок.	 Тонесенька	 стеблина	 піднялася	 над	 сніговою	
ковдрою,	 глянула	 блакитна	 голівка	 навколо.	 Злякався	
пролісок:	 «Ой,	 що	 ж	 це	 буде!	 Ще	 сніг,	 ще	 зима,	 а	 я	 вже	
прокинувся».
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А	краплі	все	падали	й	падали.	І	боязко,	й	радісно	було	
проліскові.	 Дивиться	 пролісок,	 а	 замет	 сніговий	 стає	 все	
нижчий	і	нижчий.	Це	земля	п’є	воду,	зима	йде	в	землю,	а	
весна	будить	проліски.

ПРО ЩО Ж ТЕПЕР ЩЕБЕЧУТЬ ЛАСТІВКИ?

Під	вікном	у	нас	живуть	ластівки.	Коли	вони	помости-
ли	гніздо,	я	й	не	знаю.	Мама	каже,	дуже	давно.

Минуло	літо.	Вивели	ластівки	діток.	Вилетіли	малень-
кі	пташенята	з	гнізда	та	й	полетіли	собі.	А	старі	залишили-
ся.	Тільки	тепер	вони	не	ховаються	в	гнізді.	А	біля	гнізда	
посідають	 та	 й	 щебечуть.	 Я	 вслухаюся	 в	 їхнє	 щебетання.	
Навесні	 воно	 було	 радісно-тривожне.	 А	 тепер	 тривожно-
сумне.

Про	що	ж	тепер	щебечуть	ластівки?..
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