
Передмова

Любі друзі! Такого ви ще не читали. 
В цій дотепній, чудернацькій книжечці — в кожному віршику, 

казочці чи оповіданні, що складені на певну літеру абетки (від “А” 
до “Я”), кожне-кожнісіньке слово починається з цієї літери, крім, 
звичайно, прийменників, займенників, сполучників. Бачите, яка 
багатюща на вирази та означення рідна мова? Так розмаїто мож-
на розповісти про якесь явище чи подію, такими різними словами 
передати однакові почуття чи думку і навіть підібрати їх на одну 
букву , наче намистинки в прикрасу, так, щоб оповідка чи вірш від 
цього лише виграли!
Під кожним твором авторка подає, як взірець, слова-синоніми 

до тих, що у тексті, а ви легко можете цей ряд продовжити, до-
писавши свої слова.
А знаєте, навіщо? Щоб спробувати створити свій варіант кож-

ної розповіді, підставивши синоніми на місце споріднених слів. 
У вас неодмінно вийде! І це буде надзвичайно цікаво, начеб ко-
жен із читайликів прилучився до письменницької праці. Дерзай-
те! Слово до слова — вийде розмова. Зичимо успіхів у творчості 
та осягненні краси й величі української мови.

Ірина Дем’янова



А
АЛЛО!

— Апчхи! Ангіна в апельсина! 

Алло! Аптека? Анічирк! 
Авто! В аптеку! В апельсина 

Активний африканський... апетит! 
Атож!

АГА!

Зліва А і справа А: 

Нецікава справа — 

Бути тільки справа!

Слова синоніми: 

Машина, тихо...



Б
  БАрАНЕць-БОГАТИр

Біг берегом біленький баранець. Брикався, бавився, 

будяки буцав. Бив байдики.

Біля броду — буц! Буцнув баранець берізку. І береста, і бу-
зину.
Бачить баранець — біжить із бору бучок: буде баранця 

бити!

Бідний баранець! Було безпечно берегом не блукати, не брикатися, бучка 

не будити. Бо бучок баранцеві — біда: бочки баранцеві болітимуть!
Біжи, баранчику, не барися!



Бичок — не боягуз: брязнув бубонцями, бабахнув бучка! Бучок в баюру — 

беркиць!
Бичок — богатир!

Слова синоніми: Палиця, гаятися, вдарити, уПасти...



БЕЗЗУБА БАБА

В безлистому бору був білий будинок. У будинку була беззуба баба. У баби 

були бичок, бузьок, брат-бобер і білка-білоручка. Баба бухикала, бузьок буль-
котав, білка бігала, бобер в болоті будував.

Бувало, бичок бешкетував — і баба брала батіжка. Бичок бачив батіжка — і 
бурмотів: “Бу-бу! Не буду!”
Бузьок безперестану бродив болотом, боронив із бобром брід.

Білка будила бабу, брязкаючи в бубон.

Баба будилася, брала буряк, бульбу, біб, булькатий баняк. Буде борщ!

Баба бажала бубликів, — байдуже, що беззуба! А булки? А білі буханці? 

Баба брала бричку, батіжок, бадьорила бичка — і на базар!

Баба базарувала: бистренько в банк, брала банкноти — і блукала базаром. 

Базікала з бондарями, бринькала на бандурі, била в бубон. Баба була беш-

кетниця! Бувало, баба брала булаву — і буйні богатирі бігли з базару, бачачи 

бабину безстрашність.
А бичок бив байдики, безжурно базарував: бабрався в бочках для бобра, у 

бриликах для бузька, бігав по барвінок для білки.

На башті бамкнуло. Баба брала білі буханці, бігла до брички. Блукала база-



Бабин будинок! Білка і бузьок бігли 

до баби і бичка. Білці — бар-

вінок від бичка, бузькові від 

бичка — брилик, боброві — 

букова бочка, а бичкові від 

баби — бублик! Білі булки 

і буханці — беззубій бабі 
до борщу!
Слова синоніми:

хата, чорногуз, 

каструля, карета, 

візок, швидко, 

каПелюх... 

БУ-БУ-БУ! 

     БЕ-БЕ! БА! 

БЕРКИЦЬ!  БАБАХ! 

БУХ! 

ром, безугавно бідкалася, де бичок і бричка. А бичок був близько. Бичок баламкав 

брязкальцями, баба бухала з булками в бричку. Бричка з бичком бігли до бабиного 

будинку. Бігли болотом, байраком, балкою, баштаном, безлистим бором.


