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 а сьогодні в українській дитячій літературі 
вже доволі широко представлено прозу відомих за-
рубіжних письменників. А от поетичному слову 
з різних причин пощастило менше.

Щоб хоч якоюсь мірою заповнити цю прогалину, 
пропонуємо Вашій увазі збірку, яку, власне, можна 
вважати своєрідною хрестоматією зарубіжної по-
езії для дошкільнят та молодших школярів.

Упорядник збірки Анатолій Григорук працю-
вав над нею упродовж тривалого часу. Частину 
творів він переклав, дотримуючись чи не кожного 
авторського слова, а частину відтворив у вільному 
перекладі. Проте в усіх представлених тут віршах 
перекладач намагався зберегти не лише сюжетну 
лінію та ідею, а й стиль і дух оригіналу.

Сподіваємось, знайомство з відомими зарубіж-
ними поетами викличе у Вас і щиру зацікавленість, 
і теплу усмішку.
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Äæàíí³ Ðîäàð³

ÂÑÅÑÂ²ÒÍ²É  ÒÀÍÎ×ÎÊ

³ðøèê îöåé —
Äëÿ ä³òåé âñ³õ íàðîä³â:
Äëÿ àá³ññ³íö³â,
Áîëãàð,
Ê³ïð³îò³â,
Äëÿ ³òàë³éñüêèõ ä³òåé,
Óêðà¿íñüêèõ,
Øâåäñüêèõ,
Òóðåöüêèõ,
Í³ìåöüêèõ,
Àíãë³éñüêèõ,
Äëÿ íåãðåíÿò àôðèêàíñüêèõ,
Äëÿ ³íä³àíö³â àìåðèêàíñüêèõ,
Äëÿ æîâòîøê³ðèõ,
ßê³ ïðîêèäàþòüñÿ
Â ÷àñ, êîëè â íàñ
Óæå ñïàòè âêëàäàþòüñÿ,
Äëÿ åñê³ìîñ³â,
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Ùî â ñòóä³íü ³ â ñí³ã
Âëàçÿòü â ì³øêè õóòðÿí³
Íà í³÷ë³ã,
Äëÿ ä³òëàõ³â
²ç òðîï³÷íèõ êðà¿â,
Äå íå çë³÷èòè
Í³ ìàâï, í³ ñëîí³â,
Äëÿ òèõ, ùî çîäÿãíåí³ õîäÿòü
² ãîë³,
Ùî â ì³ñò³ æèâóòü,
×è â ñåë³ íà ðîçäîëë³...
Õàé öåé çàâçÿòèé
Íàðîä ìàëîë³òí³é
Ñòàíå â ºäèíèé
Òàíî÷îê âñåñâ³òí³é.
Ï³âí³÷ ïëàíåòè
Õàé ñòð³íåòüñÿ ç Ï³âäíåì,
Çàõ³ä — ç³ Ñõîäîì,
À âè — îäíå ç îäíèì!

  Ç ³òàë³éñüêî¿
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Â³ëüÿì Äæåé Ñì³ò

×ÅÊÀÞ ÒÅËÅÃÐÀÌÓ

àéæå ãåòü óñ³ ââàæàþòü, 
Ùî êîðîâè íå ë³òàþòü. 
Òîæ áåðó ç âàñ, äðóç³, ñëîâî:
Õòî ïîáà÷èòü, ùî êîðîâà 
Ïðîë³òàº â âèøèí³, 
Òîé, ä³ñòàâøè äîçâ³ë â ìàìè, 
Õàé íåãàéíî òåëåãðàìó 
(Òåðì³íîâó òåëåãðàìó!) 
Íàä³øëå ïðî öå ìåí³.

  Ç àíãë³éñüêî¿
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Àëàí Ì³ëí

   ÕÂÎÑÒÈ

óäîâèé õâ³ñò ó ïàâè÷à,
Â êèòà, ó á³ëêè, â ñèâó÷à,
Ó ëåâà, â ï³âíÿ, ó ã³ºíè...
² ëèø íåìà õâîñòà ó ìåíå.
Îò äî÷åêàþñü ³ìåíèí,
Ï³äó ñîá³ ó ìàãàçèí,
Ìåí³ òàì çì³ðÿþòü ì³é çð³ñò
² ï³äáåðóòü çà çðîñòîì õâ³ñò.
Ñêàæó ÿ ïñó, êèòó, âåðáëþäó:
— ß çàçäðèòè âàì á³ëüø íå áóäó,
Çì³íèëîñÿ æèòòÿ ìîº —
² â ìåíå õâ³ñò íå ã³ðøèé º!

   Ç àíãë³éñüêî¿
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