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ХМАРИНКИ-ПІР’ЇНКИ

Небо сьогодні синє й гладеньке, як плесо на ставку. 
Хтось кинув на небо білу пір’їну. Може, чайка або лебідь. 
Коло тієї пір’їни упала друга, третя... Уже три пір’їнки пли-
вуть по небу, немов на ставку. Біля трьох пір’їн упали ще три 
пір’їни й пливуть по синьому, ніби човники. А тоді ще впали 
пір’їнки — і всі вже пливуть по синьому: пір’їнки-хмаринки, 
хмаринки-пір’їнки, мов човники. 

ЛИСТОЧКИ

— Щоб ти знала, — Галя повчала ляльку Лесю, — 
усе складається із листочків: і тополька, й вишень-
ка, і лобода, і... і твої долоньки, як листочки, 
і мої, і мамині... Он і в киці Пушинки листоч-
ки — вушка. І в ластівочки — крильця. 
І метелик он плескає двома барвисти-
ми листочками й танцює на зеленому 
листку. І cонечко за гору падає 
листочком.
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МЕНШИЙ, БІЛЬШИЙ...

Слива більша за вишню.
Яблуко більше за сливу.
Груша більша за яблуко.
Диня більша за грушу.
Кавун більший за диню.

Диня менша за кавуна.
Груша менша за диню.
Яблуко менше за сливу.
Слива менша за яблуко.
Вишня менша за сливу.

За що менша вишня?
За що більший кавун? 
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У НАТАЛІ — ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

Побачила тітонька Світлана, як дівчата у садку ловкують, 
із огірочків ляльки замотують, і взялася допомогти своїй не-
бозі.

— Наталю, може, тобі Барбі купити?
— Не хочу я Барбі, — сказала Наталя.
— Чого?
— Бо вона дуже нафарбована, в неї й коси кручені. З нею 

і розмовляти не можна. Вона мене не зрозуміє. Тому й не 
слухатиметься мене.

— А яку б ти хотіла мати ляльку?
— Нашу.
— Не мальовану?
— Ляльку-мотанку. Щоб я до неї говорила, а вона мене 

слухала.
А тут приспів день народження небоги. Тітонька й пода-

рувала їй ляльку-мотанку. Наталя схопила її, пригорнула до 
серденька й заговорила.

— Лялю Олю, я пошию тобі льолю. Будемо з тобою гра-
тись, ловкувати, розважатись...

Пригорнула Наталя лялю та й каже:
— Ти будеш мені за доню, а я тобі за маму, — та й зако-

лисала, загойдала, ще й поцілувала.
А тітоньці каже:
— Дякую вам, тітонько Світлано. Ви мені вгодили. Ви мене 

просто звеселили.
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як усі, то й ходить у золоті, щоб усім пальцям було гарно.
Облизнувся неборака та й пішов ні з чим. А лівий ходив, 

ходив, аж назустріч йому дівчина.
— Вбери мене в діаманти, — сказав він.
— А хто ти такий, щоб я тебе в діаманти вбирала? — спи-

тала дівчина.
— Я — палець.
— А в мене — всі пальці на руках. І всі вони працюють 

чесно. Нікого з них вигнати не можу.
— Мені не працювать. Ти мене в коштовності вбери.
— А як же тебе звуть, що такий хитрий.
— А ти сама дай мені ім’я, та якнайкраще.
— То ти Безіменний?
— А звідки ти знаєш?
— Знаю, бо соромишся свого імені. Але затям: шанувати-

меш матір, то Безіменний у пошані будеш, а отак байдику-
ватимеш, то й з іменем помреш ледащом.

І цей палець облизня схопив.
Припленталися обидва Безіменні додому та й на порозі 

посварилися. Той каже: «Моя рука вартніша». А той каже: 
«Моя».

— Обидві руки варті, обидві цінні, коли спільно діло ро-
блять, — сказала Голова, і коли жоден пальчик не гуляє, бо 
навіть помитися не зможуть поодинці. Почервоніли пальчи-
ки — їм соромно-соромно стало, що були таке нерозумне за-
тіяли. Позіходилися докупи та й стали разом діло робити — 



разом по воду ходити, разом личко вмивати, разом коси 
чесати, разом вінки плести, разом і шану нести.

Зібралися пальці у вінець, а моїй казці кінець. 
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