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О КОНКУРСЕ

Всеукраинский конкурс детского и юношеского литературного творчества «Море талантов» – это конкурс
литературных произведений (поэзия и малая проза)
на украинском и русском языках, написанных авторами
из Украины (от 6 до 18 лет).
Участники делятся на три возрастные группы: 6–10 лет,
11–14 лет, 15–18 лет.
Для авторов из других стран действует номинация
«Гости конкурса».
Цели конкурса – выявление одаренных детей и подростков, создание условий для развития их творческого потенциала, привлечение внимания к их творчеству; развитие
детской литературы; популяризация детского чтения; воспитание художественного и эстетического вкуса.
Конкурс входит в число основных мероприятий ежегодно проводящегося в Одессе международного Корнейчуковского фестиваля детской литературы.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Дорогие друзья!
Каждый год литературный конкурс «Море талантов»
открывает все новые и новые имена одаренных ребят.
Участники получают новый опыт, развиваются, испытывают радость творчества. Искренность, свежесть, чистота
юных авторов покоряют сердца читателей.
Я рад поддерживать это прекрасное начинание, ценю
усилия организаторов, таланты конкурсантов, старания
наставников.
Желаю всем настоящих творческих полетов и с большим вниманием, как и прежде, буду следить за вашими
достижениями!

Геннадий Труханов
Одесский городской голова
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Дорогие друзья!
Завершен восьмой сезон конкурса, и мы представляем
вам новый альманах. Наше «Море талантов» расширяется,
конкурс стал всеукраинским, участвуют в нем ребята буквально из всех уголков Украины, а также гости из других стран.
Авторам альманаха от шести до восемнадцати лет,
это участники литературных студий и кружков, читатели
библиотек, талантливые школьники. В их работах – любовь
к жизни, фантазия, жажда новых впечатлений, размышления, наблюдения.
Альманах проиллюстрирован замечательными работами финалистов VIII всеукраинского конкурса цифрового
рисунка «iParus», который также является частью Корнейчуковского фестиваля.
Конкурс для юных авторов – это возможность прикоснуться к волшебному миру литературы, совершенствоваться, искать свой стиль. Мы рады быть причастными к этому. Желаем всем участникам и лауреатам новых успехов
и радости творчества!
За юными авторами стоят их наставники, учителя, руководители студий, библиотекари, родители, друзья. Благодарим вас за то, что поддерживаете и вдохновляете ребят.
Признательны всем друзьям
Корнейчуковского фестиваля детской литературы!

Галина Безикович
Председатель оргкомитета
международного Корнейчуковского фестиваля
детской литературы;
Председатель правления
ОО «Агентство регионального развития»
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ПРЕДИСЛОВИЕ
2019 году организаторы конкурса «Море талантов» не стали ограничивать участников в выборе тематики и предложили писать на произвольную тему. Новое условие оправдало себя! Ребята писали о том, что
их волнует, могли идти «от себя». Это сказалось и на качестве работ – они
проникновенны, метафоричны, лиричны. Авторы описывают окружающую реальность и создают новый мир – добрый, человечный, красочный.
Так, в стихотворении «Осень» Анна Фуркаленко (г. Одесса) оживляет
золотую пору года.
Аврора Рыбачук (г. Одесса) по-детски подсказывает взрослым, как
варить вкусный суп.
Проникновенно пишет посвящение маме Анастасия Яковлева
из села Калиновка. Светлана Молдован (г. Килия) пробует себя в новых
формах, в белом стихе.
Юные авторы херсонской студии «Лира» импровизируют, сочиняют
хокку, небылицы, дают волю фантазии и воображению.
В новых произведениях ребята совершенствуются, оттачивают мастерство, исправляют прежние ошибки – заметен литературный рост
в стихотворениях Екатерины Онуфриенко (пгт Тарутино), Максима Толстикова (г. Одесса), Юлии Байды (г. Одесса), Олеси Алиханиди (г. Черноморск), Валентины Нетребич (г. Херсон) и других авторов.
Растет поэтическое поколение Украины, в которое вливаются все
новые и новые голоса: Александр Ворошилов, Виолетта Тимофеева, Иван Завгородний, Мария Юдина, Мария Нестеренко (г. Херсон),
Ксения Грачева, Нина Дулапчи, Мирослава Шевцова, Анна Матвеевская (г. Одесса), Анна Эттих (Харьковская область, г. Лозовая).
Поэтичность проявляется и в прозе конкурсантов, которые используют художественные приемы: от олицетворения и сравнения до метонимии и гиперболы. Ребята воспевают красоту и уникальность своего края.
Историю сельского двора рассказывает София Тропанец (г. Одесса). Дарья
Гризан придумала сказки о волшебном мыле и о слоненке, который упал
в яму и был продан браконьерами в зоопарк.
Теодор Жук (г. Мукачево) порадовал рассказом «Пригоди кота
Чупа-чупса». Ольга Литвин (г. Херсон) открыла секрет разноцветного хвоста павлина. Историю лесного мира из года в год продолжает
писать Андрей Антуфьев (г. Одесса), собирая свой сборник сказок
Надежда Нетребич (г. Херсон) за сюжетом нырнула в морскую глубину.
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Владислав Вербицкий (г. Херсон) собирает смешные истории,
используя сравнения и парадоксы. О мечтах маленькой ламы пишет
Софья Карандеева (г. Одесса). Мария Юдина (г. Херсон) знает, как превратить солнечного зайчика в солнечного ежика. Ахмед Зитуни (Хмельницкая область, г. Каменец-Подольский) пишет о сказочном герое
из своего города – привидении Гарбузько, который покорил докладом
на конференции привидений из других стран, открыв, что они могут
не только пугать людей, но и помогать им избавляться от отрицательных эмоций.
София Шиян (г. Черкассы) поведала трогательную историю о спасении девочки Мари подружкой Анной, вдохновившей больную на выздоровление. Никита Гладышев (г. Запорожье) показал, как его герой
меняется в лучшую сторону путем переосмысления и получения новой
информации. Виктория Выходцева (г. Херсон) погружает нас в морскую
сказку с золотой рыбкой.
Кристина Деревинская (Киевская область, Вышгородский район,
с. Гавриловка) ведет дневник восьмиклассницы, пишет о сокровенном.
Анна Эттих (Харьковская область, г. Лозовая) нашла свою историю
в небе, где живут облака, тучки, гром и молния.
Владислава Грабовая (г. Кривой Рог) говорит о главном – радости жизни, сравнивая творчество трех художников. Андрей Грищенко
(г. Одесса) дарит историю о Святом Николае. Максим Кайнов (г. Одесса) придумал космическую сказку. А Вера Кабакова (г. Херсон) пишет
о волшебных вещах. Екатерина Щерба (Луганская область, г. Алчевск)
предложила нам «Сказку для маленькой Мари» – о бабочке и добром
паучке, который из темного подъезда перебрался в светлый лес и нашел
свою мечту.
О любви, способной все преодолеть, пишут Наталия Цюпящук
(Волынская область, с. Положево), Эльвира Мельгунова (г. Херсон), Ангелина Зубач (Волынская область, пгт Шацк).
Прочитав работы гостей конкурса, мы отметили изящные, наполненные психологизмом и драматичностью тексты Анастасии Липихиной (Киргизия, г. Бишкек) и Ксении Перескоковой (Россия, пгт Лобва).
Отбирая работы для альманаха, мы ориентировались на уникальность произведения, грамотное и оригинальное изложение мысли, позитивный заряд. Альманах «Море талантов» получился разноплановым
– веселым и грустным, сказочным и реалистичным. Читайте с радостью!
Инна Ищук
Глава объединения детских писателей Одессы,
член одесского отделения Национального Союза писателей Украины
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Поэзия

ПОЭЗИЯ | 6-10 ЛЕТ

I место
Анна Фуркаленко
10 лет, г. Одесса

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ СЕМЬЮ!
Я люблю свою семью!
Маме нежность я дарю.
Папу очень уважаю
И сестричку обожаю!
С мамой я люблю гулять,
С папой – круто отдыхать!
Мне сестричка – лучший друг!
Вот такой семейный круг!
Знают взрослые и дети:
Ничего на этом свете,
Хоть всю землю обойди,
Нет ценней твоей семьи!
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Поэзия | 6-10 лет
ОСЕНЬ
Ходит-бродит осень,
Позолоту носит.
Песни журавлям поёт
И грибочки раздает.
Осень – дева золотая.
Золотая, неземная!
Лихо красками играет.
Чудом ярким удивляет.
Очень скоро осень
Выходной попросит.

ВЕСНА
Солнышко пригрело.
Ох, как потеплело!
Птички прилетели,
Песенки запели.
Вот проклюнулась трава!
Вся природа ожила!
Люди, ну же, веселее!
К нам весна идет! Светлее
Станут дни и лица деток,
И цветенье тонких веток.
Я желаю, люди, вам
Всем весенних телеграмм!
Чтоб весна в душе у вас
Длилась целый год, не час!
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Поэзия | 6-10 лет
СНЕГ ПАДАЕТ
Снег падает, словно перьинки.
На ветках деревьев останутся льдинки.
Ветер холодный настойчиво дует.
На окнах Мороз картины рисует.
Дети на улицах звонко играют
И о подарках под ёлкой мечтают!

НОВЫЙ ГОД
Скоро-скоро весь народ
Дружно встретит Новый год!
В гости будут все ходить
И подарочки дарить.
Сразу станут все добрей.
Новый год, иди скорей!
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Поэзия | 6-10 лет
II место
Аврора Рыбачук
10 лет, г. Одесса

ДРУЗЬЯ
Друзья не должны быть внешне похожи.
Друзья вам не просто десяток прохожих,
Идущих с тобой
По аллее цветной.
Друзья – это два или три человека,
Что будут дружны до скончания века!

ВЕСНА
Лёд на речке начал таять,
Мы весну радушно ждем.
В небе синем птичек стая,
И теплу мы гимн поем.
Тают льдинки на ботинке,
Всё к тому – идёт Весна!
И моей сестре Маринке
Очень нравится она!

17

Поэзия | 6-10 лет
ДЕТСКАЯ ФАНТАЗИЯ
На меня залаяла собака.
И немножко испугалась я.
Машенька сказала: «Бяка-ляка!»
И запела песню соловья.
К облакам взлетела вдруг собака –
Еще пуще испугалась я.
Машка закричала: «Ляка-мяка!»
То была собака-забияка,
То была собака не моя.

СУП КАПУСТНЫЙ
Суп капустный – из капусты,
Появляется вопрос:
Из капусты, но не вкусной,
Из капусты, но невкусной!!!
Из капусты, из картошки, где петрушка и укроп!
Почему же суп невкусный?
Дети все едят капусту,
Но с капустой нам не вкусно, потому и суп невкусный.
Разве сладкий?
шоколадный?
мармеладный этот суп?
Нет!
Он просто состоящий из полезных разных круп!
Что полезно – то невкусно,
Ты усвой же это, мам!
И рецепт такой хороший я тебе сегодня дам:
30 граммов шоколада,
30 граммов мармелада,
Петушиный леденец.
И печенье, наконец!
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Суп хороший получился.
Я ничуть не удивился.
Это лучший суп на свете!
Вот такое любят дети!!!

ПРАВДИВЫЕ СЛОВА
Поговори со мной, листва,
скажи о том, кто нам так дорог…
И чьи же тёплые слова
нас радуют?
Была молва,
что эти тёплые слова
нам говорит родной ребёнок,
и тот, кто близок, тот, кто рядом,
кто вас утешит только взглядом.
Кто с вами был во лжи и в боли,
кто слез пролил с тобою море.
У взрослых он живёт внутри,
ты только в зеркало смотри,
и улыбайся тоже чаще…
Сидим вдвоём в дубовой роще…
Поговори со мной, листва,
скажи правдивые слова…
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III место
Александр Ворошилов
8 лет, г. Херсон

ЩО ЗА КОЛОДА
БІЛЯ СЛИВИ?
У садку старезна слива.
І вона була щаслива,
Бо зустріла крокодила,
Котрий мав великі крила,
Дуже схожі на вітрила.
Сливу крокодил кохав,
Політати погукав,
Але крила поламав
І дощем з небес упав.
Тож колода біля сливи –
Рештки того крокодила!
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ЖИВИЙ МАЛЮНОК
Я малюю привид білий.
Надзвичайно милий-милий!
Він собі ожив й літав
І цукерочки ковтав.
До кімнати входить мама:
- Що малюєш? Купу краму?
Привид дуже налякався,
За диван мерщій сховався.
- Втік від мене привид білий!
Мамо, може, ти його зустріла?

ЗАДАЧКА
Ось летить кудись ракета,
В неї хвіст, як у комети.
І комета теж летить –
В неї є аж три хвости.
Скільки в небі є хвостів,
Якщо раптом згас один?
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III место
Виолетта Тимофеева
9 лет, г. Херсон

ЯК Я ВРЯТУВАЛА МИШКУ
У мене в кишені сховалася мишка,
Спить собі нишком.
Ось котик до мене приходить у гості,
Звуть його Костя.
А котик сусідський, ще зранку, можливо,
Вибіг сміливо.
Такий він ласкавий, такий гуркотливий –
Манюня грайлива.
Хотів він дістатись до сірої мишки,
Що спить собі нишком,
Але не дозволю такого коту –
З’їсть мишку мою!

НЕБИЛИЦЯ ПРО РІЗНОКОЛЬОРОВУ КИЦЮ
Я почула небилицю
Про рожево-синю кицю.
Хтось її намалював,
Кольорів не жалкував.
Ожила вона вночі,
Заховалася в печі –
Стала чорною за мить!
Треба лапки й вушка мити,
Ще і спинку, ще і хвостик –
Чорним хай лишиться носик!
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В ГОСТЯХ У БІЛОЧКИ
На пеньочку, як на троні,
Хтось сидить собі в короні.
Це красуня білочка,
Гарна, наче зірочка!
День народження у неї.
Що ж дарують королеві?
Чи салюти і фанфари?
Піднялись в дупло всі гості.
Бачать – ось і пугач Костя
Їсть собі смачне варення
(На столі була й печеня).
Ми вітали королеву,
Дарували діадему.
Наша білочка щаслива –
Чаєм з медом пригостила.

ХОККУ
***
Здається, в моїй голові
Сьогодні застряг соловейко
І пісню сумну співає.
***
На високому дереві
Хтось співає так гучно –
Може, вітається з кимось?
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Є ПИТАННЯ – Є І ВІДПОВІДЬ!
Няня-кішка
- Чому сьогодні кішка Мурка
Весь день сидить у тітки Курки?
- Тому що в неї є курчата
І так їх бігає багато!
Потрібно пильно доглядати.
Страшний звір
- Чому забрався песик Колька
Під велику парасольку?
- Сховався він від їжака,
Бо той напав на малюка.
Кавалер
- Куди біжить цей білий кінь?
- Поспішає в магазин
Солодощів купити,
Кохану пригостити.
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III место
Мирослава Шевцова
9 лет, г. Одесса

ЧТО ЖЕ ДУМАЕТ КОШКА,
КОГДА СМОТРИТ В ОКОШКО?
Что думает кошка, когда смотрит в окно?
Полежу на окошке – ведь в доме тепло,
Прислонюсь к батарее и хвостик прижму,
Хорошо же быть кошкой: хочу и лежу!
Спеть могу песню, промуРРРчать про себя!
И лапкой за ушком почесать у себя,
Могу лапкой с листиком нежно играть.
Вазоны от скуки на пол бросать,
Смотреть, как он на пол летит не спеша...
И замирает от страха душа!
Хозяйка придёт, отругает меня!
Но скучно сидеть одной у окна!
Все мышки и птички живут за окном,
А мне, ну никак не покинуть свой дом!
Ведь окна закрыты, хозяйки здесь нет,
И некому даже подать мне обед!
Водички попью – и опять на окно.
Уже вечереет – за окошком темно.
И птички на ветках ложатся все спать,
И не за кем больше мне наблюдать!
Но слышу, за дверью хозяйки шаги,
Как же они мне всегда дороги!
Дверь отворилась, хозяйка зашла…
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Я к ней подбежала и крикнула «Ммя!».
Хозяйка разделась, на кухню прошла
И вкусную рыбку мне сразу дала.
И снова, довольная, я на окне,
Смотрю, как хозяйка метёт в тишине.
Всю землю смела, цветочек спасла,
Меня поругала, на руки взяла.
Теперь за хозяйкой с окна я смотрю,
И тихо в клубочек себя я сверну.
Уютно, тепло на окошке мне спать.
И до утра я буду мурчать.

Диплом
Иван Завгородний
10 лет, г. Херсон

МЕТЕЛИК І БДЖІЛКА
Цей дзвіночок – мов намет…
Ліна Костенко

Дзвіночки блакитні квітнуть у полі,
жито й пшениця виросли поряд.
Червоний метелик сюди прилітає –
поживний пилок із квітів збирає.
Бджілка метелику каже: «Спочатку
треба постукати – це ж моя хатка!
Я в ній ховаюсь від вітру, дощу,
від сонця пекучого. Я тут живу!».
«Вибач, будь ласка!» – метелик сказав.
Над іншою квіткою потім літав.
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ХОККУ
***
Птичка на вишне сидит,
Смотрит на дальний закат –
Когда же солнце заснет?
***
Ясная лунная ночь
Шепчет тихо на ушко:
- Спать ложитесь скорей!

ПРО МОЕГО КОТЕЙКУ
Во сне светлее!
Спит Котейка на бочонке.
Смотрит светлый сон...
Видит странного зайчонка –
Ярко светит он.
«Может, я дружить с ним буду? –
Думает-Котейка.
- Надо имя мне узнать,
Как зайчонка называть?»
- Кто ты? Имя называй!
- Я вообще-то СветлоЗай.
Я рождаюсь там, где свет,
И тебе даю совет:
Знай, дружить со мной приятно.
Отвечает кот: «Понятно!»
И проснулся…
- Непонятно,
Где же этот СветлоЗай?
Темнота кругом стоит,
Хоть глаза не открывай!
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Смех сильнее силы
Рыжий здесь сидит Котейка.
Продаёт свои копейки.
А копейки не простые,
И до ужаса смешные.
Подошел Большой Медведь,
На Котейку стал реветь:
- Я смеяться не люблю.
Смех услышу – задавлю!
Говорит ему Котейка:
- Ты одну возьми копейку.
Хохотливый порошок
Попадет к тебе, дружок!
Как медведь монету взял –
Засмеялся и сказал,
Что сильнее силы смех:
- Смейтесь, звери, без помех!
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Диплом
Арина Горбунова
8 лет, г. Херсон

БІЛА КІШКА
ТА ЇЇ РОЖЕВИЙ НОСИК
Біла кішка по білому снігу
Довго гуляла, чистою стала.
Потім вона дуже втомилась
І спати в снігу зручно вмостилась.
А песик побачив в снігу діамант,
Що сяє, як зірка – рожева й нова.
Швиденько він хоче скарб цей підняти,
А кішка прокинулась – нумо нявчати!
Песик від жаху аж підстрибнув,
Ви ж здогадалися? Носик то був!

КІТ-ЧАРІВНИК
Жив на світі добрий кіт,
Був розумний на весь світ.
Мандрував в усі краї,
Допомагав навколо всім:
Лікував дітей й дорослих
І втішав худих і товстих.
Кіт той – справжній рятівник,
Трішки навіть чарівник!
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НЕОБЕРЕЖНИЙ КРОКОДИЛ
- Чому у крокодила
В животі боліло?
- Тому що крокодил
Рибу-голку з’їв.

Диплом
Данило Горобец
8 лет, г. Херсон

СИН ПРОТУБЕРАНЦЯ
Народився цей зайчик на Сонці,
Подивися відразу в віконце
І побачив багато ялинок,
Наче тут новорічний ринок.
Це були вогняні «рослини» –
Що «вирощує» Сонце щоднини.
Справа в тому, що татко у зайця
Був справжнісіньким протуберанцем.
Він здолав мільйони миль –
Ось тепер живе на Землі!
Він пірнав у стихію води,
Підкоряв вершину гори!
Шепотіли йому явори:
«Залишайся тут назавжди!»
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ЧОРНА КІШКА У ТЕМНІМ ПІДВАЛІ
Була на світі чорна кішка.
Почула раптом запах рибки.
У підвал побігла тишком –
Лізе крізь маленьку шибку.
Кішка по підвалу ходить,
В темряві вже довго бродить,
Та й ні рибки, ні себе
Там ніколи не знайде.
У підвалі гірко плаче,
Бо нічого там не бачить!

ДРУГ СВОЄЇ ТІНІ
Був альбом у тигреняти.
Він створив собі малюнок:
Ось стоїть велика хата,
А у хаті є пакунок,
У якому друг сидів.
Тигренятко так зрадів –
Друга він давно хотів!
Тигр коробку вмить відкрив –
Тільки тінь свою зустрів!
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НЕБИЛИЦЯ
Ось летить на базар Горобець –
Щось велике везе продавець!
То були зелені кущі,
Які люблять весняні дощі.
Підлітає до нього Ворона:
- Я шукаю скульптуру – корову!
- Тож купляй цю велику рослину –
Зробиш з неї зелену тварину!

Диплом
Николай Рябцев
8 лет, г. Херсон

ТРИПТИХ «НЕБЕСНІ ПОДІЇ»
ЯК ТРАПЛЯЄТЬСЯ ДОЩ
Дядько ходить у небесах
У рожевих і легких штанцях.
Думав він у м’яч пограти
В синім полі біля хати.
Але м’яч кудись пропав –
Дядько довго ще ридав!
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СНІГОВИЙ КИТ
Жив собі небесний кит,
Був ледащим на весь світ.
На горі собі сидів,
Сніг віддати не хотів.
Сивий Вітер прилетів,
Його прогнати захотів.
І тоді той кит злякавсяАж до Африки дістався.
Тільки сніг він не доніс –
Ллється дощ в тутешній ліс.

БЕГЕМОТ
Дивується народ:
- Чому літає бегемот?
Великою хмарою став бегемот,
Бо випив, напевно, летючий компот.
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Диплом
Диана Гардадина
9 лет, г. Днепр

КОШКА И СИНИЦА
Басня
Жила-была кошечка серая в доме.
Хотелось ей славы: сидеть на балконе,
На стульчике возле окна, и дремать –
Прохожие будут кричать и махать!
И как-то надумалось ей рассказать,
Что сможет с синицей по небу летать.
И вот так на общем собрании летом
Ведет разговор она прямо об этом.
- Проверим, – сказал ей Топтыгин-медведь, –
Как будешь с синичкой по небу лететь.
И завтра с синичкой вы с дуба вдвоём
Слетите,
А мы все придём.
В назначенный час и в назначенный день
Принёс две медали товарищ олень.
Лететь им уж с дерева нужно…
Отличный полёт был у кошечки:
В лужу!
Синичка летит уж наверх, а не вниз.
Со звоном упала медаль на карниз.
Все хвалят синицу,
И волк, и лисица.
А кошке сказали:
- Не хвастай, смотри,
А то со стыда не откроешь двери.
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ВЕСНА
Солнышко светит в небе голубом.
Мы с тобой гуляем, как всегда, вдвоём.
Весело играют яркие лучи,
На ветках расселись весёлые грачи.
Как весело, как радостно!
Сегодня же весна!
Она играет песенкой,
Ведь яркая она.
Желтеет в небе солнышко, белеют облака,
Звенит такая синяя весенняя река.
Какие здесь цветочки, какая красота!
Течёт по нашей улице с барашками вода.
Как весело, как радостно!
Сегодня же весна!
Она играет песенкой,
Ведь яркая она.

Иллюстрации автора
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Рисунки финалистов
VIII всеукраинского конкурса
цифрового рисунка «iParus»

Алексей Балабан, 11 лет, г. Одесса. «Астроном доктор Гаспар»
(Юрий Олеша, «Три толстяка).

Афина Каракян, 15 лет, г. Одесса. «Гениальный сыщик»
(Артур Конан Дойл, «Приключения Шерлока Холмса»)
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Теодор Жук, 8 лет, г. Мукачево. «Сказка о попе и о работнике его Балде»
(«Сказки Пушкина»).

Анна Потапенко, 15 лет, г. Южный. «Наталка»
(Іван Котляревський, «Наталка-Полтавка»).
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I место
Екатерина Онуфриенко
13 лет, пгт Тарутино, Одесская область

РАДУГА
Посмотри, над городом радуга!
Из волшебных ниточек соткана.
Красоты она просто божественной
И поистине неземной!
Если вверх подняться по радуге,
Дотянуться можно до облака…
До большого воздушного облака…
Я попробую. Ты со мной?
Погостим немного у солнышка,
Лимонада выпьем из дождика,
Нежных тучек зефирных отведаем,
А потом вернемся домой.
Никому о том не расскажем мы,
Что на радуге солнечной делали.
Все равно никто не поверит нам.
Это будет секрет, твой и мой.

***
Дорогой и стильный телефон мобильный
Рядом с книгою лежал, очень важно рассуждал:
«Лучший я подарок. Я красив и ярок.
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Я удобен и практичен, информацией напичкан.
Ты же, книга, – прошлый век.
Современный человек книжек не читает,
меня предпочитает».
Книга отвечала: «Вот пусть прочтет сначала!
Я о многом расскажу, дам совет и поддержу.
Развиваю мысль и речь. Книги нужно, друг, беречь!
Ты, по сути, развлеченье. Я же – мудрость, свет, ученье.
Так что, друг мой, в час досуга будем дополнять друг
друга».

СНЕГ
Снег – это лист. Белый, чистый и новый.
Снег – это знак начинающим снова.
Снег – это миг ожидания чуда.
Снег – это радость, улыбки повсюду.
Снег заполняет мир сказочным светом.
Он может советом быть. Может – ответом.

ДОЖДИК
Дождик шлёпает по лужам.
Город осенью простужен.
В парках стало как-то пусто,
И дома глядят так грустно!
На ветру дрожат деревья
И поникли фонари…
А холодный дождь осенний
Задержался до зари…
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II место
Мария Юдина
12 лет, г. Херсон

ПОЛІТ НАД УКРАЇНОЮ
(за Ліною Костенко)
Мені вітри позичили крило.
Його беру – над Україною літаю.
Так хочу я побачить джерело,
З якого щастя й радість всі ковтають.
Ось щастя двох – це унісон сердець,
Думок і вчинків. У сенс життя вплітаю
Ще правду, чесність (якщо ти – борець!).
Мені вітри позичили крило,
Його візьму – при світлі політаю.
Відкрию всім, чому в душі тепло,
Скажу, чому я правду поважаю.
Бо правда, мов кришталь – не просто скло
Крихке і хибне. Без кінця і краю
Лише від правди на душі світло –
Я тільки щастя Україні побажаю.
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II место
Максим Толстиков
13 лет, г. Одесса

МОЯ ФЛОТИЛИЯ
ЮНЫХ МОРЯКОВ «БРИГ»
Шлюпка пропахла солнцем и морем,
Ветром солёным, буйным простором,
Дружбой и духом единой команды,
Смешной, загорелой ребяческой банды.
Свежестью, краской, парусом белым,
Чайками, небом, деревом прелым,
Металлом уключин, на солнце нагретым,
ПОтом на банках* от жаркого лета.
Шлюпка нас ждет по утрам, как живая,
В пенном прибое бортами качая.
И, наполняясь гребцами в жилетах,
БОртом толкает бетон парапета.
С кнехта снимают причальный канат,
- В море! – Свисток темп даёт для ребят.
Брызги солёные с весел летят,
Ветер попутный – и нет нам преград!
Шлюпка летит по воде, как стрела,
В едином движеньи ребячьи тела.
Нашей флотилии детской задача –
Сделать из нас моряков, не иначе!
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Мы здесь мужаем, влюбляемся в море!
И побеждаем, но вырастем вскоре…
Шлюпку наполнят другие ребята,
Но не забыть никогда нам заката.
Но не забыть никогда нам рассвета,
В этих походах – все прелести лета!
День Нептуна, состязанья, костры –
Лучше не выдумать для детворы!
«Бриг» мой любимый, обласкан волною,
Детство мое неразрывно с тобою!
Будь маяком для ребят и Началом,
В жизни моряцкой – надёжным причалом!
* банка – скамья в шлюпке

СИНИЧКА
Какая славная синица!
Мала она, но все же – птица!
Щебечет мило за окном….
А мы – конца урока ждём.
Там май уже почти растаял.
Повсюду зелень и цветы.
А мы глаголы всё спрягаем
Вдали от этой красоты!
До нас синичке дела нет!
Она всё знай себе поёт,
Пошлёт нам с веточки привет
И беззаботно упорхнёт!
Ты, как душа моя – свободна!
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Как моя песня – весела!
Летишь себе, куда угодно,
И пишешь росчерком крыла.
Мне превратиться бы в синичку
И малой птахой полетать!
Но – вайбер. Сообщенье в личку.
«Максюха, слышишь? Дай списать!»

НОЧЬ
Опускается на подушку.
Подбирается незаметно.
С тишиной, своею подружкой,
Совершит пару «па» балетных.
Предлагает поверить на слово.
Хочет выведать мои тайны.
Пишет в мыслях моих заново,
Что уроки дня не случайны.
И ехидно смеётся, тёмная,
Надо всеми моими бАгами.
И бросает в окно звездами:
«Выходи с белыми флагами!»
Только я не сдаюсь и верю
В силу мысли, упорство духа.
Утро солнцу откроет двери,
Победив эту ночь-старуху!
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РАЙДУГА
Знову райдуга над морем,
Наче брама в небеса.
Звеселяє людям серце
Дивовижна ця краса!
Напівкола в небі сяють,
Кольорами наче грають,
Так яскраво, так барвисто,
Наче сонячне намисто!
Ось червоне, як суниця, –
Перше коло пломениться.
Помаранчево-гаряче
Друге коло ти побачиш.
Серединка гарбузова –
Цього кольору основа.
Третє коло сонцем сяє,
Жовтий колір воно має.
А четверте – як травиця,
Серед степу зелениться.
Це зелене коло сяє,
Мов смарагди розкидає.
П’яте коло – це блакить –
Небо у ранкову мить.
Це барвінок і волошка,
І води з криниці трошки.
Шосте коло – густо синє,
Наче море на картині,
Мов із космосу Земля,
Синій колір так сія!
Сьоме коло і останнє –
Мов фіалка в лузі раннім,
Фіолетове воно,
Як чорнило все одно.
В небі райдуга над морем,
Аж очей не відвести!
Звеселяє людям серце,
Подивись скоріш і ти!

44

Поэзия | 11-14 лет
II место
Анастасия Яковлева
13 лет, с. Калиновка,
Ивановский район, Одесская область

МАТЕРІ
Кажуть люди, янголів не стало,
Що на світі більше не живуть…
Просто у них крилонька відпали
І тепер їх матерями звуть.
Сяють щастям материнські очі,
Коли досягаємо висот.
І не сплять, бувало, до півночі
Від щоденних клопотів-турбот.
Їхні теплі і ласкаві руки
Ладні зірку з неба прихилить…
Й серце розривається від муки,
Коли в нас хоч що-небудь болить.
Намалюю райдугу-веселку,
Синє небо й сонце в вишині,
Люба мамо, ненечко рідненька,
Ти назавжди житимеш в мені!
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ВЕСНА
Вже минули тріскучі морози
І вляглися холодні вітри,
Кожна квіточка сонечка просить,
Зводить личко своє догори.
Посміхається ніжно й ласкаво,
Виглядаючи з зелені трав.
Навіть бджілки взялися до справи,
Звісно, в них не буває забав.
У небесних безмежних просторах
Пропливають хмарки-кораблі, –
То сплітаються в дивні узори,
То торкаються тихо землі…

КРАСА ВЕСНИ
Занурююся в пахощі весни,
Вдихаю їх щодня на повні груди.
Шепоче вітер квітоньці: «Засни»,
А промінь сонця її ніжно будить.
Зелений килим все довкола вкрив:
Поля, гаї, левади і діброви,
По ньому стільки різних кольорів,
Що описати їх не в змозі й слово!
Бринить на сонці кришталем роса,
Боюсь ступити, щоб не зруйнувати.
Тільки весні підвладна ця краса,
Якою хочеться всім милуватись.
А душу дивна радість огорта,
Зароджуються в серці диво-звуки.
І пісня в небо пташкою зліта,
В якій і сум, і сміх, й солодка мука.
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III место
Светлана Молдован
13 лет, г. Килия, Одесская область

***
Жизнь – это дар, его надо ценить.
Невозможно угадать, что будет со мной.
Когда мне тяжело, я помню:
Если я сдамся – легче не станет.
Не надо жить мечтой.
Мечтою нужно быть,
Потому что все бесценное теряется даром!

***
Живи! Пока есть время.
Устал? Остановись и отдышись.
Лезут в душу? Открывайся, но не всем.
Упал? Вставай и иди дальше.
А если нет смысла идти? Иди, смысл сам придёт.
Поверь!
И когда-то ты вернёшься к словам:
«Живи! Пока есть время…»

***
Ромашкой, может, и пахнет,
Но не способен цвести.
Из тех счастливых детей
В репей себя превратил.
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***
Одиночество – это маленькая смерть.
Не думай, что ты никому не нужна.
Ты нужна всем, просто они тебя не теряли.
Найди друзей, они сотрут следы.
Ты спросишь: «Какие следы?»
Это следы боли, одиночества и любви.
Начни жизнь с белого листа, чистый может
быть и чёрным...

***
Душа – не орган.
Но сильно чувствуешь, когда она болит.
Порою хочется отключить телефон
Для того чтобы тебя поискали,
Но боюсь, что когда я включу его вновь, –
Пойму, что меня никто не искал.
И тогда сердце заплачет,
И боль в душе не спрячешь.

***
Жизнь – это лучшее, что может быть.
Не думай о прошлом,
Не гадай о будущем,
Живи настоящим!
Смотри на всё проще:
Солнце – светящийся шар,
Небо – водяной пар,
Жизнь – прекрасна!
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***
Когда я гуляю с людьми –
Мне хочется быть одной.
Когда я гуляю с тобой –
Не хочу уходить.
А когда пора мне уйти –
Сердце начинает разрываться.

Диплом
Мария Нестеренко
13 лет, г. Херсонь

З ЦИКЛУ «САД»
САД КРИШТАЛЕВИЙ
Струшується сад, немов він – парасолька.
Крапельки стікають на сумні паркани.
Їхні чорні черги ніби на когось чекають.
Білу пухнасту ковдру сад у неба замовляє.
Але зимонька не квапиться, десь собі мандрує.
Сивий холодний Вітер прилетів зарано –
Дерева морозить…
Віти – мов криштальні.
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САД ВЕРЕСНЕВИЙ
В тумані бачу вікна, немов поштові марки,
І сам будинок – наче паперовий,
А біля нього дерево схилилось
І заглядає зацікавлено у вікна:
Яке життя ховається за ними?
Чи хтось працює там або відпочиває?
Ось дівчинка завмерла над альбомом –
Малює літні квіти, щоб загубитися у часі,
І щоб зима, від праці притомившись,
Скоріш пішла на північ, а цвітіння
Знов повернулось у сади.

САД У ТУМАНІ
Старий майданчик під старим мостом –
Пливе туман туди, немов ріка.
Майданчик зник – забув себе навіки,
Як забувають про стару легенду.
А ластівка із зламаним крилом
В туман упала – думала, що в річку…
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СЮРРЕАЛІСТИЧНИЙ СОН
Здалося, що я прокинулась –
Темряву бачу перед собою.
Тепла вона і душевна
Йде до мене…вже близько.
Потім щось біле впало на стіл –
Наче промінчик нічного світила.
Я до вікна підбігаю –
Там місяць згрібає зорі.
На небі не бачу зірок –
Гадаю, місяць їх проковтнув.
Пливуть перламутрові хмари –
Вони як хвилі на морі,
Б’ються об скелі високі.
Ворони, схожі на чайок,
Вже осідлали ті хмари.
Раптом від всіх відірвалась
Хмарка одна невеличка,
Що схожа на корабель,
Пливе на пошуки тих зірок,
Ховається швидко за обрій.
А інші хмари та ворони,
Що вже не схожі на чайок,
Відлітають за кораблем –
Я намагаюся рухатись вслід
І… прокидаюсь.
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ХОККУ
***
Тиха місячна ніч.
Чутно, як в квітці із ляльки
метелик яскравий з’явився.

***
Спостерігаючи сніг, міркує пташка:
чиї то холодні сльози?
за ким природа сумує?

НЕОБХІДНА РІЧ
Збирається Маша в триденний похід.
Складає всі речі за списком, як слід.
Відправився фен останнім в торбину.
- Навіщо ця річ у лісі, дитино? –
Здивований тато питає в Марійки.
- А як я волосся буду сушити?
У річці купатися будуть усі…
- Тоді і розетку з собою візьми.
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МАЯК І ЛАСТІВКА
Летіла ластівка зі зграєю
У теплі й привітні краї.
І раптом – таке вже траплялося –
Відстала від подруг своїх.
Гострий поривчастий вітер
Ластівку кинув униз.
Упала під дерево птиця,
А навкруги – темний ліс.
Бачить вона за кущами
Жовті та хижі очниці.
Вже із життям попрощалась –
Здається, вони все ближче.
Але вона помилялась –
Це був великий маяк.
Даремно птиця злякалась,
Для неї це добрий знак.
Світло до себе манить,
Надію птиці дає.
Крізь жах, крізь біль і рани
Ластівка ледве повзе…
І ось вже вона над обривом.
Так птиця свободі зраділа!
Слабкі розправила крила...
І полетіла з обриву.
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Диплом
Анна Эттих
12 лет, г. Лозовая, Харьковская область

СОКРОВЕННЕ
Життєве море часом тихе і спокійне,
А іноді – бурхливе й штормове,
Та човен нашої сім`ї з вітрилом білим
Усе вперед, до світлих мрій пливе.
Ми – втрьох у ньому, як одна команда:
На веслах – тато, мама – на кормі,
Вони мене готові захищати
Від хвиль шалених, від вітрів.
А руки мами, наче чайки крила,
Підхоплюють мене, увись несуть.
Вона й у вир готова кинутися сміло,
Аби лиш врятувать та міцно пригорнуть.
Я – лоцман, вибираю долі напрям,
А поряд – ненька, щоб на успіх надихнуть.
Тож за порадою завжди іду до мами,
Щоб вибрати в житті свою щасливу путь.
Я щиро-щиро вдячна мамі
За її ласку, ніжність й доброту.
І хочу цими теплими словами
Подякувати за любов її святу!
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МИЛА НЕНЬКА
Мамо!
Ти – тепле літо
У барвистім вінку з квіток.
У обіймах твоїх зігріта
Відчуваю ніжність рук-пелюсток.
І здається, що п`ю я воду
Із блакитних-блакитних озер,
То ясніє спокійна врода
В глибині твоїх милих очей.
Ти, як осінь, душею щедра
І красива, і трохи сумна.
Найрідніша моя, мила ненько!
Ти така незвичайна й земна.
Ти, як завжди, приходиш знову,
Коли так потрібна мені,
Наче перший чистий зимовий
Білий-білий, іскристий сніг.
А буває, ти схожа з весною,
Як даруєш квіти мені.
Твоя мова дзвінка, веселкова,
Мов весняні оті ручаї.
Лиш для мене, моя матусю,
Розцвітаєш у кожній порі!
І я чесно тобі признаюся,
Ти – найкраща з усіх матерів!
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Диплом
Елизавета Воробьева
13 лет, с. Первомайское,
Лиманской район, Одесская область

ПО КОЛУ
Ще вчора лив осінній дощ,
Кружляли у танку листочки,
А зранку – хуга й заметіль,
Примчали дві зимові дочки.
Вклали спатоньки дерева,
Снігом повкривали,
Вітерцем тихеньким пісню
Ніжно заспівали.
Та недовго панували
Сестри-чарівниці:
Ось трава вже визирає
З сніжної скарбниці.
До нас весна завітала –
Літечка сестричка,
Палац сніжний уквітчала
Пролісками ніжно.
І дедалі все тепліше
Робиться навколо –
Це вже літо пригріває
Промінням надворі.
І водиченьку у морі
Ласкаво прогріє,
Щоб діточки пустотливі
Нею пораділи.
Вже і осінь завітала
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До нас із тобою,
Гарний урожай зібрали.
А далі – по колу.
Як і в матінки-природи,
У людей ведеться:
Естафету передати
Дітям доведеться.
Ми приходимо на зміну
Старшим поколінням.
Бігаєм, життю радієм
Під сонячним промінням.
А прийде пора зимова,
Посрібляться скроні –
Кожен з нас бажання жити
Передасть по колу.

57

Поэзия | 11-14 лет
Диплом
Ирина Епифанова
11 лет, г. Херсон

З ЦИКЛУ
«Я – ХУДОЖНИЦЯ»
ПУХНАСТИЙ МАЛЮНОК
На альбомнім паперці
Мої малюють олівці:
Йде малесенька мурашка
Повз великої ромашки.
Підлетіла к ним бджола,
Дуже гучно загула:
«Ла-ла-ла та ла-ла-ла,
Хай повернеться зима!»
Як почула це Зима –
Запушила-замела,
Квітку снігом занесла.
А мурашечка мала
З-під замету виповзла,
Каже в розпачах вона:
- Десь тут квіточка росла –
Бджілка зиму погукала,
І рослина геть пропала…
Тут біжить мурахоїд,
Каже: «Подивись як слід:
То не сніг, а пух тополі
Вкрив усе у лісі й полі!»
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СМАЧНИЙ МАЛЮНОК
Я малюю дім веселий:
Вікон сім у тій оселі.
Там живе маленька качка,
Що дрібніша за собачку.
Йде до них у гості сонце,
Заглядає у віконце.
Бачить сонце – в кухні там
Проживає ще й Ням-Ням.
Він цукерок з’їв чимало,
Проковтнув шматочок сала.
… Вже не можу малювати –
Йду пиріг свій доїдати.
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Диплом
Александра Василенко
13 лет, г. Киев

УТРО БУДНЕГО ДНЯ
Выключаю будильник,
Встаю с кровати.
Снимаю пижаму,
Надеваю платье.
Иду на кухню,
Беру еду.
Чищу зубы.
Ем на ходу.

Спускаюсь в лифте,
Выхожу из подъезда,
Вниз ступеньки,
Знакомое место.
Иду по улице,
Школа рядом.
Пришла рано,
Мне так надо.
Вешаю куртку,
Иду в класс.

Обуваю ботинки,
Беру портфель.
Надеваю куртку
Открываю дверь,
Выхожу за порог,
Закрываю дверь.
Проверяю ключи,
Кладу в портфель.

Сажусь за парту.
Слушаю джаз,
Рисую картинки,
Времени впрок.
Меняю ботинки,
Ожидаю урок.
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ПИСАТЕЛЬСКИЕ ФАНТАЗИИ
Небесные, космические,
Смешные, прозаические,
Воздушные, лимонные,
Стеклянные, бездонные,
Хромые и ворчливые,
Домашние и милые.
Задумчивые, пенные,
Крутые, вдохновенные,
Морские, океанские,
Лесные, ураганские,
Весенние и летние,
Короткие и вечные.
Чайные, конфетные,
Ласковые, вредные,
Простые, огуречные,
Дневные, бесконечные,
Ритмичные и звонкие,
Толстые и тонкие.
Пластмассовые, ржавые,
Чернильные, корявые,
Салатные, морковные,
Машинные, заторные,
Цветные и холщовые,
Старые и новые.
Сложные, бумажные,
Рождественские, важные,
Французские, турецкие,
Польские, немецкие,
Кофейные и хлебные,
Большие и секретные.
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Рисунки финалистов
VIII всеукраинского конкурса
цифрового рисунка «iParus»

София Гладич, 15 лет, с. Олешев, Ивано-Франковская область.
«Червоний вінок квітів Наталки-Полтавки»
(Іван Котляревський, «Наталка-Полтавка»)

Гордей Козырев, 6 лет, г. Одесса.
«Продавец воздушных шаров попадает в торт»
(Юрий Олеша, «Три толстяка»)
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Илья Дембицкий, 10 лет, Одесса. «Царевна Лебедь» («Сказки Пушкина»)

Ксения Печкурова, 16 лет, г. Одесса. «Кохання»
(Іван Котляревський, «Наталка-Полтавка»)
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Рисунки финалистов
VIII всеукраинского конкурса
цифрового рисунка «iParus»

Екатерина Остяк, 13 лет, г. Хмельницкий. «Подарок мудреца»
(«Сказки Пушкина»)
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I место
Юлия Байда
17 лет, г. Одесса

НАВСТРЕЧУ СЧАСТЬЮ
Отражает море небо,
Отражает небо море,
Ветер в бирюзовом крепе
Мне танцует вальс в миноре.
Душу полнит лёгкий трепет,
Белым – чайки на просторе.
Разобью стальные цепи
И шагну я в небо-море!
Распахну объятья ветру,
Закружусь в летящем вальсе,
Улыбнусь беспечно утру,
Солнце встречу в реверансе.
Изумрудным шёлком легким
Танца кружева струятся.
Крылья распахнулись звонко,
Высоту обнять стремятся.
Я лечу навстречу счастью!
Я лечу навстречу лету!
Я своей волшебной кистью
Нарисую вам рассветы,
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Полные надежд и планов,
Полные любви и света,
Где танцует юный ветер,
Море с небом манят в лето!

Юлия Байда. «Море». Холст, масло.

Юлия Байда. «Тиша». Холст, масло.
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Я ВИШИВАЮ УКРАЇНУ
Не обирають Батьківщину –
Її дає на долю Бог,
Чарівну стелить скатертину
З червоним сяйвом перемог.
На скатертині прабатьківській
Орнамент створюємо ми,
Пелюстки в квітці материнській
Дітей рятують від біди.
Ми вишиваємо майбутнє,
Беручи силу від землі,
Святою правдою могутні,
Птахи із сонцем на крилі.
За вишиванку-Україну
Життя як нитку розпущу,
Сльозу перетворю в перлину,
Оздобу з перлів цих сплету.
Шляхи квітують кольорами,
Зійшлися синій з жовтим знов,
Дуби шумлять під небесами,
Калини пламеніє кров.
Барвінку цвіт, малу пташину,
Тендітних маків дивину,
Я вишиваю Україну –
Єдину, рідну, чарівну!
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II Место
Валентина Нетребич
15 лет, г. Херсон

СРІБЛЯСТИЙ РАНОК
І тріпоче узорами іній…
Марія Морозенко, з твору «Етюди долини»

Знов тріпоче узорами іній,
По деревах ніжно дзвенить,
Накриває легкі сині тіні,
Напуваючи співами мить.
Сніжний ранок блукає у світі,
Огортаючи місто усе –
І в домівки, Різдвом оповиті,
Щастя й радість привітно несе.

ПОЛОНЯНКА
Самотня дівчина у полі…
Чи то здається – квітне воля?
Ії думки про Україну,
Про пісні, що у душу линуть.
Ось сонце лагідно всміхнулось –
Так легко дівчині зітхнулось!
Колосся вітер так голубить –
Він їх насправді сильно любить…
Колись усе за мить змінилось,
Неначе сон. Невже наснилось
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І чисте небо, і колосся,
І пісня стала відголоском?
Вмить чорні хмари сонце вкрили,
Наснагу й радість підкосили –
Самотній дівчині у полі
Згадалося: вона – в неволі.

ХОККУ
***
Рожевий промінчик
В грайливому небі
Малює пухнасті хмаринки.
***
Кольоровий метелик
В сірому квітнику
Шукає літню спеку.
***
Здивувалася білка:
Багрове осіння листя
Танцює віденський вальс.
***
Падає сніг.
Маленька срібна ялинка
Дивиться, наче кіно.
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II место
Олеся Алиханиди
15 лет, г. Черноморск

ОСЕННИЙ ЛЕС
Звенит природа ласковою трелью,
Но солнце с щедростью не дарит теплоты.
С деревьев листья золотой метелью,
Кружась, ложатся наземь под кусты.
Красив и молчалив осенний лес,
Лишь изредка скрипит речной камыш,
Вот сонный ёж в нору свою залез,
По полю заметалась быстро мышь.
Давно простившись с теплотою лета, –
И по утрам под инеем листва,
Надеется и ждёт природа где-то
Найти кусочек лета хоть едва.
С зимою предстоящею смирившись,
Природа углубляется в мечты.
Любуется, уходом подивившись,
Загадочной осенней красоты!
И очарованная вмиг лесной загадкой,
Забыв про весь тяжёлый, долгий год,
Ложится спать, позёвывая сладко,
И ждёт весны обещанной приход.
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ПРИХОД НОЧИ
Тёмной птицей пролетела ночь,
Полотном накрыла необъятным.
Сделала кругом у нас точь-в-точь
Мир неузнаваемым, неясным.
Без согласья солнца раньше часа,
Каждый вечер гостьей по земле
Гордо пролетает с чёрной рясой,
На воздушной тучке-корабле.

КАК ПОЯВИЛИСЬ ПОДСНЕЖНИКИ
Есть время для Весны и для Зимы,
Весна приходит после зимней стужи,
Но как обычно точно знаем мы,
Зима с Весною никогда не дружит!
Зима не любит ни тепла, ни красоты,
Ни птиц, которые Весну оповещают.
Весна – презлейший враг мне будешь ты! –
Зима сказала, вьюг не прекращая. –
Я не пущу тебя в свои края!
Ты не пройдёшь – метели помешают.
И если я не удержу тебя,
Утонешь ты в снегу, он не растает!
Весна преграду преступить хотела,
Не знала, как пройти и как ей быть,
Пургу и вьюгу не преодолела,
Смогла лишь три слезинки уронить.
Они упали в снег, и он растаял.
Земля явилась, новая трава,
Среди пурги и зимнего отчаянья,
Цветка сквозь снег виднелась голова!
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За ним поднялись белые два брата.
Пробились из-под снега, расцвели.
И как Весна была сердечно рада:
Морозы и Зима – вдруг все ушли.
И, наклонясь, спросила у цветочков
Весна: – Как вас, друзья, благодарить?
Цветочки покивали и сказали:
Не надо нам подарков приносить.
Подарок можешь сделать только этим,
Что скажешь, как нас будут называть.
Нам имя дай, чтоб взрослые и дети
Могли нас по традиции сажать!
Весна сказала: – Милые мои!
От вас спасение Весне всегда прибудет!
Подснежники! Под снегом родились!
Подснежниками будут звать вас люди.
С тех пор подснежники растут здесь каждый год,
Бесстрашно, не боясь зимы и хлада.
Зима уходит тихо, без невзгод.
Весне ж подснежники – как высшая награда!
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III место
Ксения Грачева
18 лет, г. Одесса

АУТСАЙДЕР
В промокших кедах, и пешком по тротуару.
Всё в мыслях, что не розовы отнюдь.
Через наушники ты музыку впуская,
Бредёшь по улицам…
Куда? Куда-нибудь.
Сгустились тучи, в душу проникая…
Твой взгляд на серых зданиях застыл.
По бледному лицу слеза стекает,
И отблеск солнца в окнах сумрак погасил.
Но почему так грустно и печально
Ты серой радугой рисуешь жизнь свою?
Поставив крест на ней, твердишь ты изначально:
– Ничтожен я!
И, скатываясь вниз и поднимаясь,
Я вновь стою в начале, на краю.
Ступени шаг за шагом разрушая,
Я ничего достигнуть не смогу.
Надежду, проблеск света вновь теряя,
И негативом душу наполняя,
Лишь текст из песни в сердце берегу…
– Чего-то ты уже достиг, ведь ты – родился!
А сколько борются людей за жизнь?!
И в мире ты не просто очутился.
Поверь, не всё так плохо. Оглянись:
Мир – не игрушка, люди в нём – не дети.
Как может, каждый выживает сам.
Не все так хорошо обуты и одеты…
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Банально, да?! Поверь ты их глазам!
Сам знаешь, что есть те, кому гораздо хуже.
У них нет ничего.
Есть лишь надежда до утра дожить.
Они никто.
Их мир – давно разрушен.
Но ведь они живут.
А ты? Где твоя жизнь?
Так важно, видимо, чужое мнение.
Однажды ты поймёшь, что уникален.
И, что вторым таким не станет каждый.
Поверь в себя! Бездарных не бывает!
И ты не повторишься в жизни дважды!
Но, ни во что не веря, ты поник...
– Ты всё ещё твердишь, что безнадёжен?
В тебя не верят? Позабудь про них!
Сам для себя открой свой дар как стих,
С рожденья он в тебе заложен!
Ты всё ещё бредёшь куда-нибудь?
Как прежде, в кедах, что промокли в лужах...
Не бойся ничего. Иди. Но не забудь –
Всегда есть те, кому ты:
Дорог!
Важен!
Нужен!
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III Место
Нина Дулапчи
17 лет, г. Одесса

***
Твой самолёт бумажный,
Помнишь, что из детства?
Запущенный тобою, ещё крохой,
Летит ли он, играя в салки с ветром,
Иль оборвался путь в стране далёкой?
Совсем малыш,
Ты прошептал чуть слышно:
«Счастливого пути! Не пропадай, дружок!
Однажды утром я найду тебя в кувшинках,
Тех, белых. Для посадки место приберёг».
И тяжело, наверно, бедолажному.
К таким, как он
Судьба не знает жалости.
Сколько ж самолётиков
На землю опустилось от усталости?..
Взгляну на небо: где-то мой парит,
А где-то твой,
Из всех, кто очень дорог мне.
Но вот секунда – и кого-то не хватает
В бездонной сей голубизне…
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***
Людина справжня, незнайома і чудна.
Така людина лиш на тисячу одна.
Вона, у котрої життя в очах,
А в ньому й біль, і щастя, й лютий жах.
Життя-бджола, що пригощає медом й жалить,
Але людину справжню вибір не цікавить:
Чи страх зростити і страждати,
Чи волю в люльці колихати.
Ногами на землі, а серцем – в небі.
Таке не кожному і снилося, далебі.
Та все одно, продовжуючи шлях,
Крокує вічність по її слідах…

***
Одинокою свечкой горит фонарь,
Свет окон в распростёртой луже.
А земля на снегу, будто гарь
Раскидала по улице стужа.
Ветки чёрных дерев, окружённых молвой
Листьев, тёмных и с отблеском стали.
Шепчутся с ветром в ночи вековой:
- Мы от холода очень устали.
- Необъятны порой – до того широки,
А внутри – ну как будто дети.
- Так бывает. Растём и, пощады не зная,
Надеваем мы маски эти.
Город. Ночь. Шум родной мостовой.
Голоса тьмы отчётливей стали.
Как же мне хорошо! Ведь зима предо мной
Расстелила души своей дали …
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Диплом
Анна Матвеевская
17 лет, г. Одесса

ИСПОВЕДЬ
Я хожу по этим шумным улицам,
Я дышу пьянящей пустотой.
Ветер, заставляющий сутулиться,
Воет и кричит над головой.
Вся такая в платьице коротеньком,
На красивых тонких каблуках,
С приоткрытым полудетским ротиком
И румянцем алым на щеках
Все хожу, оглядываясь медленно
На любого парня из толпы.
С дикой страстью, ловко и кокетливо
Я играю нервами судьбы.
Словно поэтесса одержимая,
Ощущая в сердце декаданс,
Завлекаю взглядами игривыми,
Обращая чувства в диссонанс.
Образуя смысл в бесполезности,
Наслаждаюсь играми без слов;
Подчиняя совесть неуместности,
Исполняю страшный приговор…
Я ищу, сама о том не думая,
Заполненья в сердце пустоты,
Чтобы жизнь – стремительная, шумная,
Заглушила давние мечты…
Я устала плакать от отчаянья,
Обрекла утопию страдать,
Умертвила все воспоминания,
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Трепетность заставила молчать!
Так живу… и боль оцепенения,
В муке разверзающая грудь,
Шепчет с ненавистным упоением:
Улети. Не думай. И забудь…
Интересно просто: неужели так
Может продолжаться без конца?!
Я устала. Правда: все равно никак
Не увидеть истины лица…
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Диплом
Эльвира Мельгунова
16 лет, г. Херсон

РАНКОВІ ПОЧУТТЯ
НАВЕСНІ
Весняний ранок ніжний, як вуаль,
в віконце лагідно постукав –
він проганяв мою печаль,
мої думки уважно слухав.
І, зупинившись поряд, – він на мить
своїм теплом тендітним обійняв,
на серці біль торічний розтопив,
щасливі й радісні хвилини нагадав.
Від тих обіймів, мов родинних, теплих
в моїй душі розквітли знову квіти,
і вітер дмухнув дуже-дуже легкий,
і в серце ніби розпустились віти.

ОСІННЯ ДАЧА
Облетіло листя із дерев,
Прохолода повернулась до джерел.
Вирій теплокраїй жде гостей,
Школа кличе на урок дітей.
Із полів вже зібраний врожай.
Стихла дача. Я готую чай –
Вже не жарко… Гріє теплий плед…
В мене з осінню розмова тет-а-тет.
Розповім їй про чудове літо,
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Тепле море, ліс, духмяні квіти.
Тільки осені я зможу розказати,
Як кохання боляче втрачати…

НЕСКАЗАНЕ
ЛИШИЛОСЬ НЕСКАЗАНИМ
І я не я, і ти мені не ти
Л. Костенко

Несказане лишилось несказаним,
Надумане лишилось в голові.
Ми стоїмо на площі привокзальній –
І я тобі – не я, і ми уже не ті,
Бо потяги ідуть на різні береги.
У їх гудках печальні ноти –
Хотів скувати душу в ланцюги –
Забороняв мені чогось хотіти,
Неначе ми з тобою вороги…
Тому тепер і ти мені – не ти…

ХОККУ
***
Последний солнечный луч
Тонет в бокале вина –
Душу согрел, словно плед.
***
С ветки сорвался листок –
ветром подхваченный странник,
видно, подался на юг.
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Рисунки финалистов
VIII всеукраинского конкурса
цифрового рисунка «iParus»

Светлана Новицкая, 15 лет, г. Житомир. «У лукоморья» («Сказки Пушкина»)

София Кириллова, 15 лет, г. Одесса. «Шерлок Холмс и собака Баскервилей»
(Артур Конан Дойл, «Приключения Шерлока Холмса»)
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Рисунки финалистов
VIII всеукраинского конкурса
цифрового рисунка «iParus»

Анастасия Шульга, 16 лет, г. Южный. «В познании вселенной»
(Артур Конан Дойл, «Приключения Шерлока Холмса»)
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І место
София Тропанец

САШКО

10 лет, г. Одесса

Я кожного літа їжджу до бабусі з дідусем у село. Там
є усе, чого немає в місті. А найголовніше – простір і свіже
духмяне повітря! Погодьтеся, в місті такого не буває!
Одного разу ми з дідусем пасли індиків і побачили,
що одна індичка не повернулася. Звісно, ми дуже
розхвилювалися. Може, заблукала десь? А заблукати було
нескладно. Це село колись було найвеличнішим, але зараз
більша частина будинків порожня, бо люди роз’їхалися за
кордон чи в інші міста України на заробітки.
Минуло кілька днів. В середу на заднім дворі дідусь
косив траву і побачив нашу індичку. Живу і неушкоджену!
Вона сиділа у гнізді, гріла яйця!
Ввечері ми всією сім’єю пішли подивитися на індичку.
Вирішили перенести ії разом із гніздом до хліва. Виявилося,
що у індички тільки одне яйце.
- Нехай гріє! – дозволив дідусь.
Індичка щось забелькотіла, немов казала: «Сама знаю!».
Через тиждень на світ з’явилося маленьке індиченя.
Але чомусь, поглянувши на свого сина, індичка вдарила
його дзьобом. Від болі й образи малеча запищало.
Дідусь суворо постановив:
- Все! Нічого не вийде! Краще одразу кинути його
собакам!
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- Ні, не чіпайте індиченя, діду! – гукнула я.
- На, можеш з ним погратися, поки не помре.
Я була збентежена такими словами.
- А якщо не помре? Якщо я його вигодую?
- Скажеш таке! – пхинькнув дідусь і пішов геть.
А у мене на руках залишилося маленьке пухнасте індича.
Я поклала його до кошика. Індича жалісно попискувало.
Я принесла водички, пом’яла варене яйце. Індича поїлопопило і зручно вмостилося в мене на колінах, солодко
задрімало.
Через тиждень у Сашка, так я назвала свого всиновленого
індича, почало рости пір’ячко.
Одного разу Сашко гуляв надворі. До нього поважно
підійшла качка і нерішуче закрякала до нього. А Сашко? Нуль
уваги на качку, яка перед ним танцювала. Це її дуже розлютило, і вона вдарила індича. Тут Сашко голосно заґелґотав.
З переляку качка понеслася до хліву! А «переможець»
гордовито поглядав навколо – ось дивіться, який я!
Ще багато пригод відбулося в Сашка. Та коли в серпні ми
повернулися додому, мені зателефонувала бабуся і сказала,
що Сашко ... тобто Олександр … виявився дівчинкою!
Олександрою! Що тут скажеш – життя дивна річ!
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ІІ место
Дарья Гризан

СКАЗКИ

9 лет, г. Одесса

Волшебное мыло
Жила-была девочка Наташа. Наташа была девочкой
доброй, ласковой, но грязнулей – не любила она мыться.
У Наташи часто болел животик, и никто не знал, от чего.
Семья у неё была очень бедная и не было у них денег, чтоб
лечиться.
Как-то пошла Наташа с плетеной корзиной в лес
за грибами и ягодами. Девочка только отошла от дома, как
встретила Бабушку.
А у Наташи с собой был хлеб. И Бабушка попросила у неё:
- Здравствуй, Наташенька! Дашь мне хлебушка кусочек?
А Наташа ей отвечает:
- Конечно, я дам Вам хлебушка. Держите.
Только она открыла корзинку, а там вместо хлеба
булочка появилась.
Пообедали они вместе той булочкой. Наташа встала и
уже собралась идти дальше, а Бабушка её остановила:
- Стой, Наташенька! За твою доброту и щедрость я дам
тебе Волшебное Мыло!
Наташа взяла Волшебное Мыло и сказала:
- Спасибо, Бабушка!
И пошла дальше.
Пришла она домой и рассказывает Маме:
- Мама, я встретила Бабушку, которая мне дала
Волшебное Мыло!
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- Хорошо, доченька! – ответила мама. – А сказала
Бабушка, как волшебство действует?
И так сильно захотела Наташа испробовать силу
Волшебного Мыла, что тут же побежала мыть руки. Вымыла
она руки, и стали они ЧИСТЫЕ!
И с тех пор Наташа стала сильной и здоровой, и животик
у неё никогда больше и не болел!

Сестричка Осень
Жили-были три сестры с братом: старшая – Зима,
средняя – Весна, брат – Лето и самая младшенькая
сестричка – Осень. И была она такая хрупкая, тоненькая.
Всё время над ней подшучивали и упрекали её старшие
сёстры и брат, что в хозяйстве она совсем не помощница, и
проку от неё никакого нет. И грустила Осень от таких слов,
каждый день слезами, как дождём, умывалась.
И вот как-то проснулись все утром. Хвать, а Осень
пропала! Лето закончилось и сразу же началась Зима:
люди не успели собрать урожай, посеять озимые, и птицы
не улетели в теплые края... И наступили холод-голод.
И задумались тогда Зима, Весна и Лето, и поняли, что
несправедливо они к сестре относились, и стали её звать,
просить вернуться. Услышала их Осень, улыбнулась лучами
солнца, зашелестела золотыми листьями. И с тех пор стали
они дружно жить и уважать друг друга.
Потому-то все ждут и встречают Осень с благодарностью,
поскольку без Осени никак Зиму не пережить. И пословица
о том народная есть: Весна красна, да голодна, Осень
дождлива, да сытна!
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Слоненок
Далеко отсюда, в Индии, в стаде жила семья слонов:
Мама-слониха и Сынок. Слоненок был необычным, он
отличался от других слонят в стаде тем, что у него были
большие-пребольшие уши.
За жизнью слоновьей семьи наблюдал Ученый.
Он подарил Маме-слонихе ошейник с прибором –
переводчиком со слоновьего языка на человеческий.
Поэтому они часто и подолгу беседовали.
В Индии слоны считаются священными животными,
охотиться на них запрещено. Но вот однажды Слоненок
упал в охотничью яму, не смог освободиться и попал в руки
к браконьерам. Поскольку он был необычным слоненком,
они его продали в зоопарк за большие деньги.
Мама-слониха искала своего сынка и была в отчаянии.
Тут она вспомнила о приборе у себя на шее и обратилась
к Ученому за помощью. Ученый успокоил Маму-слониху,
ведь Слоненок жив, только он далеко, в зоопарке. Он обещал
помочь найти Слоненка.
Шло время. Ученый нашел Слоненка в зоопарке далекодалеко от этих мест. Мама-слониха решила поехать
за сыночком, как бы далеко он ни находился, и как бы
страшно ей не было покидать родное стадо. Ученый отвез
ее в зоопарк.
Мама-слониха рада была найти своего Слоненка.
Главное, что они снова были вместе. Они попросили Ученого вернуть их обоих на родину, и он помог им вернуться
в родные места: стадо воссоединилось, Мама-слониха и ее
сынок больше никогда не расставались.
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ІІ место
Теодор Жук

ПРИГОДИ КОТА
ЧУПА-ЧУПСА

8 лет, г. Мукачево

Якось кіт-безхатько блукав голодний уздовж берега
річки Латориці. Він побачив відчинені двері магазину
«Даринка». Звідти пахло чимось смачненьким. Котик
наважився заглянути всередину. Звісно, він соромився, але
дуже вже їсти хотілося. «А раптом там мені зустрінуться
добрі люди і чимось пригостять», – розмріявся він.
Зайшов, а там саме один дядько купував цукерки своєму
племінникові. Він помітив кота. Хлопчик промовив: «Чупачупс!», нагадуючи, які саме солодощі хоче. «Няв!» – відізвався
кіт, в надії, що і йому щось куплять. Тітонька за прилавком
розсміялася і сказала: «То тебе, котику, Чупа-чупсом
кличуть?» Кіт не заперечував. Нехай і Чупа-чупс, аби їсти
дали. Кіт улігся біля холодильника з морозивом і жалібно
занявчав. Господиня магазину зрозуміла, що він просить
їсти і пригостила котика рибою. Так котик і залишився жити
у тієї тітоньки. Її домівка була поруч з магазином, тому
Чупа-чупс частенько ходив разом з господинею на роботу.
Там йому було цікаво. А коли набридало лежати в кутку,
виходив на вулицю прогулятися, та далеко від магазину не
відходив, боячись знову стати нічиїм.
Одного разу він прогулювався неподалік магазину
«Даринка» і почув чийсь плач. То був теж котик, але трохи
дивний.
- Не реви, краще давай дружити, – запропонував Чупачупс.
Але білий котик не заспокоювався, а продовжував гірко
плакати.
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- Та що ж сталося? Може, я допоможу? – не відступався він.
- Я – кіт Морожик з казкової країни Морозива, – пояснив
незнайомець. – Але моя країна у небезпеці, бо у ній настало
глобальне потепління, і скоро всі котики з морозива
розтануть. Я пішов шукати порятунок, та тут ще спекотніше,
я вже починаю танути.
Чупа-чупс запропонував новому другові поспішити
до магазину «Даринка», адже там стояв холодильник для
морозива.
- А як ти здогадався, що саме тут моя країна? –
здивувався Морожик, коли вони зайшли в магазин.
Чупа-чупс вражено зупинився – холодильник був
вимкнутий з розетки.
- Так от воно що за глобальне потепління! – вигукнув він.
Шкода, що господиня не розуміла по-котячому. А діяти
треба було швидко, бо від Морожика скоро могла тільки
біла калюжка залишитися. Господиня саме теревенила
з кимось по телефону.
Як же її відволікти і врятувати країну Морозива? –
замислився Чупа-чупс.
На роздуми не було часу. Тоді він розігнався і щосили
скочив на холодильник з морозивом, наробивши чимало
гуркоту. Та як занявчить щосили!
- От пустун! – нагримала тітонька на Чупа-чупса.
Котові було прикро, адже він хотів, як краще. Та коли
тітонька помітила, у чому проблема, швидко увімкнула
холодильник у розетку, Чупа-чупсові відлягло від серця –
його жертва була недаремною.
- І як ти ухитрився вийняти цю пачку морозива? –
здивувалася господиня, підіймаючи з підлоги котика
Морожика. Вона поклала його до холодильника, і кіт Чупачупс полегшено зітхнув.
Країна Морозива була врятованою. І то не біда, що йому
ніхто не подякував. Адже добрі справи роблять не для того,
щоб отримати якусь вигоду, а просто, щоб допомогти.
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ІІІ место

ПРО ПАВИЧА
І ЙОГО ХВІСТ

Ольга Литвин
8 лет, г. Херсон

Виріс у юного павича яскравий хвіст. Якого тільки
пір’ячка не було в ньому – і сине, і рожеве, і фіолетове!
Інші птахи, що не мали такої розкішної прикраси, почали
навіть заздрити. Але коли роздивилися хвіста ретельніше,
то вирішили: «Ні, чогось бракує!».
Засумував павич і вирішив дізнатися – у чому справа.
Один горобчик пожалів птаха і підказав:
- Гарний хвіст, але не вистачає жовтого кольору.
- Спасибі! – подякував павич і одразу пішов на пошуки
жовтого кольору.
Прийшов він до веселки і просить:
- Райдуго-веселочко! Додай, будь ласка, свого сонячного
кольору у моє пір’ячко!
Різнокольорова дуга каже:
- Я б з радістю, але якщо я віддам один зі своїх кольорів –
перестану бути веселкою.
Звернувся павич до спілого колосся:
- Зернятко-колосячко! Подаруй мені свій жовтий колір.
- Це аж ніяк неможливо! Якщо моє жито не буде
жовтим – люди подумають, що час врожаю ще не настав.
І хліб зіпсується.
Подякував павич за щирість і пішов до сонця:
- Миле Сонечко, чи не могло б ти додати до мого хвоста
трохи свого золота?
Світило було дуже щедрим і всміхнулося:
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- Мені золота не шкода. Бери, павичу, скільки забажаєш!
Птиця, попри юний вік, була чемною, тому взяла
у сонця зовсім трохи жовтих промінців. Тепер його хвіст
був бездоганним!

ПРО НОВУ ШАПКУ
Зв’язала матуся свинка синочку Феді на день народження
шапочку. Була вона сіро-чорна, а на смужках – золотаві
зірочки. Сподобалась обновка Феді, побіг він до подружки
похизуватися.
- Дуже гарна шапочка! – каже Ліля. – До речі, сьогодні
новий місяць народжується. А в тебе вже є зірочки.
Міркує собі поросятко: «Мабуть, в місяця теж буде нова
шапка, як у мене!»
Дочекався Федір ночі – вийшов на вулицю. Бачить,
а місяця зовсім не має.
Зітхає порося:
- Мабуть, йому зв’язали чорну шапочку – тому його
не видно!

ЗВІДКІЛЯ СОЛОДОЩІ
Я ду-уже полюбляю усілякі смаколики, і вигадувати цю
галактику мені було смачно. Отже, у Солодкій Галактиці,
що існувала колись, було чотири планети.
Шоколадні боялися спеки – їхня планета мала орбіту
далеко від тамтешнього Сонця. Мешканці ховалися від
нього у домівки з печива. Вони носили майже однакове
вбрання – чорне, коричневе, зрідка – молочно-біле.
Мармеладні напівпрозорі люди теж не дуже полюбляли
бувати на сонці, бо ставали ліпкими. Будівлі в них були
з зефіру, а в найзаможніших – із зефіру в шоколаді. Цей
коштовний матеріал вони отримували від сусідів за те, що
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іноді створювали в атмосфері райдужне сяйво. Мармеладки
були модниками – носили яскраві костюми.
Цукрові мешканці сипучі – приймали будь-яку форму
в залежності від оболонки. Вони будували хатинки зі скла
і не дуже відрізнялися один від одного – носили сніжнобілий або кофейного кольору одяг.
Найміцніші у Галактиці карамельні жителі мали льодяникові будинки і не любили стрибати, бо могли зламатися.
Карамельки позичали фасони одягу у мармеладок.
Одного разу до Солодкої Галактики прибули земляни.
Спочатку – на Шоколадну планету. Почали там зникати
стіни домівок, а потім – і мешканці.
Ось Грильяж питає:
- Як нам захиститися від прибульців?
- Треба, щоб наша планета перестала їм подобатися, –
каже Трюфель.
Молочний шоколад пропонує:
- Може, «підкинути» їм гіркий чорний шоколад?
Чорний шоколад заперечє:
- Деякі земляни полюбляють такий смак!
Грильяж каже твердо:
- Ніяких жертв!
- Тоді, – каже Білий Шоколад, – підставимося під сонце,
розтанемо і стечемо у нірки.
Це було небезпечно, але іншого плану не вигадали.
Одного ранку земляни побачили, що на планеті нікого
немає, тоді доїли рештки домівок і полетіли далі.
Ось вони вже на Цукровій планеті. Після шоколаду
цукор здавався їм не дуже смачним, але вони все ж почали
його «видобувати». Для цього робили дірки в оболонках
місцевих мешканців. Цукор висипався – і мешканці Цукрової планети швидко худли. Тростиновий цукор питає:
- Чи будемо і надалі дозволяти нас знищувати?
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Буряковий цукор каже:
- Давайте розсипемось по планеті, ніби нас немає.
- А що робити з домівками?
- Гадаю, їх не приваблює пусте скло, – міркував Тростиновий цукор.
Вранці земляни побачили навкруги Цукрову пустелю.
Вони порадилися і попрямували на Мармеладну планету.
Але її мешканці, як і карамельки, які жили ближче до
Солодкого Сонця, вже знали про нахабне вторгнення
і заздалегідь вигадали, як вберегтися. Мармеладні піднялися
в атмосферу, перетворилися на веселку, а Карамельні
покинули свої домівки насправді – оселилися поки що у
шоколадок. Гадаєте, що земляни були у розпачах? А ось
і ні! Від солодкого їх вже нудило – хотілося чогось солоного,
кислого, навіть гіркого. Тому Солодкій Галактиці вони
запропонували мир – відбудувати шоколадкам їхні оселі,
а цукровим допомоги насипатися в їхні оболонки. Потім
попрямували на свою прекрасну планету лікувати зуби.
Звісно, це вони привезли рецепти різних солодощів!
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Диплом

МАНДРІВНИК
З МОРСЬКИХ
ГЛИБИН

Надежда Нетребич
8 лет, г. Херсон

Жив собі Морський Зайчик. Він був блискуче-білий
і не дуже слухняний. Він з дитинства мріяв побувати у лісі,
але не мав такої можливості.
Одного разу його матуся – Морська Зайчиха – зібралася
та поїхала у відпустку. Вона наказала синові сидіти вдома,
але малому хотілося втекти та відправитися на зустріч
своїй мрії. Коли чайка злітала з хвилі, Морський Зайчик
ухопився за її лапку. Міцно тримався, щоб дістатися до лісу.
Перед ним постала надзвичайна картина. Навкруги
шуміли великі могучі дерева, по яких стрибали білочки.
У траві ховалися червоні ягоди, а під лапами сосен – гриби.
Мандрівник дуже радів – роздивлявся усе навкруги, аж
раптом з-за ялини на нього поглянули недобрі очі. Це був вовк.
Зайчик, хоча нічого не чув про хижаків, злякався і втік. І він,
звісно ж, заблукав. Став Морський Зайчик звати на допомогу.
Почув згори Сонячний Зайчик. Він спустився і каже:
- Йди за мною, я знаю дорогу до твого дому.
- Звідки ти знаєш, де мій дім? – недовірливо спитав
Морський Зайчик.
- Я все бачу, тому що мій дім – Сонце. А воно завжди
високо.
Погодився Морський Зайчик та пішов по тій доріжці,
що висвітлював йому новий друг. Але ввечері, коли Сонце
сховалося за обрій, Морський Зайчик змушений був
ховатися у дуплах білок. Так він iшов п’ять днів. А у той час
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його мама повернулася додому і дуже здивувалася, що сина
немає. Вона шукала його скрізь, але марно. Мама-Зайчиха
плакала та раптом почула, що хтось постукав у двері.
То повернувся її неслухняний син. Мама, звісно, спочатку
зраділа, а потім насварила Зайчика. Але його розповіді про
ліс були дуже цікавими, і вона таємно пишалася вчинком
свого малечі.
З того часу Морський та Сонячний зайчики потоваришували. Друзі разом вивчали підводний світ, адже
Сонячні зайчики люблять пірнати.

ВЧЕНА КІШКА
У нашому дворі усі кішки та коти дуже розумні. Чому?
Саме зараз я збираюся розповісти вам про це.
Йшла якось Кішка по доріжці і побачила Олівець.
Тваринка зробила вигляд, що не помічає його і крокувала
собі далі. Олівець образився, що його не помічають –
наздогнав Кішку і стрибнув на її спину.
- Я річ корисна! – повідомив він.
Кішка не слухає і хоче скинути його зі своєї спини.
Олівець тримається міцно і продовжує:
- Я можу навчити тебе писати або малювати! Хіба ти
не хочеш бути грамотною? Або стати художником?
Кішка змирилася і відповідає: – Добре, я хочу навчитися писати.
- Гаразд, – зрадів Олівець. – Буду тебе вчити!
Кішка виявилася старанною ученицею. Дуже скоро
вона стала грамотною і навіть навчала інших котиків. Тому
і не дивно, що у нашому дворі мешкають тільки вчені коти.
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Диплом
Соломия Лисовая

ТРИ ГОРЫ

9 лет, г. Одесса

Жили-были три горы: Эверест, Говерла и Красия.
На Эверест и Говерлу все время поднимались туристы,
а на Красию почти никто не шел.
Но она терпеливо ждала. И люди, наконец, увидели
и ее красоты. И стали подниматься на нее. Эверест и
Говерла разозлились на Красию, ведь они были самыми
посещаемыми горами в мире. А тут какая-то маленькая
Красия перебивает их туристов.
Эверест сказал Говерле: «Давай станем еще выше и тогда
все люди будут подниматься только к нам!» Но они это
зря сделали, потому что на них никто больше не смог подняться. Ведь они стали очень высокими и недосягаемыми.
И людям не хватало воздуха на их вершинах.
И тогда Красия сказала: «Станьте такими, какими вы были.
И люди вернутся к вам». Говерла прислушалась к совету.
И снова ее тропы заполнились туристами. Эверест удивился,
что на Говерлу стали ходить люди, тогда, когда он самый
высокий и красивый. И тогда Эверест понял, что главное
в жизни не то, какой ты высокий, а то, что ты не один.
После этого люди стали подниматься и на Эверест, и
на Говерлу, и на Красию.
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Диплом
Андрей Антуфьев

КАК МИШУТКА
НЕ ЛЁГ СПАТЬ

10 лет, г. Одесса

Жил-был в одном лесу маленький медвежонок Мишутка
с мамой, папой и младшим братишкой Топтышкой. Рядом
с домом медведей жила семья зайцев. Был у них маленький
сынишка Пипа – друг Мишутки. Они часто ходили друг
к другу в гости. Зайцы много рассказывали про зиму, и как
они весело празднуют Новый год.
- А что такое Новый год? – спрашивал Мишутка. – Его
можно есть?
- Что ты! – весело замахал лапой Пипа. – Праздник
не едят, а отмечают. Песни поют, ёлку наряжают.
- Я тоже хочу Новый год праздновать! – обрадовался
Мишутка.
- Глупенький! Зимой медведи спят! – Мама-медведица
погладила ласково Мишутку по голове.
Вскоре пришла зима, и вся Мишуткина семья залегла
в зимнюю спячку. Только Мишутка никак не мог уснуть.
Ворочался. Боялся проспать Новый год. Ещё осенью друзья
договорились, что зайчонок Пипа сообщит о приходе зимы
Мишутке, постучав в окно.
И вот однажды раздался долгожданный сигнал, и
послышалось:
- Мишу-у-тка, просыпайся. Зима пришла! Сегодня
Новый год.
- Тихо, не разбуди маму, – выбравшись осторожно
за дверь, попросил друга Мишутка.
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– Ух, ты! Здорово как!
Вокруг все было белое.
- А почему на деревьях листьев нет? А ласточки где?
- Деревья листья скинули, погрузившись в сон. А ласточки в теплые края улетели – голодно им у нас зимой.
- Откуда ты все это знаешь? – удивился Мишутка.
- Это мне мама рассказала! – гордо сообщил зайчонок
Пипа. – Она, знаешь, какая умная у меня?!
- Здорово!
- Ну, всё, пошли ко мне в гости. У нас всё готово к встрече
Нового года.
- Ой, я кое-что забыл! – воскликнул Мишутка и исчез
за дверью. Вскоре он вернулся с бумажным пакетом.
В домике у зайца царил настоящий праздник.
Посередине комнаты стоял большой стол. На нём было
много лакомств: сладкая морковь, хрустящая капуста
и оранжевые ароматные мандарины. В камине весело
потрескивали дрова. А у окна стояла красавица-ёлка,
украшенная разноцветными огоньками и игрушками.
Медвежонок вручил зайчонку Пипа свой новогодний
подарок – горшочек вкусного мёда.
- Спасибо! – обрадовался друг. – А у меня для тебя тоже
есть подарок, только я вручу его тебе чуть позже.
После того, как друзья встретили Новый год, они пошли
кататься на санках и играть в снежки.
Мишутка вернулся домой под утро. Ему очень понравилось встречать Новый год. Он уснул счастливым, и до
весны ему снились сны про весёлую встречу Нового года.
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Диплом

ЧОМУ У ЖИРАФА
ГОЛОВА МОКРА?

Иван Завгородний
10 лет, г. Херсон

Був собі Жираф. Після довгої роботи по збиранню листя
йому дуже хотілося відпочити. Сів Жираф під дерево і
заснув. Голова на довгій шиї виявилася вище дерева, а тут
різко похолодало – випав іній. Голова Жирафа стала білою.
Прокинувся Жираф і пішов додому. По дорозі зустрів
Бегемота.
- Ой, Жирафе, у тебе на голові вата!
Здивувався Жираф, йде далі. Зустрів сусіда Страуса:
- Ой, Жирафе, у тебе голова сива!
Ще більше здивувався Жираф. Прибіг додому і – до
дзеркала. Подивився – бачить, а у нього голова нормальна,
тільки чомусь мокра. Як ви думаєте – чому?

ЧОМУ БУВАЄ ГРОЗА І ЯК ЇЇ ВГАМУВАТИ
Угамуйтеся, хмари кошлаті...
М. Морозенко. З твору «Етюди долини»

Одного літнього ранку над морем зібралися кошлаті
хмари. Ось одна велика сіра хмара штовхнула іншу
маленьку білу хмарку і каже сердито:
- Посунься! Мені тут замало місця.
- Але ж я займаю так мало простору, а небо таке велике.
Інші хмари подумали, що велика хмара неправа і
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почали захищати маленьку подружку. Вийшла дуже гучна
сварка. Хмари сердилися, роздувалися і розтягувалися, а
потім знов скупчувалися. Нарешті дісталися місця, де було
розташоване село. Хмари вже були чорні, гримали, пускали
блискавки. Здійнявся вітер. Селянам навіть стало страшно.
Але один пастух, який йшов по дорозі, звернувся до хмар
із заклинанням:
- Угамуйтеся, хмари кошлаті.
Краще наші поля поливайте!
Послухались хмари і пролилися на землю рясним дощем.

ЧИ ВАЖЛИВО, ЯК ТЕБЕ ЗВУТЬ?
Хто такий Буз-Боягуз, запитаєте ви. Це така істота, котра
одягнена у водонепроникний плащ і носить маску. Він вміє
літати, напевно – завдяки плащу, а з їжі найбільше любить
рибу. Можливо, він далекий родич звичайних котів, але я
в цьому не впевнений.
Буз-Боягуз завжди мріяв вступити в бій з справжнім
лиходієм, але йому заважала друга частина його імені.
З цього приводу він сильно непокоївся – невже він і справді
боягуз?
Одного разу він летів над горою і побачив, як хтось грабує
беззахисну бабусю. Це був відомий злодій Катошкінс, який
не міг пройти повз будь-яких овочів, особливо картоплі.
Він грабував городи, налітав на овочесховища і навіть
на людей. Цього разу бабуся поверталася з ринку як раз
з картоплею в сумці на коліщатках. Буз-Боягуз не міг
залишатися осторонь і вступив у бій з любителем овочів.
У Катошкінса найсильнішою зброєю були бомбочки
з льоду величиною з невелику картоплину. Він став метати
крижини в нашого героя. Але Буз-Боягуз не розгубився – він
вправно ковтав ці снаряди. Його власною головною зброєю
були кульки-липучки. Він спритно ними скористався.
Липучки в повітрі напиналися, ставали великими

101

Проза | 6-10 лет
і прилипали до Катошкінса з усіх боків.
Так лиходій був переможений, сумка з картоплею
була повернута бабусі, а Буз-Боягуз с того часу перестав
боятися, що друга частина його імені не дозволить йому
здійснювати сміливі вчинки.

ПРО ВЕЛИКИХ І МАЛЕНЬКИХ
Бегемот і Кошеня були друзями. Одного разу, коли вони
йшли по березовому гаю, прямуючи на ярмарок, густий
туман опустився дуже низько, до самої землі. Бегемот
зовсім нічого не бачив, і Кошеня, забравшись на його
спину, говорив другові, куди потрібно йти. Потім дорогу їм
перегородив великий струмок. Кошеня не зміг би перейти
через нього, але його товаришеві це було просто.
Так друзі переконалися: коли великі і маленькі
дружать і допомагають один одному, з труднощами
впоратися легше.
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Диплом

ЯК КАЧЕНЯ
ПІВНЯ «ПОГАСИЛО»

Владислав Вербицкий
10 лет, г. Херсон

Йде собі каченя Василь у гості до друга – курчати Петра.
Вже бачить його будиночок з доволі великим вікном та
квадратним помаранчевим дахом.
Але що це? З вікна червоні язики полум’я виглядають,
трипочуть, так і рухаються угору. Думає каченя збентежено:
«Пожежа! Треба друзів рятувати!»
Схопив Василь дзьобом відерце та біжить до річки.
Набрав води, тягне до будиночка. Дзьобик болить, але він
не здається.
Ось воно – вікно і вогонь. Плеснув Василь воду у вікно...
- Хто це? Що це? Який бешкетник тут таке робить?! –
почулося з вікна.
Великий Півень вийшов на ґанок дуже злий. Тут Василь
здогадався, що це з вікна не вогонь стирчав, а гребень
господаря – Великого Півня.
- Пробачте, – каже каченя. – Я вважав, що хата горить…
Півень, звісно, пробачив Василя, але його друг Петро
розповів усьому світу про те, як його друг Василь татка
Півня «погасив». Усі дуже веселилися з цього, а Василько
зробився героєм дня і навіть героєм тижня.
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Диплом

МРІЇ
МАЛЕНЬКОЇ
ЛАМИ

София Карандеева
9 лет, г. Одесса

Жила собі лама. Вона була дуже маленька та пухнаста.
Хутро її було білим, як сніг. Вона жила самісінька
у невеликій печері в пустелі. В неї не було родини та, навіть,
не було ім’енi. Усе своє життя вона МРІЯЛА мати родину:
маму, тата, братика чи сестру.
Та одного разу їй наснився дивний сон: що вона повинна
йти на захід, туди, де заходило сонце, на зустріч зі своєю
родиною. Коли вона прокинулася зранку, то одразу почала
збиратися в дорогу. Вона взяла свою сумочку, поклала туди
їжу та воду зі власного джерела та пішла у той бік, де сонце
ховається за обрій.
Вона йшла день і ніч. І навіть цілий тиждень. А коли
зовсім зневірилася у собі, ТО ПОБАЧИЛА на нічному небі
зірку, яка зі спалахом падала до землі. Лама вирішила
йти у напрямк, де зірка торкнулася землі. Лама йшла ще
тиждень по пустелі, а мабуть і довше. Нарешті, побачила
щось зелене – лама побігла туди.
Її очі ніколи ще не бачили таких кольорів та краси!
Навкруги неї стояли дерева. Лама опинилася у справжньому
лісі. Такого вона ніколи не бачила у своєму житті! Від усіх
цих див, вона стомлено заснула під деревом.
Лама прокинулася від тихенького голосу, який був
їй знайомий. Вона відкрила очі та побачила МАМУ. Трохи
пізніше вона дізналась, що в неї є велика родина: тато, три
сестри і два брати!
Мрії маленької лами здійснилися. Тепер вона знає, для
чого потрібні МРІЇ.
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І место

ГЛАВА ИЗ КНИГИ
«ЕЖИНЫЕ ИСТОРИИ»

Мария Юдина
12 лет, г. Херсон

Куда исчез солнечный ёжик?
Сегодня ёжик Аська проснулась рано и выбежала
во двор, чтобы прогуляться, пока во дворе никого нет.
Ее внимание привлёк какой-то шум.
Испугавшись, Аська остановилась и спряталась в
кучу листьев – оттуда смотрела на мальчишку, который
баловался с небольшим и очень блестящим – простотаки сияющим предметом. Вдруг зеркальце (а это было
оно) упало и разбилось, пустив по стенам блестящие
брызги. Малыш заплакал и побежал домой. Аська
внимательно осмотрела территорию и, удостоверившись,
что до самого обозримого горизонта все чисто, подбежала
к источнику сияния. Ее глаза на секунду ослепли.
Зверюшка зажмурилась, отбежала, а потом, уже медленно,
стала подкрадываться обратно. Она пыталась разобраться,
что это такое и как этим пользоваться. И вдруг на стене,
на которую падала тень от густой елки, она увидела, что там
сидит кто-то золотистый, похожий на солнце. Аська стала
ловить его, но незнакомец все время каким-то образом
выскальзывал из ее маленьких цепких лапок.
- Ну, все, хватит уже! – с досадой сказала Аська. –
Мне надоело тебя ловить. Стой, не шевелись!
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- Эй, я только начал резвиться, а ты….
- А ты вообще-то кто? – спросила Аська.
- Дамы и господа! И ёжики! Я – Солнечный Зайчик.
Самый солнечный из всех солнечных, – представилось
мини-солнышко.
- Что-то незаметно, что ты самый солнечный, –
засомневалась Аська.
- Но ты ведь просто ослепла от моей красоты, – возразил
Солнечный Зайчик.
- Знаешь, ты больше похож на ёжика, а не на Зайчика.
- Что-о-о?!! – возмутился собеседник.
- Да-да!
- Да как же! Меня никто так не называет! Это обидно!
- А вот так! – дразнилась дальше Аська.
- Я... я... я не... – начал возмущаться Зайчик и надулся
так, что и вправду стал похож на колючего ёжика.
- Подожди! А ты разве не хочешь быть похожим на
ежика? Я, например, ёжик, и очень этим горжусь! Разве ты
не хочешь не бояться волков и других хищников?
- Наверное, хочу… А что, бывают солнечные волки?
- Почему солнечные? Обычные, серые… Подожди….
Тут Аська подбежала к елке и оторвала несколько
иголок. Вернувшись, сказала:
- Держи – и будь спокоен.
С этими словами она вставила иголки в спину Зайчика –
и он действительно стал Солнечным Ёжиком.
- Вот так-то лучше. Теперь ты – вылитый ёжик.
Аська подняла большой осколок зеркальца, чтобы
показать своему знакомому его новый безопасный образ.
Но вместо солнечного ёжика она увидела лишь торчащие
из стены еловые иголки…
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ІІ место
Ахмед Зитуни
12 лет,
г. Каменец-Подольский,
Хмельницкая область

ГАРБУЗЬКО
Й НЕКТАР РАДОСТІ
Частина І

Привиди – це створіння, яких не так просто знайти. Вони
ховаються в самих неприступних місцях планети: морські –
на дні океанських западин в абсолютній темряві під
тиском, який розплющує навіть людей, гірські – в вузьких
ущелинах, вогняні – у недрах вулканів й магмі, повітряні –
далеко за хмарами, де майже немає кисню… Але є й міські
привиди – вони ходять до школи, грають в ігри, гуляють, як
звичайні діти. В школах привидів вчать правильно лякати
людей, страшно вити й навіть вселятися в чужі сни.
Два рази на рік у день рівнодення всі привиди злітаються
на острів Лайсан у Тихому океані. Там вони проводять
звіт про свою роботу – як лякали людей. За результатами
доповідей привиди-школярі отримують табелі про закінчення семестру та переводяться до наступного класу.
Сьогодні саме такий день. Але український привид
з Кам’янця-Подільського на ім’я Гарбузько про своє
домашнє завдання – налякати жителів з квартири №79,
які мешкають у будинку 18 на вулиці Садовій, – геть забув.
І тепер, коли настав час iти на конференцію, він не знав, що
робити. Не дивлячись на те, що його друзі з різних країн:
Помодоро з іспанського міста Валенсія, Руссо з півострова
Камчатка, Жаб’єро з міста на воді Венеція та Французько
з Парижа – після школи робили все те ж саме, що й кожен
інший привид без психічно-хронічних захворювань,
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домашнє завдання вони все-таки виконали.
– Що ж ти будеш робити на Лайсані? – спитав у Гарбузька
Помодоро.
– Прикинусь, що захворів примарним міхуром, –
відповів Гарбузько.
– Звірячу ангіну імітувати легше, – нагадав Руссо, –
але, якщо ти дійсно не хочеш зганьбитися перед усіма
привидами, то прикинься хворим на денну маячню.
– За всю історію школи твій спосіб ще не разу не спрацював, – заперечив Французько.
– А якщо перебинтувати себе туалетним папером,
полити малиновим варенням й, прикинувшись пораненим,
приповзти з лісу? – порадив Жаб’єро.
– Ні, я не буду ні прикидатися хворим, ні пораненим...
Я піду і налякаю жителів з квартири №79, щоб нарешті
зробити своє домашнє завдання, а ви летіть на конференцію
і скажіть, що я трошки запізнююсь, – сказав Гарбузько.
– Ну-у-у… Якось це дуже просто, – вигукнув Жаб’єро, –
але найкраще з усього запропонованого.

Частина II
Гарбузько стояв перед будинком 18, а в той час в квартирі
№79 хлопчик на ім’я Гоша лежав під постіллю й страждав
від страху темряви ночі – ніктофобії. В цю саму мить над
будинком № 18 пролунав оглушливий крик: «Ааааааа!!!»
Сестра Гоші Таня так злякалася, що вибіжала на кухню
й зачинилася в холодильнику разом з котом.
Гарбузько ж проліз в кімнату хлопчика, щоб налякати
його. Але в той самий час Гоша захотів попити води.
Уставши з ліжка, він увімкнув світло. А всі знають, що
на привидів навіть частинка світла діє, як на нас ціла
радіоактивна станція. Гарбузько почав випаровуватися…
Він не знав, що йому робити, тому що не вмів вимикати
світло. Єдиний спосіб врятуватися – це сказати своєму
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домашньому завданню вимкнути світло за нього. Він так
і зробив. Гоша так сильно злякався Гарбузька, що перестав
боятися темряви, тому що сильніший жах отримав
перемогу над слабшим. Вимкнувши світло, він врятував
гарбузового привида, й у відповідь почув: «Дяк-к-к-кую…»
Після цих слів Гоша заспокоївся. Гарбузько ж відчув,
що допомогати набагато краще, ніж лякати. Коли
лякаєш – радість фальшива, не приносить ніякого щастя,
а коли допомагаєш впоратися зі страхами – гарантія
на гарний настрій тобі забезпечена. Гоша, побачивши, що
врятував справжнього привида, спочатку трохи злякався,
але через декілька хвилин навіть подружився з ним. І саме
головне! Відтепер він зовсім не боїться темряви.
Потім Гоша витягнув з холодильника перелякану сестру
й кота і заспокоїв їх, а Гарбузько почав збирати невидимий
для людей ліловий слиз страху, який залишила Таня. Він
заповнив цим слизом свою контрольну. Перевернувши
листок з домашнім завданням, Гарбузько почав писати
твір нектаром радості, якого було повно в Гошиній кімнаті
після перемоги над страхом темряви.

Частина III
Конференція на Лайсані вже почалась. Коли головний
привид Опудало почав перевіряти домашнє завдання
Кам’янець-Подільського привида, Гарбузько попросив
спробувати слиз на смак i на другій сторінці. Прочитавши
твір про те, що приємніше допомагати справлятися
зі страхами, ніж лякати, та спробувавши на смак новий
нектар, який до нього ще не один привид у світі не куштував,
Опудало проголосив Гарбузька найкращим учнем року.
– Ура! – тільки й міг закричати Гарбузько.
В цю саму мить почалася нова ера у житті привидів,
i тепер вас ніхто не налякає вночі.
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ІІ место
София Шиян

ПРОМІНЬ НАДІЇ

14 лет, г. Черкассы

Понад рік недужає моя найліпша подруга – Марі.
У неї виявили серйозну хворобу: вона прикута до ліжка.
Щодня пишу їй, що робиться у школі: як побилися Максим
і Вадим, як проводилася тренувальна евакуація, як я
вперше чергувала у їдальні. На вихідних прихожу до Марі
у лікарню. Подружка посміхається, дякує за гостинці.
Ми довго говоримо, але, як тільки маю йти додому, на її
обличчі з’являється смуток. Мені також важко, бо скільки
не просила у батьків залишитися з нею, вони не дозволяють.
Того вечора я спускалася сходами і побачила маму
Марі – Сніжану, що втомлено сиділа у холі. Вона завжди
чергувала у лікарні. До Сніжани підійшли привітатись мої
батьки. Я вирішила послухати, про що говоритимуть.
- Сніжано, як Ви? – почав розмову тато.
- Погано. Донечка втратила інтерес до життя. Вона
погано їсть, майже не спить та постійно плаче. Кажуть,
щоб урятувати її, вона сама повинна повірити в одужання.
Тільки після відвідин Ані Марі почувається краще. Аня –
її останній промінь надії, – відповіла Сніжана.
Вдома я зачинилась у кімнаті та плакала, бо вважала
себе причетною до того, що хвороба так розрослася.
Тривала підготовка шкільної команди по баскетболу
до змагань. Марі – центральний гравець на полі. Перед
вирішальною грою Марі постійно кашляла після тренувань.
Вона до останнього благала мовчати про це. Я, розуміючи,
яким важливим є для неї баскетбол, погодилась. Тепер
усвідомлюю – це було найгірше рішення у моєму житті.
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Справді, завдяки голам Марі, її команда стала абсолютним
чемпіоном. Тоді всі раділи. Але наступний ранок виявився
жахливим: стрімко піднялася температура, кашель посилився. Марі відвезли до лікарні, де невдовзі поставили
страшний діагноз. З того дня вона не встає, а для мене
почалися сірі та жахливі дні.
А сьогодні я довідалася, що Марі помирає. Чому я не
розповіла про кашель? Чому не переконала найкращу
подругу не брати участі у змаганнях?
Від думок ставало все гірше. Я порозкидала одяг, книги,
іграшки. В кімнаті запанував хаос, я була у відчаї, як раптом…
Побачила дитячі малюнки, на яких ми з Марі разом.
Переглянувши малюнки, почала розглядати фото –
енциклопедію нашої дружби. На цій нам 5 років – граємось
у пісочниці. На тій – тримаємось за руки та йдемо до школи.
У нас величезні букети – не видно голів. День народження у
парку атракціонів. А ось Марі позує. Раптом з’явилась ідея.
У величезний рюкзак я згребла наше багатство:
малюнки, фото, подарунки, іграшки.
Тепер треба придумати, як вибратися з будинку.
Я одягла наплічник, зв’язала простирадло з напірником
у найміцніший морський вузол. Закріпила імпровізований канат за шафою, відчинила вікно – гайнула на вулицю.
На щастя, політ був приємний, посадка – м’якою.
Міська лікарня розташована в 30 хвилинах від дому, та я
впоралася за десять. Коли добігла до палати, побачила тата
Марі – Олега:
- Аню? Де твої батьки?
- Мені треба негайно поговорити з Марі! – перебила його.
- Це погана ідея: вона тільки заснула. Почекай,
зателефоную твоїм батькам.
Олег пішов по телефон, я розкрила двері до палати.
Стисло горло: неначе зачарована лежала Марі. Я дістала
наше добро та почала говорити.
– Привіт, Марі. Згадай, яке гарне життя. Дивись, тут ми
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разом відпочивали у Туреччині. Одного вечора з’їли стільки
морепродуктів, що потім нас нудило. А ось ти вперше стала
на ролики. Ми разом впали у кущі, пообдирали коліна.
На цій фотцi Максим подарував тобі квіти, вас ще тиждень
дражнили: «печені – наречені». Це малюнок акрилом.
Раптом усвідомила, що Марі не реагує на мене і важко
дихає. Я кинулась до неї:
– Подруго, не залишай мене! Ніколи собі цього не
пробачу!
- Аню, що ти робиш? – голос батька Марі позаду.
Помітивши стан доньки, він негайно покликав лікаря, той
без пояснень забрав її до операційної.
Не було сил, я обперлася об ліжко і плакала. Потім
втратила свідомість. Коли отямилась, побачила, що з руки
стирчить крапельниця, а батьки стоять поруч.
- Що з Марі? З нею все добре? – закидала рідних
питаннями.
- Марі на операції. Лікарі докладають зусиль аби її
врятувати, проте… Ніхто не може дати гарантій.
Що було далі – не пам’ятаю. На ранок батьки розповіли,
що мені вкололи заспокійливе: стався нервовий зрив. Місяць маю лишатися вдома та відвідувати психотерапевта.
Батьки не розповідали нічого про Марі, а коли я питала, то
переводили на інше. Нарешті лікар дозволив піти до школи.
Про мої проблеми знали тільки вчителі, однокласники
вважали, що я просто хворіла. Та я боялася запитань про
Марі.
Добігав до кінця робочий день, у двері постукали. На порозі
кабінету стояла дівчина з русявим волоссям і зеленими,
неначе аґрус, очима – Марі! Ми кинулись в обійми одна одній
та обнялись так сильно, як ще ніколи до цього.
- Я вважала, що ніколи тебе не побачу! – проговорила я,
не стримуючи емоцій.
- Як я могла залишити мій промінь надії?!

112

Проза | 11-14 лет

ІІІ место

ОПЕРАЦІЯ
«АНТИМАТ»

Никита Гладышев
12 лет, г. Запорожье

Ранок. Ванюшин прокинувся і подивився на календар.
Четверте травня. Дуже скоро – канікули! Поснідавши
і одягнувшись, він побіг на зупинку В останню мить
застрибнув у старенький ГАЗик, а там вже було багато
людей. Їде Ванюшин... та раптом відчуває, як хтось тихесенько розстібає блискавку на його рюкзаку. Грабіжник
намагається поцупати гаманець. Хлопчик не розгубився,
а голосно промовив:
- Не соромся, до гаманця і підручник із математики
прихопи!
Горе-грабіжника вітром здуло!
По правді кажучи, Ванюшин не любить математику.
На відміну від Яковенка. Яковенко – найкращий друг
Ванюшина. У всьому вони схожі: обидва обожнюють
круті челенджi, кумедні меми та комп’ютерні ігри. Проте
Яковенко – відмінник, а Ванюшин – двієчник…
… Ні, тільки не це! Сьогодні – контрольна! З математики!
Сидить Ванюшин, у віконце дивиться, за пташками
спостерігає.
- Чому не пишемо? – суворо питає вчителька.
- То я задачу так розв’язую, горобців рахую, – знизує
плечима Ванюшин.
- Скільки нарахував?
- Поки що два!
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- Ну, поки що – два, – з півчуттям зітхає математичка.
- Почекайте! – волає Ванюшин. – Зараз ще десять
прилетять!
Звісно, не прилетіли. А от чергова двійка, мабуть,
незабаром припливе чорним лебедем до щоденника
Ванюшина.
- А давай влаштуємо з тобою челендж: кому математичка на наступному уроці першому двійку поставить, –
пропонує Яковенко на перерві.
Ванюшин загиготів:
- Звісно, мені! Я в цій справі майстер!
- Поглянемо! – відповідає Яковенко і хитро примружується.
Наступного дня Ванюшин очікував уроку з математики
як ніколи. Пролунав дзвоник. Друзі забігли до класу і сіли за
парту. Ванюшин став грати в телефоні, а Яковенко замість
того, щоби, як зазвичай, приготуватися до уроку і чемно
сидіти, дістав пакет із соком і увіткнув у нього соломинку.
І ось довгоочікувана мить: до них іде математичка.
- Яковенко, вип’єш сік на перерві, – спокійно каже вона.
– Ховай коробочку в рюкзак. Ванюшин! Телефон!
І простягає руку.
- Записуйте, – несподівано відказує Ванюшин, – нуль,
дев’яносто шість, сто п’ятдесят три…
Яковенко програв. Шкода. Проте наступного дня його
настрій був зіпсований знов. Математичка роздала зошити
з перевіреними контрольними роботами. Спочатку
Яковенко зрадів – в нього стояла «дванадцятка»… Втім,
Ванюшин теж не засмутився.
- Чому ти такий веселий? – дивується Яковенко. –
У тебе ж двійка!

114

Проза | 11-14 лет
- Саме так! Двійка! – сяє Ванюшин. - Мені є куди зростати
і що виправляти! А тобі немає! Тому мем «Хлопчак іде
до успіху» створений саме про мене!
Яковенко задумався і засумував.
А Ванюшин? Він прийшов додому, перекусив
швиденько – і в YouTube шукати роз’яснення геймерів, де
знайти антидот – адже без нього у «СТАЛКЕРІ» не вижити!
Втім саме сьогодні Ванюшин збирався відправитися на
пошуки артефактів, які знаходяться в районах хімічного
забруднення. Але замість «антидот» його пальці
надрукували чомусь «антимат». Ванюшин закляк на місці.
З екрану на нього дивилася… математичка!
- Так вона ще й канал на YouTube веде! – вигукнув
Ванюшин і ледь не запустив телефоном у стіну.
І тут в його голові виник геніальний план.
- Операція «АНТИМАТ»! – зареготав Ванюшин і навіть
підскочив.
Він не спав декілька ночей. Створив сто тисяч акаунтів!
Залишив силу силенну різноманітних коментів під
відеороликами вчительки.
… Як??? Цілий тиждень він не міг прийти до тями від
того, що математичка отримала від YouTube чималий
грошовий приз! І цей нереальний прорив відбувся саме
через нього!
- Та що ж це таке! – заволав Ванюшин, знову побачивши
математичку у своєму телефоні.
- Доброго дня, з вами – «антимат»! Знаю, не всі з вас
люблять математику.
- Та невже? – хмикнув Ванюшин.
- Саме тому, – продовжувала вчителька, – я назвала
свій канал «Антимат:
ненудна математика». Є у мене в класі один хлопчик…
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- О-о, ні, обійдемося без прізвищ, – Ванюшин закотив очі.
- Він дуже кумедний і кмітливий, хоча іноді гризе суху
вермішель на моєму уроці.
Рот Ванюшина розтягнувся до самих вух:
- Буває.
- Сьогодні я поясню задачу з відсотками. Може, й він
дивиться цей ролік. Отже, йдете ви додому зі школи, заходите
до крамниці, а там… Справжнісіньке чудо! Суха вермішель
із присмаком гостро-кисло-солодкої курки за п’ять гривень!
І лише сьогодні вона продається із дев’яностовідсотковою
знижкою! Скільки ж коштує це диво?
Ванюшин схопив чернетку з ручкою і всівся за стіл. Він
уважно стежив за поясненнями вчительки й ледве встигав
записувати:
- Так, п’ять помножити на дев’яносто й розділити на
сто. Чотири п’ятдесят. Це що? А, це – знижка. Ого! Чотири
п’ятдесят! Нічого собі! Я у шоці! А заплатити я маю всього…
п’ятдесят копійок! П’ятдесят копійок! Оце так математика!
Крутезна наука! І чого я її раніше так не любив? Щастя
свого не знав! Безглузда моя голова!
… А наступного дня Ванюшин отримав свою першу
«дванадцятку» з математики.
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Диплом

ПРИГОДИ
ЗОЛОТОЇ РИБКИ

Виктория Выходцева
12 лет, г. Херсон

У глибоких водах океану серед водоростей, потонулих
кораблів, сундуків зі скарбами розташувалося містечко
Нептон. В ньому безтурботно жила родина золотої рибки
Люсі. Повне її ім’я було таке довге, що його не пам’ятала
навіть рідна мати. Тому її кликали Люсі, або Сріблясточка –
хвостик у неї був саме сріблястий. Рідні навчали Люсі та її
чисельних братиків чемно складати плавники, правильно
махати хвостиками, вивчати таблицю примноження
багатств моря. Бабуся щовечора розповідала історії, які
десь почула.
Одного разу, передноворічного вечора, бабуся почала:
- Є на світі дивні сухопутні риби – люди. В них замість
хвостів ноги. Плавників немає, а є руки. На голові ростуть
водорості, які вони називають волоссям.
- А як вони святкують Новий рік? – Люсі у цей час
не могла думати ні про що інше.
- Пробач, цього я не знаю, – зітхнула бабуся. – Мені лише
відомо: якщо у новорічну ніч піднятися на поверхню, то
можна почути вибухи, а потім у небі розквітають кольорові
вогні. Наші вчені посилали чимало експедицій до людей.
Хотіли з ними потоваришувати. Але ніхто не повертався.
- А я можу туди потрапити? – цікавилася Люсі.
- Ти ще маленька, моя люба, а там може ховатися
небезпека. Усьому свій час, – ласкаво відповіла бабуся, але
онука вже спала.
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Вранці усі готувалися до свята – Люсі дали завдання
назбирати водоростей. Вона, весело прибулькуючи,
попрямувала за ними, а по дорозі цікавилася важливими,
на її погляд, речами. Ось старий Восьминіг свариться
із Велетенською Черепахою. Люсі спостерігала, поки
Восьминіг не потягнув до неї щупальця:
- Іди сюди, золотенька…
Люсі стрімголов поплила геть і опинилася на поверхні
океану.
- О, зверху теж є океан! Сонце таке золотаве – схоже на
мене!
Раптом її хтось підхопив за хвостик. То була Чайка,
яка нарешті знайшла собі сніданок. Люсі не думала про
небезпеку і милувалася краєвидом. Вода біля берега
перетворилася на кригу, там метушилися дивні створіння.
- Та це ж люди! – Люсі так затріпотіла, що Чайка упустила
здобич. Ображено крикнувши, вона полетіла геть, а Люсі
гепнулася у білу, м’яку, дуже холодну речовину.
Величезна істота дивилася на Люсі блакитними очима.
У неї був рожевий носик з кумедними дірочками, червоні
щічки. А також, як і казала бабуся, дві руки і дві ноги.
То була Софійка – донька рибалки. Дівчинка ліпила
снігову бабу, коли зверху впала золота рибка зі сріблястим
хвостиком.
- Звідки ти? – дівчинка вже загортала рибку в хустинку.
Люсі по всім правилам етикету махнула хвостиком
і чемно склала плавнички – хотіла представитися.
- Негайно треба у воду, – Соня бігла додому.
Дівчинці виповнилося шість років, і вона була
доброю та хороброю: колись не злякалася вступити в бій
з другокласником, що знущався з бездомного кота.
- Ось вам подружка! Поводьтеся чемно! – Соня опустила
рибку в скляну споруду.
Люсі від подиву розпустила хвіст і плавники, витріщила
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очі і тому виглядала не дуже вихованою. Її уважно
розглядали дві дорослі червоні риби:
- Хто ти? Звідкіля?
- Я з океану! – відповіла Люсі, елегантно випустивши
з ротика бульбашку.
- І ми з «Океану»!
Потім з’ясувалося, що їхні океани зовсім різні. Кілька
годин Люсі розповідла про справжній океан, а потім довго
розпитувала про життя людей. Дізналася, що ті наукові
експедиції, що відправлялися для вивчення людей, жили
тепер ось в таких спорудах-акваріумах.
- Сьогодні свято. Дивись, ця красуня з ліхтариками –
ялинка. Можна загадувати бажання, – повчали гостю
червоні господині.
Святкування було веселим: гості співали новорічні пісні,
ходили навколо ялинки, яка сяяла і раділа. Акваріумні
риби отримали в подарунок човен-схованку і гралися,
ховаючись одна від одної. Люсі була швидкою, але їй було
замало місця – не вистачало просторів океану.
- У гостях добре, а вдома краще, – пригадала Люсі
бабусю. – Ви не хочете жити на волі?
- Ні, ми народилися в акваріумі. В океані страшно, а тут
затишно. Але ти, як повернешся, передай від нас вітання.
- Я б хотіла повернутися, – Люсі випустила печальну
бульбашку.
Вночі Софійці наснилося, що вона прогулюється із
золотою рибкою у підводному царстві, слухає розповідь
про її родину. Вранці підбігла до акваріуму: червоні рибки
спали біля нового човника, а золота гостя сумно махала
хвостиком, складала з мольбою плавнички.
- Не сумуй, ти повернешся додому! – і Соня побачила,
як радісно затрепетали плавнички.
Дівчинка умовила тата взяти рибку на корабель
і випустити подалі від берега, стверджувала:
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- Вона розумна – обов’язково знайде свій дім.
… Письменниця Люсія Марічі Коломбіна Маргаріта
Океанська дуже популярна у рідному містечку Нептон
і у всьому океанському світі, бо написала багато книжок
про життя людей. Не всі мешканці, особливо вчені, вірять
цим оповіданням, але все одно із великим захопленням
їх читають.

Диплом
Анна Эттих
12 лет, г. Лозовая,
Харьковская область

БІЛА ХМАРИНКА

Жила на світі маленька Біла Хмаринка. Була вона
веселою, життєрадісною і грайливою. Любила легенько
плавати по небу, відштовхуючись від інших хмаринок –
сірих, синіх чи чорних. Мама Блискавка і тато Грім любили
її, розважали і пестили.
Піднімаючись високо-високо, аж до самого Сонця,
Хмаринка легко і граційно танцювала. Так красиво, чарівно,
що навіть перехожі на Землі зупинялись, забуваючи про
всі свої буденні клопоти, милуючись нею.
Людям Хмаринка здавалася незбагненним дивом.
А маленькі діти уявляли себе то пташенятами
легкокрилими і вільними, то такими ж хмаринками,
безтурботними і веселими. І ніхто не сердився на неї
навіть тоді, коли вона скидала вниз дощ. Був він теплий,
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пахнув свіжістю, а краплини, напоєні Сонцем, нагадували
самоцвіти, що переливалися різними кольорами, з яких
виринала грайлива Веселка.
Іноді Біла Хмаринка спускалася вниз, до верхівок
дерев, зачіпала їх легенько крильцями, струшуючи на них
діамантові росинки. А потім знову зринала вгору – до Неба,
до Сонця.
А коли надходив вечір і сиза мла оповивала усе навколо,
Біла Хмаринка вкладалася спати у ліжечко, зіткане
із прозорих, невидимих ниточок – павутинок.
Вранці, розплющивши оченята, кликала непосидючого
братика Вітра, з яким влаштовувала літання наввипередки.
Якось захотілося Білій Хмаринці дізнатися, що там,
за сіро-синьо-чорним горизонтом. І полетіла пізнавати
Всесвіт. Якби ж вона знала, що маленькій Хмаринці так
легко загубитися у ньому. Довкола все було незвичним:
густа-прегуста імла, щільна, як сніг, але темна. Такого вона
ще не бачила. Біла Хмаринка відчула себе маленькою,
беззахисною (поряд ні мами, ні тата, ні братика, ні подруг).
Невже вона самотня у цьому безмежному просторі?
Раптом щось зблиснуло зовсім поряд, осяяло на
мить усе довкола – і зникло. Придивилася уважніше – то
вогники танцюють, виграючи білими, золотавими, синіми,
блакитними кольорами. Маленькі кульки, всередині
яких були мерехтливі ліхтарики з такими потужними
ниточками – промінчиками, що протинали темряву і
линули кудись у невідомість.
Білій Хмаринці стало цікаво, але трохи лячно. Цікавість
все ж таки перемогла. До того ж і вогники-блискітки
виявилися дуже допитливими.
Найближча, золотисто-яскрава кулька окреслила світле
коло навкруги Білої Хмарки, а потім відлетіла вбік, запрошуючи із собою. І Біла Хмариночка довірилася новим
знайомим. Але як спілкуватися з ними?
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Спробувала легенько пальчиком на темному тлі
написати своє ім`я. Яким було її здивування, коли вогникикульки своїми промінчиками почали малювати знайомі
букви. Вона ледве встигала читати: Марс, Юпітер, Венера,
Плутон… Та це ж планети!
О, як далеко від свого звичного світу залетіла Біла
Хмаринка. До її рідного дому, до синього Неба – мільйони
кілометрів, тисячі років! Заплакала Біла Хмаринка, а сльози
її відразу ж перетворилися на чорні печальні крижинки.
Озирнулася довкола у відчаї, розгублена і засмучена…
Побачили це кульки-вогники і зрозуміли, що Біла
Хмаринка потребує допомоги. Їй необхідно повернутися
додому!
Знайшли серед своїх пристроїв Машину Часу, вмонтовану у міжпланетний корабель – запросили до нього
Хмаринку і ввімкнули «Пуск»…
Летіла Хмаринка недовго, а з нею поряд – яскраві
кульки-вогники освітлювали шлях.
Опинившись вдома серед Хмаринок-подруг, вона
усвідомила, що світ довкола такий рідний, затишний
і теплий, бо це – її Дім.
Але й те, що знаходиться за межами звичного, може бути
таким же привітним і зрозумілим. Треба тільки бачити
у всьому прекрасне і довіряти тим, хто поряд.
Розповівши вдома про зустріч із кульками-вогниками,
про їхню приязнь і готовність допомогти, Біла Хмаринка
вирішила у майбутньому, коли стане дорослою, разом
зі своїми родичами знову побувати у тому не відвіданому
досі світі. Вона мріє знайти нових друзів на інших
планетах, в інших галактиках і зробити Всесвіт відкритим
для Добра!
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Диплом
Владислава Грабовая
12 лет, г. Кривой Рог,
Днепропетровская область

ТРИ ХУДОЖНИКА
Посмотри, полюби и засмейся,
Допустить в сердце солнце посмей-ка.
И поймешь, как прекрасен наш мир,
Радость, жизнь ощутив.

В одном городе жили три брата-художника. Каждый
рисовал в своей манере. Старший изображал на своих
полотнах все грустным, с преобладанием темных тонов.
Картины среднего брата были очень детальными, с четкими
линиями. Но изображал он, в основном, катаклизмы, бури,
шторма. А творчество младшего сына называли «мазней».
Но море красок и оттенков на его картинах завораживало.
Он никогда не падал духом, если люди не видели на
картине то, что он хотел показать. Главное, что его картины
заставляли улыбнуться любого человека.
Однажды был объявлен конкурс морского рисунка.
Старший нарисовал море во время ливня. Серо-темные
цвета сливались, и не было видно горизонта, берега,
домов. Там были лишь мрачные тени и линии. Средний
нарисовал кораблекрушение во время шторма. Рисунок
был удивительно детальный. Можно было увидеть
каждую щепочку от разбитой кормы корабля. Море
бурлило, било волнами на берег, захлестывая дома. Цвета
не особо отличались от цветов картины старшего брата.
А младшему захотелось изобразить яркость, свет, которые
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дарит солнце, голубизну неба, оттенки каждой волны,
отблеск радуги на их гребнях. Но он не мог придумать,
как же в картину добавить смех людей, их радость,
счастье. Утром в окно заглянуло солнышко, которое
любило наблюдать за жизнью младшего брата и решило
ему помочь. Оно лучами изобразило на белом полотне
четкие желтые линии. И художнику приходилось лишь
вести свою кисть по ним. Когда картина была окончена,
«золотой друг» осветил всю картину, и она засияла
радужными блестками, такими, каких ни одна краска
изобразить не могла.
Через время картины братьев выставили в зале местной
галереи, и что-то невероятное происходило там. Комната,
где находилась картина старшего брата, была постоянно
сыра, пахло плесенью. Люди не могли осмотреть остальные
работы из-за ощущения печали и тоски. У картины
среднего брата постоянно ломались рамы, лопались
стекла. Люди постоянно ссорились из-за мелочей,
доходило дело даже до драк. И лишь в комнате, где висела
картина младшего брата, постоянно слышался смех, было
ощущение, что даже птицы поют посреди комнаты. Люди,
которые там находились, полностью забывали о своих
бедах и проблемах. Они сами не могли описать то чувство
безпрерывной радости, которая их охватывала там.
Победителем конкурса за художественное мастерство стал
средний брат. Жюри не стали вдаваться в размышления,
что все-таки происходило во время вернисажа.
Прошел год, и в галерее было решено поместить
картины прошлых лет. Организаторы выставки приехали
к старшему брату и увидели, что его дом был затоплен
во время шторма и картина испортилась. Дома среднего
брата и вовсе не оказалось.
Соседи рассказали, что во время шторма на дом упало
огромное дерево, полностью разрушив строение. И он
куда-то уехал. Когда они подошли к дому младшего, то
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увидели детей, которые выстраивали грандиозные замки
из песка, рисовали и играли. Спросив, где находится
картина художника, они были удивлены ответу.
– Вот она, на двери в мой дом, правда, дети немного
внесли в нее свои изменения.
Чего только теперь не было на этой картине: драконы,
замки с принцессами, банки с вареньем, корабли с пиратами. Картина сияла и была настолько реалистична, как
будто вот-вот и ты окажешься в центре этой волшебной
сказки.
То о чем мы думаем – воплощается в нашу жизнь. Мы
ждем несчастье – и оно приходит, мы верим в успех –
и у нас все получается. И комиссия поняла, кто был
настоящим победителем конкурса!
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Диплом

ПОТРІБНІ СЛОВА

(Казка для Святого Миколая)

Андрей Грищенко
11 лет, г. Одесса

Було це 18 грудня. Діти гралися в снігу. Зима-чарівниця
намолола їм багато снігової кави, вона, насправді, молола
льодинки для себе, але кавомолка несподівано впала
зі столу – і на землю посипалася снігова кава. Сніжинкикавинки летіли додолу, мінились у повітрі, виблискували
на сонці та приносили дітям справжню радість, а Зимонцічарівниці насолоду від склянки духмяної зимової кави,
яка все ж залишилася в кавомолці. Тільки хлопчик Іван
сидів чомусь осібно від усіх, мав дуже похнюплений вигляд
і нічому не радів. Зима-чарівниця уважно спостерігала
за ним, навіть розлила свою снігову каву на чудове зимове
вбрання, але розрадити його так і не змогла.
Увечері Іван підійшов до стомленого денними
турботами татуся і запитав:
- Тату, у мене немає друга, що мені робити?
- Як немає? – здивувався татусь. – Ти такий добрий,
слухняний хлопчик.
От дивина! Зимонька-чарівниця аж у долоні сплеснула
від радості. Ось у чому справа!
- Не переймася, сину! Завтра день Святого Миколая,
попроси у нього друга. Він обов’язково тобі допоможе.
Тільки підбери потрібні слова: щирі, світлі, сердечні.
От і почує він тебе, допоможе обов’язково.
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Поки Іван збирався з думками, Зима-чарівниця вже
залишила на столі свою улюблену снігову каву і щодуху
мчала на гостину до Миколая. Ледь застала його у господі.
- Щось ти такий веселий-превеселий, Миколаю, –
сказала Зима-чарівниця, – аж вогники сяють у тебе в очах.
- Зимонько-чарівнице, я почув зараз такі щирі, світлі,
сердечні слова прохання, які давно вже не чув ні від кого.
Ось послухай:
Милий, добрий Миколай
Я тобі усе віддам,
Весь ось мій нехитрий скарб:
Пищик, змія, човник, скельце.
Знай – у мене добре серце!
Все я радо віддаю,
Бо без друга я сумую,
Бо без друга все немиле,
Знаю – є у тебе сила,
Щоб мені допомогти,
Друга щоб мені знайти…
- Бач, які справді «потрібні слова», а я збиралася саме
просити за цього Іванка в тебе, Миколаю. Як же чудово, коли
знайдені «потрібні слова», – розчулено сказала Зимонькочарівниця. І вона разом з Святим Миколаєм вирушила
розносити дітям подарунки. Усім, хто знайшов «потрібні
слова» у своїх слухняних, добрих сердечках.
А вранці Іванка розбудив чийсь мокрий-мокрий носик,
що тицявся йому у щічку, яка нагрілася під теплою ковдрою
уві сні. Коли Іванко розплющив очі, то побачив дуже
кумед не цуценя, яке бігало навколо його ліжка та намагалося його розбудити. Іванко спочатку засміявся, потім
заплакав від радості і кинувся обнімати свого нового друга.
- Як назвеш його, синку? – спитав батько, який потай
змахуючи сльозу з очей, спостерігав за сином із сусідньої
кімнати.
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- Миколик, Миколик-соколик, – збуджено вигукнув
Іванко. – Дякую, Святий Миколаю!
- Дякую тобі, Іванку, за такі чудові слова, які ти знайшов
для мене, – сказав Святий Миколай, який разом із Зимонькою-чарівницею пив її духмяну снігову каву і відпочивав
після такої приємної справи – дарувати радість дітям!

Диплом
Кристина Деревинская

ЛЕСЯ ТА ЇЇ ЩОДЕННИК

11 лет, с. Гавриловка,
Киевская область

На вигляд Леся – найзвичайнісінька дівчина: карі
очі, довге каштанове волосся і маленький носик.
Як і всі дівчата її віку, вона любить походити з подругами
по магазинам, (трішки) нафарбуватися, залипнути на
деякий час в «інсті», а потім вислуховувати допит батьків
на тему «Чому ти так пізно повернулась зі школи?» (хоча
вона цього й не любить).
Проте Леся все-таки дещо особлива – вона завела
Щоденник. Але Щоденник теж незвичайний – у нього
свій спосіб мислення. Він дає поради Лесі, яка ПОКИ їх
не бачить, або ж вдає, що не бачить.
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1 вересня. 15:25
1-ше вересня. Сьогодні я перший раз іду до школи. Ні,
не подумай, що я – першокласниця! Я – восьмикласниця!
Просто мене перевели до іншої школи.
По дорозі купила горщик із фіалками. Нічого, що мама
сказала купити БУКЕТ… На шкільному подвір’ї знайшла
свій клас – 8-А.
15:30
Вітаю з першим вересня! Щодо жарту над Нікою, це
не дуже красиво! Хіба людина винна, що трохи неуважна
і любить популярних людей? Звичайно, що ні!
14 вересня. 13:04
Щоденнику, уявляєш, у мене з’явилася конкурентка –
Софа. Вона підбурює всіх дівчат не дружити зі мною, бо я, за її
словами, накручую собі підписників, заради популярності.
Я ж їй нічого такого не робила, де ж справедливість?
Відтепер буду мститись!
13:05
Лесю! Софа неправильно чинить, визнаю. Проте ти
сама винна, бо назвала її «свинею». Тому на твоєму місці,
я перепросив би Софу… А мститись… Ну, ти помстишся,
вона помститься, потім знову ти. І так минає життя, а
потім думаєш: «Що ж я зробила за цей час? Посварилася?
Поворогувала?» Іще раз повторюю: перепроси, не мстись!
Зрозуміла? Сподіваюсь, ти мене ПОЧУЄШ…
2 жовтня. 14:23
Щоденнику, уявляєш, у мене чергова проблема. І що
від мене та вчителька хоче? Щоб я стала ЕЙНШТЕЙНОМ?
Навіщо? Бачила я його… в кабінеті математики… Нащо
мені здався той Ейнштейн? Хочу бути кіноактрисою.
А кіноактриса НЕ має рахувати…
14:25
Алло, Лесю, ПРИЙОМ! Мрії – мріями, гроші – грошима,
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а уроки робити тобі НЕОБХІДНО. Лесю, якщо ти справді
хочеш бути кіноактрисою, то все одно маєш знати
математику. Ти казала, що рахуватимеш на калькуляторі.
А якщо калькулятор зламається?
12 жовтня. 22:05
ЩОДЕННИКУ!!! Сьогодні у мене була цікавезна пригода!
Після школи я поверталася додому, але мене перестріла
Софа й декілька інших дівчат. Вони запросили мене на
вечірку, яка відбудеться сьогодні ввечері. Я очікувала, що
вона скаже мені щось уїдливе, проте вона вибачилась! Тоді
приголомшену мене Софа повела до себе в кімнату. А ТАМ!
Там те, чим я буду займатись решту свого життя – малюнки
дизайнів! Я була у ЗАХВАТІ! Це так цікаво! Після цього Софа
запропонувала мені зайнятись дизайном і поділитись із
нею роботами. Я, звичайно, погодилася, і решту вечірки
ми провели разом. Виявилося, вона дуже хороша й у нас
багато спільного. Тепер я хочу стати ДИЗАЙНЕРОМ!
22:14
Лесю, дуже добре, що ти потоваришувала з Софою. І дуже
добре, що ти розділяєш своє хобі з іншими. Але… я думаю,
тобі треба трохи відволіктися від телефону, він тебе зіпсує.
26 жовтня. 18:34
Щоденнику, ми з Софою вже досягаємо великих успіхів
у дизайні, я – з одягу, Софа – з інтер’єру. Я просто ВРАЖЕНА
роботами Софи, так само, як і вона моїми. У мене вже
виникало питання: а чи можливо було б послати декілька
робіт на конкурс, і я поділилася своїми думками з Софою.
Вона мене підтримала, і зараз ми сидимо й вибираємо
найкращі дизайни, щоб надіслати їх на конкурс.
18:35
Лесю, я дуже пишаюся вашими досягненнями. З нетерпінням чекатиму на результати конкурсу. І пам’ятай, якщо
не виграєш – не сумуй! Завжди можна спробувати ще раз!

130

Проза | 11-14 лет
10 листопада. 7:45
УРА!!! ЩОДЕННИКУ!!! Нас відібрали у «десятку найкращих» і просять приїхати на нагородження!!! Ми вже
зібрали речі (враховуючи те, що наша поїздка буде довгою)
і купили електроні квитки на літак (тому, що церемонію
будуть проводити у Парижі)!!! Ми просто ШАЛЕНО раді!
7:45
УРАААА!!! Я просто неймовірно за вас радий!!!
Ви справжні молодці!
17 листопада. 13:54
Привіт, Щоденнику! Це знову я – Леся! Вибач, що забула
тебе. Дуже жалкую про це. Проте я знову повернулася! Хочу
подякувати тобі за все, що ти зробив для мене! По-перше, ти
навчив мене з повагою й розумінням ставитися до старшої
сестри (та й взагалі до старших). По-друге, ти допоміг мені
подружитися з Софою (і стати дружелюбною). По-третє, ти
допоміг мені зрозуміти, що навчання – це мій обов’язок.
Цей список можна продовжувати й продовжувати…
Якби не ти, я б не знайшла своє захоплення, не зустріла
справжню подругу!
14:00
Зараз розплачуся (хоч я й не вмію). Лесю, та навіть якби я
й давав тобі поради й настанови, але ти не прислухалась до
них, то ти б не змінилась! Я тебе просто вчив, а ти вчилась.
Я дуже радий, що ти не ігнорувала мене. Тобі я теж дякую
(знаєш, як приємно коли тебе слухають).
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Диплом
Вера Кабакова

ЧАРІВНІ РЕЧІ

11 лет, г. Херсон

Олівці
Привіт! Нещодавно я з батьками переїхала в дуже
чудове місто. Воно було чарівне, але я спочатку про це
не здогадувалася. Одного разу я сіла за стіл у своїй кімнаті
і почала малювати. Спочатку на папері з’явилась маленька
пташка. В неї було жовте-зелене пір’ячко, на крилах і
хвості – чорні цяточки, рожевий дзьоб і блакитні оченятка.
Тут мама покликала мене обідати. Коли я повернулася
до кімнати, там літала Пташка! Спочатку я подумала,
що вона потрапила сюди через відкрите вікно, але потім
уважно її роздивившись, зрозуміла – це саме та пташка,
яку я намалювала. Я поглянула на папір – малюнку там
не було. Я зрозуміла, що олівці, які тато мені купив вчора,
були чарівними. Мій малюнок ожив!
Раптом пташка каже:
- Хочу їсти!
Я сіла за стіл і намалювала кілька невеличких зерняток.
Пташка підкріпилася і попросила пити. Я швидко
намалювала мисочку з чистою водою.
На жаль, через деякій час моя родина змушена була
переїхати. Мені довелося випустити свою пташку на волю.
Але я впевнена, що колись обов’язково повернуся до цього
міста і зустріну її.

Ковзани
Був собі Жираф. Дуже сумний. Він хотів знайти собі
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друга. А ше він мріяв про особливу, яскраву річ.
Пішов Жираф до магазину. На полицях побачив
яскраво-рожеві в крапочку ковзани. Купив їх і покрокував
на льодову арену. На вулиці сонце було вже на заході. Саме
в цей час ковзани ставали чарівними, але Жираф про це не
знав. На арені... тільки-но почав Жираф надягати ковзани,
як вони засяяли рожево-яскравим сяйвом і з’явилися слова
«ковз-повз-човз». Жираф здогадався, що має чарівну річ
і що ці слова – заклинання.
По-перше, Жираф побажав, щоб в нього нарешті був
друг. Зразу поряд з ним з’явилася весела Бегемотиха.
Жираф одразу зрозумів, що вона – його найліпший друг.
Вони хотіли разом покататися, але у Бегемотихи не було
ковзанів.
- Ковз-повз-човз! – прошепотів Жираф, і ковзани з’явилися на всіх чотирьох лапах подружки.
Вони не помітили, як на вулиці вже стемніло – арена
закривалася. Жираф знову виголосив чарівні слова –
настав білий день…
Усі три бажання витрачено. Жираф про це не шкодував.
Що може бути краще, ніж справжній друг?!

Жилетка
Гроза. Великі сірі хмари. Маленький зайчик попав під
зливу. Він повернувся додому дуже переляканим, його шубка
зовсім зіпсувалася. У норі сухо і тепло. Зайченя попоїло
моркви і капустки, нарешті заспокоїлося і лягло спати.
Вранці він прийшов до магазину їжака. Став обирати собі
якийсь одяг. Сподобалася довговухому рожева жилетка.
Вона не тільки прийшлася йому впору, але й виявилася
чарівною – перетворювалася на який завгодно одяг.
Могла бути теплою курточкою, або зеленою шапочкою, або
довгим шарфом. Але це ще не все. На потребу ця жилетка
перетворювалася на велику різнокольорову парасольку.
Тепер зайчикові не страшні примхи погоди!
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Диплом
Максим Кайнов

ПЛАНЕТА «ЯЛМЕЗ»
(КОСМІЧНА КАЗКА)

12 лет, Одесса

Всесвіт – це безмежний, чарівний простір, де знаходяться
домівки зірок, планет. З пилу та льоду у Чорній дірці
народилася маленька планета. Темрява Чорної дірки
лякала її. Аж раптом у цю темряву блиснув Сонячний
Промінь.
Він усміхнувся і запитав:
- Як тебе звуть?
- Я не знаю! – відповіла маленька планета.
- Ой, ти така яскрава, немов алмаз. То нехай твоє ім’я
буде Ялмез! – сказав Сонячний Промінець.
Ой, як гарно, планета Ялмез засяяла, немов веселка.
- Що ти тут робиш у цій темряві? – запитав Сонячний
Промінець. Тут так страшно та темно!
Планета Ялмез визирнула з Чорної дірки і побачила
безліч різних зірок: жовтих, білих, червоних. Вона захоплено
роздивлялася навкруги.
- Давай помандруємо по моїй Галактиці, – запропонував Сонячний Промінець.
І планета Ялмез разом з новим другом рушили
в подорож. Маленька планета боялася сама гуляти
по космічних доріжках. Але поруч з нею був маленький,
теплий Промінець.
Зненацька Ялмез побачила яскраве сяйво. То було

134

Проза | 11-14 лет
Сонце. Воно лагідно зігрівало всі планети. Їй здалося, що
там повинно бути тепло та затишно. Ялмез поспішила
на гостини до Сонечка. Наблизившись, вона побачила
багато планет, які рухались навколо Сонця та купались
в її променях. Ялмез нарахувала дев’ять планет. Вони про
щось загадково мріяли, водячи хороводи. Раптом Ялмез
побачила блакитну планету і підкотилася до неї.
- Ти хто? – запитала її блакитна планета.
- Я планета Ялмез. З’явилась ось з тої Чорної дірки. Там
було дуже сумно та холодно. А ти хто?
- Я планета Земля. А це мої друзі (вона подивилась
та показала інші планети).
- Я так боюся загубитись у відкритому просторі. А ще
боюсь, щоб мене знов не притягнула до себе Чорна дірка, –
пожалілася Ялмез.
- Не бійся, вставай з нами в хоровод, будеш десятою
планетою, – відповіла планета Земля.
Ялмез стала за карликовою планетою Плутон. Спочатку
їй здалося, що Карлик був незадоволений появою нової
планети. Він весь похмурий, крижаний. Здавалося, що
Плутон трохи соромився її. Побачивши планету Ялмез,
Карлик ласкаво посміхнувся їй. Він був рад новій подрузі.
На цій планеті жили плутонійці. Вони були дуже розумні.
У них був навіть космічний флот. На своїх космічних
кораблях вони дістались до планети Ялмез. Вона їм
дуже сподобалась. Тут усе було засаджене алмазними
чарівними квітками різних кольорів: фіолетові, червоні,
малинові, жовті, сині. У повітрі стояв неймовірний аромат.
На пелюстках квітів блищали камінці діамантів. Вони
переливалися веселками. Раптом плутонійці побачили
мешканців планети. Це були ялмезці. Вони мали коротенькі
ніжки та ручки, тіло було яскраво-жовтого кольору. Очі
темно-темно сині, великі. Замість вух трубочки. Коли
ялмезці посміхалися, з очей падали веселкові камінці. Ось
чому здавалося, що вся планета – діамант. Ялмезці стояли
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на різнокольоровій галявині та розгублено розглядали
плутонійців. Пташки і звірі мали також золотистий відтінок.
Господарі планети Ялмез запросили гостей до своїх золотих
будиночків та пригостили запашним квітковим напоєм.
Їхні сіяючі будиночки були справжньою гордістю, адже
приваблювали золотим сяйвом. Здавалося, що це сяйво,
ще більше зігрівало планету Плутон.
Планета Земля була дуже рада своїй новїй подрузі. Так
планета Ялмез стала десятою планетою Сонячної системи.
Десь там, далеко-далеко, у безмежному Всесвіті живе
моя маленька планета Ялмез, яка навесні та влітку посилає
різнобарвні діамантові веселки своїй подрузі Землі.

Диплом

СКАЗКА
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ МАРИ

Екатерина Щерба
12 лет, г. Алчевск,
Луганская область

– Сегодня, Мари, я расскажу тебе одну очень интересную сказку, – загадочным голосом сказала Джозель, и
посмотрела на непоседливую дочку-бабочку.

***
В одном старом и пыльном подъезде жил маленький
паучок Вася. Переплетая блестящие нити, он сплёл самую

136

Проза | 11-14 лет
большую и красивую паутину. В неё обычно залетало много
мух и разных жучков. Только паучок их отпускал, и именно
поэтому другие пауки не хотели с ним дружить.
– Ха-ха-ха! – смеялись они, – ты не такой, как мы.
Вася лишь улыбался в ответ, ведь у него есть одна мечта:
увидеть мир, найти настоящих друзей и не важно, пауки
они или нет.
Однажды в его липкую паутину попала бабочка.
Она была очень красивая, и казалось, что её крылья
сделаны из прозрачного хрусталя. Вася никак не мог
налюбоваться её красотой. Вот только бабочка смотрела
на него испуганными глазами, и как только паучок снял
с её нежных крыльев свою паутину, она в страхе вылетела
в окно. Вася мечтательно смотрел, как гостья улетает вдаль,
и хотел когда-нибудь снова её увидеть.
На следующий день за окном подул сильный ветер, и
небеса окутали чёрные тучи. На город опустился туман,
и в его густоте можно было разглядеть лишь тусклое
свечение фар. Заскрипели ключи, открылась дверь
в подъезд, в который зашли люди, оставив его открытым.
Через пару мгновений всё вокруг озарилось яркой
вспышкой и грохотом. От страха сердце пучка застучало
быстрее. Холодный ветер ворвался в подъезд. Он завывал,
бил по окнам и дверям. Паучок Вася затаил дыхание.
Неожиданно что-то подхватило его и понесло в темноту,
туда, где он никогда не был и боялся представить, что же
будет, что ждёт его там. Паучок не видел, куда несёт его
ветер, лишь шелест листвы и постепенно затихающий гул
машин, могли свидетельствовать о том, что он летит всё
дальше от дома. Вдруг сильный порыв ветра швырнул его
на землю, и Вася потерял сознание.

***
Он не знал, сколько времени пролежал, но, когда открыл
глаза, было уже светло. Встав на лапки, Вася огляделся.
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Всё вокруг было огромным и страшным, но через некоторое
время паучок привык к обстановке. Он умылся капелькой
росы, блестящей на солнце, и улыбнулся.
«Как же здесь красиво!» – с восторгом думал Вася.
Вдруг паучок услышал тихие стоны. Оглядевшись,
он увидел в корнях дуба жука с большим рогом и пятью
лапками. Он никак не мог перевернуться.
– З-здравствуй, – дрожащим голосом сказал паучок.
– Привет, – ответил жук, – помоги мне, пожалуйста.
В лес приходили дети и оторвали мне лапку, а потом
перевернули меня вверх брюшком.
– Хорошо. Меня Вася зовут, а тебя?
– Петя.
Паучок выпустил липкую паутину и потянул жука.
Он быстро перевернулся и встал на лапки.
– Спасибо! А хочешь, я тебе покажу лес?
– Конечно! – обрадовался Вася.
Он быстро прыгнул на спину жука, и они взлетели.
Новый друг рассказывал Васе про лес, но паучок не слышал
его: он почему-то всё время думал о бабочке.
Вдруг они начали опускаться, и Вася увидел небольшую
поляну, покрытую золотистой листвой. Купаясь в солнечных
лучах, на ней резвились бабочки. Когда он сошел со спины
Пети, все сразу спрятались за листьями крапивы.
– Не бойтесь меня, я вас не обижу, – спокойным голосом
сказал Вася.
Вдруг к нему подлетела одна из них.
– Постой, я тебя помню! Это ты спас меня, распутав
мои крылья. Меня зовут Джозель, – нежным голосом
продолжила бабочка, – но для друзей, просто Джози,
– и тихо засмеялась. Её голос показался паучку таким
волшебным, а сама Джози - самой красивой на свете.
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– Очень приятно, – только и ответил паучок, зачарованный ею.
– Не хочешь ли ты остаться жить в нашем лесу? –
неожиданно спросила Джози.
– Конечно, – сразу ответил паучок.
– Тогда пойдём со мной, – сказала Джози и полетела
в заросли крапивы, а Вася отправился следом. Вдруг
Джози быстро взлетела вверх. Паучок остановился: перед
ним шумела неспокойная река. Заметив корни большого
дуба, Вася быстро пополз вверх. Через пару минут они уже
стояли на толстой ветке большого дуба.
– Здесь мой дом, – с восторгом показывала бабочка
маленький, но уютный домик, спрятанный среди веточек
и пожелтевших листьев. – Ты будешь жить со мной
по соседству? – с улыбкой спросила Джози.
Вася смотрел на неё, и шум ветра показался ему
волшебной музыкой.
Неожиданно он вместо ответа протянул свои лапки
к Джози, и они закружились в танце.

***
Джози вдруг замолчала и погладила по крылышкам
маленькую Мари.
– Мама, это всё неправда! – сказала неугомонная
малышка. – Так не бывает!
– Как это, не бывает? – раздался незнакомый голос,
и в дом вошёл жук- носорог, быстро перебирая пятью
лапками, и следом за ним – паучок Вася.
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Рисунки финалистов
VIII всеукраинского конкурса
цифрового рисунка «iParus»

Полина Крячко, 11 лет, г. Одесса. «Ой, я дівчина Наталка!»
(Іван Котляревський, «Наталка-Полтавка»)

Георгий Рябов, 9 лет, г. Одесса. «Беспокойный день доктора Гаспара»
(Юрий Олеша, «Три толстяка)
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Ахмед Зитуни, 12 лет, г. Каменец-Подольский. «Государыня рыбка»
(«Сказки Пушкина»)

Алиса Меньшикова, 9 лет, г. Одесса. «Українська дівчина Наталка»
(Іван Котляревський, «Наталка-Полтавка»)
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І место
Наталия Цюпящук

ЛАВАНДА І ЛЮПИН
НА ПОЛОТНІ

16 лет, с. Положево,
Волынская область

Мій, і так ненадійний, світ зруйнувався, тільки-но я зустрі
ла його уважний, впевнений погляд сірих, як небо восени,
очей. Мов легенький літній вітерець, він вмить, без особливих
зусиль, знищив мій картковий будиночок, який я терпляче
будувала і спокійно могла величати життям. Мабуть, саме
з того моменту його існування стало моїм повітрям.
Моє ім’я Лаванда. Дивно? Аж надто.
Моя улюблена бабуся, в якої я зараз гостюю, вмовила
батьків, що бігають за ілюзією сучасності, назвати мене
саме так. Не здогадуюсь, що керувало нею в момент мого
народження, але я їй дуже вдячна. Це краще, ніж Магдалена
або Мілана, як пропонували батьки. Лаванда – це мовби
витвір вуличного музиканта.
Коли я була маленька, мріяла зустріти не принца
на білому велосипеді, а саме музиканта з чарівним голосом
і незмінною гітарою. Але все склалося не так.
Я покохала художника.
Він винаймав будинок, сусідній з бабусиним. Саме тоді
я його зустріла. Можна сказати, зловила на втечі до річки
з мольбертом. Не знаю, скільки йому років, але він був
найгарнішим і найзагадковішим з усіх, кого я знала.
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Щодня я бігала до річки і безцеремонно розлягалася
серед пурпурових квітів з невідомою мені назвою. Любила
спостерігати, як він зосереджено водив пензлем на
полотні. Кидаючи на мене мимовільний погляд, чарівно
усміхався, а потім на його янгольське обличчя падала
тінь глибокої задуми: замість склянці з водою, часто його
пензлик опинявся у термосному кухлі з холодним чаєм.
Це виглядало так кумедно, що я дзвінко сміялась. А потім
бігла додому, по дорозі нарвавши синіх волошок. В цю мить
я кохала весь світ!!!
Любила сонце, яке заплутувалось у волоссі.
Любила небо, яке хвалилось безмежною синявою над
лугом.
Любила дивні квіти біля річки, які дарували свій
приємний аромат.
І безмежно кохала його!
Він ніколи не показував мені своїх картин. Ми
розмовляли з ним про все: про книги, музику, рослини
(до речі, ті загадкові пурпурові квіти звуть люпином!).
Інколи він приносив альбоми з полотнами відомих
художників і показував, чим відрізняється той, чи інший
стиль малювання. Так непомітно, але гармонійно пролетів
тиждень мого перебування в селі.
Коли ми повертались додому, він зібрав букетик ніжнофіолетової лаванди (як символічно!) і подарував мені.
Мабуть, тоді я була схожою на яскравий цвіт маку, який
вирізнявся на тлі зелених пшеничних колосків.
Зайшовши до будинку, відразу відчула: щось не так.
Забігши до вітальні, з жахом побачила бліду бабусю, що
лежала на дивані і ледве дихала!
Далі все відбувалось, як у страшному сні: тремтячими
руками, набравши номер «швидкої», я назвала адресу.
Медики прибули за п’ятнадцять хвилин і, вклавши
бабусю на ноші, доставили в автомобіль. Один із лікарів,
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зауваживши на мій стан, взявся дзвонити батькам, котрі
обіцяли завтра приїхати.
«Швидка» помчала, а я ще довго стояла біля відчиненої
хвіртки і дивилась, як сутінки повільно огортають село.
Потім хтось тихенько обійняв мене за плечі й відвів до
хати. Це був він. Зараз понад усе мені хотілось заснути, щоб
прокинутися в своєму щасливому світі.
Але я не мала сил дійти навіть до своєї кімнати, тому
вляглась на дивані. Він накрив мене теплим пледом і вже
хотів іти, та я зупинила його:
– Залишся, будь ласка...
Не хотілося бути зовсім самій в порожній хаті. Без бабусі
було чомусь страшно, як і в дитинстві, коли я боялась
темряви, тому вона залишалась зі мною всю ніч.
Він, тихенько зітхнувши, ліг біля мене, обійнявши за
плечі. Я поклала голову на його плече. Приємне тепло
і відчуття спокою розлились тілом. Страх відступив. Мене
вже майже зморив сон.
«Я тебе люблю». Мабуть, я це сказала вголос, оскільки
він шумно видихнув і шепнув: – Засинай…
І я, нарешті, провалилась в царство Морфея.
Прокинулась від голосів у передпокої. Місце біля мене
було порожнє. Напевно, він пішов додому ще до приїзду
батьків, розмову яких я почула. З її уривків стало зрозуміло,
що в бабусі серцевий напад, але зараз стан стабільний.
Вона в центральній лікарні. Це означає, що мене заберуть
додому. Батьки перемістилися в кухню, а я тихенько
прослизнула на вулицю й побігла до сусідького будинку.
Він завершував картину. Я зазирнула через плече
і ахнула. Та це ж я! В світлій сукенці тримаю букет лаванди
і мило всміхаюсь. А навколо – безмежне море квітучого
люпину й блакить річкового плеса.
– Ти їдеш. – Це було не питання.
– Так, – ледве видихнула.

144

Проза | 15-18 лет
– Перед від’їздом забереш – вона твоя, – вказав на полотно.
Я мовчки кивнула.
– Тобі краще піти, – зітхнув він.
Я знову кивнула, але, схаменувшись, міцно його
обійняла. І він теж відповів на мій порив.
– Я обов’язково повернусь, – пообіцяла нам обом.
Він усміхнувся і тихо, без сумніву, сказав:
– Я знаю. І чекатиму.
Квіти на лузі загойдались від подиху вітру.
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ІІ место

НІЧОГО
НЕМОЖЛИВОГО

Эльвира Мельгунова
16 лет, г. Херсон

«14.02. … Віка це гарно придумала – я радий, що взяв
участь... Печиво дійсно було смачне – не дивно, що його
розкупили швидко.»
«18.03. Заходила Віка – каже, м’язи болять нестерпно.
Навіть не змогла воду принести. Я обійдуся, а сусідка
молодчинка – таки виборола перше місце!»
«28.08. Речі складені. Віка допомагала їх купувати.
Невже я увійду сюди через півроку власними ногами?»
Це – сторінки щоденника мого сусіда. Знаю, що погано
вчинила, прочитавши кілька сторінок. Але блокнот
був розкритий, і я помітила своє ім’я. Не втрималася –
поцікавилася.
«Він» – це мій сусід, і він – інший. Ні, Олег
не темношкірий і не трансгендер. Він інвалід, прикутий
до візка внаслідок аварії. Стегнову кістку зламано у трьох
місцях, лікарі констатували, що ходити вже не зможе.
Ліву руку ампутували до ліктя. Кар’єру монтажника
спецобладнання, звісно, прийшлося покинути. Вдома він –
диспетчер таксі. Взагалі йому не щастить з дитинства – рано
лишився батьків, ріс у сиротинці… Може, він народився
під нещасливою зіркою?
Молодий хлопець – лише 25! – майже не виходить
з дому: в ліфт візок ледве втискується. Моя мама постійно
ходить до нього, допомагає і мене гукала. Але хіба
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це цікаво? Я більш хотіла «посерфіти в неті», погуляти.
До «недолюдини» мені було байдуже. І що мама у ньому
знайшла? Чого часто сидить там? У мене навіть ревнощі
були – здавалося, що йому приділяється уваги більше, ніж
мені, власній доньці.
І ось мама їде на курси підвищення кваліфікації.
Найстрашніше те, що тепер мені потрібно приглядати
за Олегом. Я мовчки слухала настанови про розпорядок
дня «недолюдини», обурювалася: «От навіщо воно мені?!»
Мама поїхала… За розкладом йшов сніданок. Я понесла
Олегові яєчню. Мені було зовсім нецікаво, як у нього
справи – тому «сиділа в телефоні» і навіть не піднімала
очей, поки не згадала мамине: «Будь чемною дівчинкою!
Поспілкуйся…». Задала банальні питання про життя-буття.
Він відповідав односкладово. «Цікавий співрозмовник…» –
подумки посміхнулася я. Переступаючи через лінь та
некомфортну спекотну погоду я повезла Олега до магазину,
втишаючись: «Купимо щось таке, щоб завтра не треба було
«опікуватися».
Олег цілу годину водив мене по відділах, а потім мені
довелося тягнути тяжелезні торби! Але я була «чемною
дівчинкою» і, стиснувши зуби, догоджала сусідові, щоб
домовитися, що завтра я вільна. На питання він відповів:
«Навіть через два дні нічого не буде потрібно…» Я зраділа –
два вільних дні!
Дивно – через день мені згадувались сумні сині очі
Олега… Дозвіл «не приходити» дзвенів у голові. Пішла –
бачу, що він сидить біля вікна з фотоальбомом. Розглядає
знімки, де він ще здоровий. Стало по-справжньому жаль
хлопця, і щоб відволікти, знаходжу тему розмови. За
вечерею Олег розповідає мені про своє життя до аварії, про
те, як все змінилось. А я – сама не знаю, чого це! – про свої
проблеми.
Я почала все частіше знаходити вільний час – заходила
до Олега «у гості». Це було навіть краще, бо за допомогу
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він завжди пропонував гроші. Так пролетів місяць – мама
нарешті вдома. Боже, як же я скучила! Коли вона почала
збиратися до Олега, я зупинила: «Відпочинь, я піду сама».
Бачили б ви вираз здивування на її обличчі! І це я ще
не розповіла, які в нас з Олегом є спільні ідеї.
Восени я рідше заходила до Олега, а коли вдавалося –
ми готували смаколики або він допомагав мені з «точними
науками». Як і кожного року, в школах міста почалася акція
«Від серця до серця». Діти і дорослі продають солодощі,
іграшки, книжки, щоб отримані гроші віддати організації,
що допомагає людям. Я долучила до справи Олега – ми
робили наші фірмові кекси, печиво з кокосовою стружкою.
Після чергової ярмарки я доповідала:
- На всіх не вистачило! Наші солодощі продані у перші
ж хвилини.
Олег радів – це було видно по його щирій усмішці
і світлу в очах.
У березні я інформувала сусіда:
- Беру участь у благодійному марафоні.
- Радий за тебе! Я теж колись… – і в Олега зіпсувався
настрій.
- Не сумуй, ти ще зможеш.
- І як ти собі це уявляєш?! – майже нагримав він на мене.
- Я в тебе вірю.
У мене вже була ідея, як допомогти гарній людині
з нелегкою долею. Я вже знала, що відновити ногу можна,
зробивши кілька операцій у Німеччині. Грошей на це
назбирати було просто неможливо, а головний приз
у марафоні – волонтерська допомога.
У день забігу я хвилювалася – мені просто необхідно
перемогти! Тож бігла з усіх сил, не дивлячись, що коле
у боці і піт заливає очі.
Тоді я перемогла! Тепер Олег у Німеччині, а я поливаю
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його квіти... Бачила по скайпу його обличчя, коли він
вперше підвівся на ноги: крізь біль струменіло натхнення.
Впевнена: щоб змінитися, людині потрібно небагато
часу. Мені вистачило тижня. Вважаю, що немає нічого
неможливого, якщо це стосується відносин між людьми!

ІІІ место
Ангелина Зубач
15 лет, пгт Шацк,
Волынская область

ЧАС СЛІПОЇ ЛЮБОВІ

Тільки боги відали про те місце. Десь над хмарами,
де у височіні неба простягалась невидима доріжка, дивний
острів топився серед зірок. Ширились чутки, що це край
людських емоцій і почуттів, і що жоден ще не зміг пройти
крізь срібні ворота священної землі, яка надійно захищена
від зовнішньої скверни.
Тож богам нестерпною була навіть думка, що якісь там
людські переживання не хочуть їм коритись. Їй-бо – яке
зухвальство! – називати самих богів тими, хто приносить
зло на священні землі. От і вирішили вони послати когось
на пошуки острова. Кинули жереб – і чарівна богиня
веселки Іріда, запрягши колісницю, зникла в туманному
сяйві зоряного пилу. Здолала ледь не всю небесну гладінь,
допоки не дісталась незвіданого краю.
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Ворота перед богинею легко прочинились – i відразу ж
повернулись на місце. Кволий старець з довгою бородою
з’явився, мов з-під землі.
– Вітаємо вас, богине, на нашій благодатній землі, –
звернувся до неї. – Чиста ви в своїх переконаннях, то ж
і впустили вас ворота. Роздивляйтесь, коли ваша ласка.
А я вам повідаю про всяке…
Старий чолов’яга провів прекрасну богиню крізь
заквітчаність долин і зелень луків, кришталевість озер
і стрімкість джерел до чарівного трояндового саду.
– Це долина Амура. Місце суцільної любові, де все
просякнуте нею. Часами вона буває такою, що й годі
виплутатись з її червоної павутини. Ех, якби ж боги та люди
не втручались в існування таких місць, як ось це… Ворота
на острові якраз для того, щоб захистити цей клаптик землі
від їхніх непердбачуваних дій.
Іріда не дослухала. Її увагу поглинула скромно одягнена
дівчина, що вклякла на колінах перед клаптем світла
на траві й щось бурмотіла, склавши руки перед собою.
– Це Філія, – пояснив старий, – любов у чистому вигляді.
Та, яку відчувають усі. Вона в безупинній молитві за свою
рідню та ближніх. Воістину – найсправжнісінька любов!
Пройшовши повз, Іріда та провідник зупинились біля
дівочої вроди з суміші пшеничного волосся й чуттєво
звабливих губ. Повністю заглибившись в сюжет книги,
красуня навіть не звертала уваги на богиню і її супутника.
– Це Ерос. Любов, що прагне ідеалу. Повсякчас шукає
його у книжках і плекає надію про зустріч, допоки
не знайде інший об’єкт захоплення. Оце в її мріях: тиждень
тому прекрасний принц, вчора – хоробрий лицар, сьогодні
– шляхетний розбійник, завтра вона маритиме думками
про крадія-джентельмена, а післязавтра… І так без кінця.
Замислена молода жінка в темно-зеленій сукні сиділа
поруч з Ерос. Нервово поправляючи окуляри, щось
занотовувала на аркуші, потім ретельно перечитувала.

150

Проза | 15-18 лет
– А це – Прагма. Любов вигоди й розсуду. Її улюблене
заняття – вести облік переваг кожного з обранців. Вчора
вона вибирала судженого за надійсністю, сьогодні –
за становищем у суспільстві, а завтра, напевне, буде
обирати за розміром кишені. Ось так.
Наприкінці мандрівки вони зупинились біля мосту,
що з’єднував береги ставка. Посередині стояло юне дівча
з мрійливим поглядом. Біла сукня до колін з розмаїттям
воланів та вишивок, безліч квітів на капелюшку
й мережива на парасольці створювали подібність
до весільного повітряного торта. Погляд блукав десь
далеко, та коли супутники наблизились, дівчина мило
всміхнулась, привітавшись.
– Це вона лише до вас, богине, – сказав старий. Опісля,
коли Іріда кинула на нього збентежений погляд, додав, –
мене вона не бачить. Агапе – донька Самопожертви й
Безкорисливості. Чистіша навіть за Філію! Такої невинності
дівочої душі ви більш ніде не стрінете. Вона чекає його,
навіть якщо обранець не знає її або ж відчуває до неї зовсім
протилежні почуття. Яка самовідданість! Хоча її очікування
триває цілу вічність, та час для неї давно зупинився. Я тут
безсилий щось вдіяти.
– Час? – перепитала богиня.
– Саме так, – підтвердив супутник. – Тому вона мене й
не бачить. Я для неї просто не існую.
Повертаючись додому, Іріда ніяк не могла забути
спотворене зморшками й віками обличчя Часу. А ще те
дівча з меланхолійним поглядом... Чи багато таких, як
вона? Тепер богиня осягла все, сказане чоловіком, тож не
сумнівалась у тому, як це донести богам. Вона не скаже
нічого правдивого по одній-єдиній причині: боги ніколи не
осягнуть одвічного чекання дівчини, як і того, хто таємно
наглядає за нею.
Адже тільки Час розумів, наскільки важлива в житті
справжня щира любов.
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Рисунки финалистов
VIII всеукраинского конкурса
цифрового рисунка «iParus»

Алексей Коваленко, 11 лет, г. Одесса. «Холмс и Ватсон. Новое расследование»
(Артур Конан Дойл, «Приключения Шерлока Холмса»)

Ахмед Зитуни, 12 лет, г. Каменец-Подольский. «Сила желания»
(«Сказки Пушкина»)
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Анна Потапенко, 15 лет, г. Южный.
«Ты, царица, всех милее, всех румяней и белее»
(«Сказки Пушкина»)
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Константин Зинченко, 10 лет, г. Одесса
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Гости
конкурса

ПРОЗА

I место

ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫМ Я НЕ СТАЛ

Анастасия Липихина
15 лет, Киргизия, г. Бишкек

Всю жизнь все от меня чего-то ждали. Ждали хорошего
аппетита, примерного поведения, отличных отметок.
Ждали внимания, сочувствия, жалости. Если когда-нибудь
мне удастся поймать золотую рыбку, одним из желаний
непременно будет вспомнить, чего от себя ждал я сам.
С самого начала. Я жил желаниями других. Я играл
на фортепиано, потому что этого хотела мама. Папа
ждал от меня больших успехов в шахматах. А чего ждал
я сам? Учителя ждали от меня хороших оценок. Учитель
математики ждал, что я хорошо напишу контрольную.
Учитель рисования ждал, что я нарисую ему шедевр,
в то время как он сам не умел нормально рисовать. А чего
ждал я от себя в школьной жизни? Мои друзья ждали, что я
всегда буду им помогать, поддерживать. Но когда мне была
нужна их поддержка, они говорили, что я и сам во всём
разберусь. Родственники хотели, чтобы я сопереживал их
ребёнку, который мне приходится троюродным братом
крёстного отца со стороны бабушки, и которого я ни разу
не видел. Ждали, что я всегда буду отзывчивым,
приветливым, добрым к ним, всегда поздравлю их с днём
рождения, или ещё с каким праздником. Они думали, что
мне интересно сидеть с их маленькими детьми.
По окончании школы от меня ждали, что поступлю в
престижный университет. Хотели, чтобы я получил аттестат
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и пошёл на хорошую работу, зарабатывал много денег.
А чего ждал я?
Я ждал от себя того, что пойду в художественную школу.
Я хотел играть в волейбол. Хотел учиться на дизайнера.
Ведь я действительно хорошо рисовал. Я ждал от себя,
что поступлю на тот факультет, на который хочу. Но я жил
желаниями других. И стал человеком, которого хотели
видеть окружающие меня люди, но не собой. Всю жизнь
все от меня чего-то ждали: хорошего аппетита, примерного поведения, отличных отметок. Ждали внимания,
сочувствия, жалости. Если когда-нибудь мне удастся
поймать золотую рыбку, одним из желаний непременно
будет вспомнить, чего от себя ждал я сам.

II место
Ксения Перескокова
17 лет, Россия,
поселок Лобва

ОГОНЬ

Детские санки катились с горы. Раздался женский голос,
и за ними побежала девочка. Её тоненькие ручки ловко
ухватили веревочку, и санки остановились. На железных
прутьях лежало не так много вещей: чайник, фонарь и
маленькое ведерко. Остальное не поместилось, остальное
не уцелело, остальное не смогли спасти…
Щелкнул замок, и входная дверь отворилась. В дом
зашла женщина. Старое, местами рваное пальто висело
на костлявых плечах. Худые, немного дрожащие руки
прикрыли скрипучую дверь. Всё тело, походка, жесты
говорили об усталости.
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Навстречу выбежала девочка, на вид не больше десяти
лет. Она радостно прыгала возле матери, рассказывая о
последних новостях. Мишка где-то нашел железный осколок,
в классе появилась новая девочка, а к соседской девчонке
приезжал папа и брат. Женщина с грустью посмотрела на
девочку, скинула пальто и прошла в комнату. Когда-то у них
была большая квартира с отдельными кухней, гостиной,
детской и спальней. Сейчас же просторная кровать стояла в
углу кухни, у окна, заклеенного полосками газет, стоял стол,
а маленькая печурка находилась в центре. Зима была очень
холодной, и отапливать много комнат смысла не было.
Женщина подошла к печке, на которой сиротливо стоял
чайник. Несколько досок от старой мебели лежали рядом.
Они тут же оказались в топке, и появился маленький огонек,
принося спасительное тепло. Женщина приподняла
крышку чайника. Там на дне оставалось немного чайных
крупинок. Их хватит еще на несколько раз. Взгляну на
ведро, стоявшее неподалеку, она сказала:
- Вода закончилась. Свет, сходи к реке, набери воды.
Девочка встала с кровати и направилась к вешалке,
чтобы взять шубу. Шуба была большая, и Свете досталась от
старшего брата. Ему теперь такая одежда без надобности.
Ручки подхватили небольшое ведерко, и вскоре раздался
скрип двери.
«Мама сделает чай. Весь день я только о нем и думала.
Вкусный, горячий. Что может быть лучше?» Такие мысли
заставляли девочку торопиться. Дом стоял недалеко от
реки, всего через две улицы. Хотя многим людям и это
расстояние пройти было большим подвигом.
А вот и берег видно. И небольшую очередь перед
прорубью. Люди были измучены, многие еле стояли на
ногах. Часто вода набиралась в совсем маленькие ведерки:
люди, лишенные сил, не могли унести больше. Но река это единственное место, где можно было достать воды. Вот
и Света, а иногда и ее мама, стояли здесь.
Живительная влага, так необходимая в это тяжелое,
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страшное время, для многих находилась за километры
от дома.
Взгляд то и дело натыкался на мертвые тела – кому-то
не хватило сил дойти до реки. Задумавшаяся девочка не
обратила внимания на странные звуки и голоса людей.
Но страшный и сильный грохот она не могла не услышать.
Девочка оглянулась. Она знала, что такой грохот не предвещал ничего хорошего. Сердце пропустило удар, когда она
увидела вдали что-то красное. Огонь. И много дыма. Очень
много. Что-то горело. Дома горели довольно часто, но в той
стороне жила она сама. Девочка схватила веревку санок, на
которых стояло ведро и поспешила к дому. Мысли путались
в голове. В глазах стояли слезы. Но в душе еще была надежда,
которая по мере приближения пропадала. Заходя во двор,
девочка уже понимала, что самое страшное произошло.
В дом попала бомба. Половина стен обрушились, а на месте
их квартиры виднелась огромная дыра. Слезы полились из
глаз. Но теперь ничего не сделаешь. Сколько раз она видела
огонь и дым? Сколько раз она видела потерянные лица
людей, оставшихся без крова? Сколько раз она радовалась,
что беда обошла их стороной? Теперь осталось найти маму.
В глубине двора виднелся знакомый силуэт. Жива. Света,
бросив сани, помчалась к маме. То же старое, местами
рваное пальто. Потерянный взгляд. И железный чайник
с крупинками чая на дне в руках. Только теперь будет все
по-другому.
Детские санки катились с горы, девочка бросилась
за ними. Её тоненькие ручки ловко ухватили веревочку,
и санки остановились. На железных прутьях лежало
не так много вещей: чайник, фонарь и маленькое ведерко.
Остальные вещи спасти не удалось: они находились под
завалами или вообще сгорели. Теперь у них не осталось
ничего. Что делать? Куда идти? Света не знала ответов
на эти вопросы. Она просто шла вперёд…
Ленинград, 1942
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Рисунки финалистов
VIII всеукраинского конкурса
цифрового рисунка «iParus»

Николай Морозов, 10 лет, г. Одесса. «Тибул над площадью Звезды»
(Юрий Олеша, «Три толстяка).

Ангелина Драченко, 17 лет, г. Одесса. «Толстяки»
(Юрий Олеша, «Три толстяка).
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Мария Гапон, 11 лет, г. Винница. «Шамаханская царица» («Сказки Пушкина»).
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Оргкомитет VII международного
Корнейчуковского фестиваля детской
литературы выражает сердечную
благодарность за поддержку
Одесскому городскому голове Геннадию Труханову
Главе жюри международного литературного конкурса
произведений для детей и юношества «Корнейчуковская
премия», писателю Владимиру Рутковскому
Главе жюри всеукраинского конкурса цифрового рисунка
«iParus» и конкурса «iParus – 3D Pen» Валерию Токареву
Начальнику Управления культуры, национальностей,
религий и охраны объектов культурного наследия
Одесской областной государственной администрации
Елене Олейник
Начальнику Департамента культуры и туризма
Одесского городского совета Татьяне Марковой
Начальнику Управления образования и науки
Одесского городского совета Елене Буйневич
Президенту Украинской ассоциации издателей
и книгораспространителей Александру Афонину
Директору коммунального учреждения г. Одессы
«Централизованная городская библиотечная система
для детей» Галине Лазаревой и всему ее коллективу
Директору Одесской областной библиотеки для детей
им. В. Катаева Татьяне Палий
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Благодарим друзей фестиваля
Альперину Сусанну
Бродавко Романа
Верещагина Геннадия
Гармидера Геннадия
Гудыму Марию
Драган Александра
Зинченко Дмитрия
Ищук Инну
Ковальского Юрия
Коршунову Анну
Купцову Любовь
Максимову Марию
Муратова Наиля
Надэмлинского Алексея
Ноздрюхина-Заболотного Виктора
Онищенко Александра
Палатникова Григория
Пундика Николая
Редера Анатолия
Симоненко Олега
Топала Григория
Щурову Татьяну
Этнаровича Олега
Яворскую Алену
Яцеленко Эвелину

Спасибо вам, дорогие друзья,
от читателей, авторов и организаторов фестиваля!
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