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Про конкурс

Всеукраїнський конкурс дитячої та юнацької літературної творчості «Море талантів» – це конкурс літературних
творів українською та російською мовами (поезія і мала
проза), написаних авторами з України (від 6 до 18 років).
Учасники діляться на три вікові групи: 6-10 років, 11-14
років, 15-18 років.
Для авторів з інших країн діє номінація «Гості конкурсу».
Цілі конкурсу – виявлення обдарованих дітей і підлітків, створення умов для розвитку творчого потенціалу дітей
і підлітків, привертання уваги до дитячої творчості; розвиток дитячої літератури; популяризація дитячого читання;
виховання художнього та естетичного смаку.
Конкурс входить до складу основних заходів Міжнародного Корнійчуковського фестивалю дитячої літератури, що
проводиться щорічно в Одесі.

Організатор: «Експо-юг-сервіс»
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Привітання
Дорогі автори і читачі!
Ось уже дев’ятий рік розправляє свої вітрила літературний конкурс «Море талантів», і кожен рік виходить у світ
альманах кращих творів лауреатів.
Одеська обласна державна адміністрація завжди підтримує такі важливі для культури і всього нашого майбутнього проекти, адже все, що читають і пишуть діти сьогодні,
буде впливати на наш світ завтра. Всі ми хочемо бачити це
майбутнє прекрасним.
Щирість, свіжість, чистота юних письменників підкорюють серця читачів. Звісно, не всі з авторів альманаху залишаться в літературі, але неспокій шукань, любов до життя,
відкритість, спрямування на вищі людські цінності, робота над собою і радість творчих перемог залишаться з ними
назавжди. Тож, успіхів й натхнення всім!
Олена Олійник
Директор Департаменту культури, національностей,
релігій та охорони об’єктів культурної спадщини
Одеської обласної державної адміністрації
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Привітання

Дорогі друзі!
Щороку літературний конкурс «Море талантів» відкриває нові імена талановитих дітей та підлітків, допомагає їм робити перші кроки в літературі, удосконалюватися,
прагнути до високих результатів.
Радий, що можу підтримувати це прекрасне починання, що об’єднує дітей, їх батьків, педагогів, усіх небайдужих
людей.
Бажаю юним авторам успіхів і творчого надхнення,
а читачам – радості від зустрічі з новим альманахом
«Море талантів»!
Геннадій Труханов
Одеський міський голова
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Привітання
Читая стихотворения и рассказы юных авторов «Моря
талантов», я вспоминала строки из повести Константина
Паустовского «Золотая роза»: «Очевидно, писательство
возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо
раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве. В детстве
и юности мир существует для нас в ином качестве, чем
в зрелые годы. <...> Поэтическое восприятие жизни,
всего окружающего нас – величайший дар, доставшийся
нам от детства».
Дорогие участники! Берегите этот дар, а мы будем продолжать делать все от нас зависящее для развития ваших
талантов. Желаю вам новых открытий и творческих удач!
Благодарю родителей, учителей и наставников наших
чудесных конкурсантов!
До новых встреч в конкурсной программе!
Галина Безикович
Председатель оргкомитета
международного Корнейчуковского фестиваля
детской литературы
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Передмова
Море талантів України
У 2020 році на конкурс було надіслано близько трьохсот робіт. Кращі
з них ми вибрали для публікації в альманасі – це віршовані твори двадцяти семи авторів і прозові твори тридцяти трьох авторів.
Відкривши цю збірку, ви відчуєте, наскільки прекрасна і різноманітна наша країна, вдихнете морське повітря і аромати квітучих
садів, відчуєте жар степового сонця і силу карпатських вітрів. А ще ви
прогуляєтеся по вулицях Одеси, побуваєте в столиці разом з ведмежам
Дореміком, вирушите у подорож до міста червоних сердечок, де живе
чарівний Синій кінь, потрапите в мармеладний ліс з цукровим драконом. На вас чекає багато чудес!
Альманах «Море талантів» наповнений ліричними сповідями,
кумедними замальовками, казками, повчальними сюжетами, пронизливими історіями. Відображаючи світ, юні автори пропускають
його через своє сприйняття, пишуть про те, що їх хвилює, фантазують,
конструюють сюжети.

Читайте з радістю!
Інна Іщук,
членкиня журі конкурсу «Море талантів»;
голова об’єднання дитячих письменників м. Одеси;
членкиня одеського відділення Національної Спілки
письменників України
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Поезiя
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Поезія | 6-10 років
Поезія | 6-10 років
I місце
Максим Смовський
9 років, Чернігівська область,
Козелецький район, м. Остер

ПОДИВІТЬСЯ У МАМИНІ ОЧІ…
Подивіться у мамині очі,
Скільки ніжності в них і тепла,
Цілий звіт про недоспані ночі,
Ціла доля, дитино, твоя.
Подивіться на руки матусі,
Так багато розкажуть вони,
Я до них, мов до сонця, горнуся.
ВСІМ завдячуєм матері ми.
Подивіться на сиве волосся,
Що спадає у довгу косу.
Як же рідко ми кажемо неньці:
«Я тебе усім серцем люблю!»
Подивіться у мамині очі,
В два бездонні святі джерела.
Ми усі залишаємось дітьми,
Доки рідна матуся жива.
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Поезія | 6-10 років

НА ЧЕСТЬ МАМИ
В нас є багато міст прекрасних:
І Суми, і Чернігів є,
Але чому ніхто на світі
Містечко «Мама» не назве?
Геройство мами непомітне:
«Те» – принесіть, а «це» – подайте,
А потім, вже в дорослім віці:
- Матусю, пліз, не заважайте.
Від праці – рученьки в мозолях,
Від хвилювань – на серці рани,
Усе прекрасне на землі
Пішло, дитино, перш від мами.
Голубить, гладить ніжно-ніжно,
Горне до серденька вона.
Співає лагідно і втішно
І віддає себе сповна.
Я вірю – у майбутнім «Мама»
На карті місто назовуть,
Адже чого ми варті з вами
Без неньок, що для нас живуть?!
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Поезія | 6-10 років

ЗАВИВАЄ ХУРДЕЛИЦЯ ЗРАНКУ…
Завиває хурделиця зранку,
І чомусь вже не спиться мені,
Стали білими сходи на ґанку,
Відлетіли за ліс журавлі.
Біля мене схилилась матуся,
Ніжно гладить гаряче чоло, –
Так давно це усе відбулося
Й ніби вчора це, мамо, було.
Ніби вчора до школи водила
І назад зустрічала щодня,
Ніби вчора… а ти уже сива,
Рідна ненько, найкраща моя.
Все життя пролетіло, мов кадри
У найкращому в світі кіно,
Мама – слово лунає як мандра.

У ЖИТТЯ ВІДЧИНЯЮ ВІКНО...
Ви навчили любові й повазі
До людей, до природи, землі.
Поклоніться усі своїй МАМІ
За уроки безцінні її.

18

Поезія | 6-10 років

МАМИНЕ СЕРЦЕ
Мамині ніжні теплі долоні,
Мамині сиві побілені скроні,
Мамина усмішка – добра, ласкава,
Діти ми всі, доки є наша мама.
Її колискова – серця перлинка,
Слово матусі – вічна підтримка,
Очі – озерця терпіння й любові,
МАМА – найкраще слово у мові.
Мамині руки – промені сонця,
Мамина ласка – світло в віконці,
Ви бережіть матусю свою,
Ніжно кажіть: «Тебе я люблю!»
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Поезія | 6-10 років

Поезія | 6-10 років
II місце
Дар‘я Гризан
10 років, м. Одеса

ЗИМА,
И СКОРО БУДЕТ СНЕГ…
Зима, и скоро будет снег…
А я иду искать ночлег.
И я найду уют, тепло,
Зиме и холоду назло.
Кусты покрыты белым пухом,
Озябли улицы и двор,
Щедра на снег зима-стряпуха
Ведет с морозом разговор.
На улице нет ни души,
И взял мороз карандаши,
Нарисовал ель на стекле
И птицу счастья на крыле.
И пусть на улице метель
Кружит-вертит и завывает.
Смотрю в окно и пью кисель,
И мамин голос утешает.
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Поезія | 6-10 років

ПОДСНЕЖНИК
В тучах солнце засверкало,
Засияло в скрипаче.
От мелодий оживало
В музыкальном все ключе.
А под снежным одеялом
Вдруг проснулся первоцвет,
Потянулся в снеге талом,
Солнцем, музыкой согрет.
Он беспомощный, безмерный,
Белоснежный и живой.
Этой музыке поверил,
Чтобы прорасти весной.
Посмотрел он, оглянулся –
Фея белая колдует –
И в свой дом родной вернулся
Ждать от солнца поцелуя.
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Поезія | 6-10 років

СПАЛАХ
Метелик – це комашка,
Спорхнула на ромашку,
В природі їй так важко –
Її з’їдають пташки.
Ведуть всі хороводи,
Чекають всі свободи,
Літають всі фігурно
Та світяться ажурно.
Сидять вони на квітках –
Комашки люблять літо,
Кружляють, оживають
Та крила розкривають.
Вони, як намальовані,
Шліфовані, приховані,
Злітають і танцюють,
Та свято всім дарують.
А я спостерігаю,
Як квітки набухають,
Як сонечки співають,
Як коники стрибають.
Я теж, мов той метелик,
Літаю серед гаю,
З бабками розмовляю,
Нектар-думки збираю.
Та раптом спалахнуло,
Враз ожило, взлетіло,
Й всіх думок не стало,
Як вітром поздувало.
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Поезія | 6-10 років
II місце
Діана Гардадіна
10 років, м. Дніпро

ИНФАНТА МАРГАРИТА В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ
(Диего Веласкес, картина «Инфанта Маргарита-Тереза в белом платье»)

Тугой корсет на талии
И юбка с кринолином.
Вокруг портьеры алые
И по бокам картины.
И завитые волосы,
И крупное колье…
Наверно, эта девочка
Проснулась на заре.
Открыла глазки сонные,
Поёжилась слегка.
Вот и бегут к ней фрейлины,
Спешат издалека.
Надели платье длинное,
Тугой корсет стянули.
И кучери блестящие
Налево повернули.
Потом большой заколкой
Их крепко закололи,
И утреннего кофе
Ей чашечку смололи.
Нарядная, как Турандот,
Причесанная, в платьице.
Но почему-то кривит рот,
Ей это всё не нравится.
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ОДУВАНЧИК
Одуванчик золотой
В поле машет головой.
А вокруг листва шумит,
Ветер по полю летит.
Дети рядом пробегали,
Одуванчик увидали.
Посмотрели на него,
Как на друга своего.
Вскоре лето пролетело,
Всё в округе пожелтело.
Одуванчик не желтел,
Одуванчик побелел.
Белой шапкой он махал,
Словно зиму зазывал.
Ветер дунул со всей силы,
И пушинки все струсил он.
Ну, а в следующем году,
И на поле, и в саду,
Одуванчики росли,
Радость людям всем несли!

ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Зимний день, снежинки в небе,
Дети на каток ушли,
Возле нашего окошка
Кошку с мамой мы нашли.
Замурлыкал вдруг котёнок,
- Мяу-мяу, – он сказал.
Отвели мы эту кошку
В новогодний зимний зал.
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Ну, а в зале тут напитки:
Молоко, коктейль и квас.
- Выбирай скорее, кошка,
Это всё теперь для нас.
И котёнок нам сердечно
- Мяу-мяу, – вновь сказал.
Выбрал молочко, конечно,
Танцевать он сразу стал.

Малюнок: Діана Гардадіна, 10 років, м. Дніпро
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***
Зима укрыла поле белым полотном,
Не стало видно рожь на нём.
Блестит на солнце снег,
На улице светло.
Зима пришла везде:
И в город, и в село.
Вот воробьи в кустах,
Вот голубь, посмотри.
Летают во дворе
Синички, снегири.
Как радостно сейчас,
Тропинки замело,
Зима пришла везде:
И в город, и в село!
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III місце
Дарина Католик
10 років, Волинська область,
Володимир-Волинський район,
село Зимне

***
Встану вранці на світанку,
Сонцю посміхнуся,
І до рідної матусі
Щиро пригорнуся.
Побіжу у сад зелений
По вузькій стежині,
Замилуюся росою
На рясній калині.
Як прекрасно! Світ навколо
Різнокольоровий!
Жовтий, наче житнє поле,
Наче синь казкова,
Що напоєна піснями
Цвіркунів і бджілок,
Соловейків голосами,
Співами сопілок!
І дзвенить, цвіте, буяє
Рідна Україна,
Мене вабить, надихає –
Я ж її дитина!

27

Поезія | 6-10 років

ПІДСНІЖНИК
Весняної днини підсніжник зацвів,
Блакитні відкрив оченята.
Пелюстки до сонечка ясного звів,
Йому усміхнувся завзято.
Поглянув на поле, діброви, ліси,
Струмок, що дзюркоче в долині.
Ніколи такої не бачив краси –
Усе тут, немов на картині.
У синьому небі летять журавлі,
Несуть на крилах рідну мову.
Вишиванку квіти дарують землі
І казку весняну, чудову.

БЕРЕЖІТЬ ПРИРОДУ!
Бережіть природу, люди!
Хай краса панує всюди,
Пташки в небесах співають,
Квіти в лузі розцвітають.
Он розсипались ромашки,
Стало поле, наче казка.
Між ромашками – волошки
Синіх барв принесли трошки.
Мак вмивається росою
І вітається зі мною…
Я ж всім радо усміхаюсь,
Бути другом намагаюсь.
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РІДНЕ СЛОВО
Щире українське слово
Від батьків я чую знову.
Мама пісеньку співає,
Тато книжечку читає,
Із бабусею удома
Говорю на рідній мові.
Брата завжди виправляю,
Мову шанувать навчаю.
І звучить у нашім домі
Калинове рідне слово.
Милозвучна щира мова –
Нашої землі основа!

ЗЕЛЕНЕ ЛОШАТКО
Малює Даринка зелене лошатко,
Працює старанно гарненьке дівчатко.
Свій пензлик в зеленую фарбу макає,
А потім лише малювать починає.
Ось пензлик мандрує то вгору, то вниз –
Зелені і пальці, і щоки, і ніс…
Даринка – художник, малює крапками,
Цю техніку бачила у Інстаграмі.
Дві крапки на носі, чотири на лобі,
І шия в лошатка в «крапковій хворобі».
Зеленими крапками гриву малює,
І хвостик, і стіл, і підлогу фарбує.
Здивовано дивиться збоку матуся,
Питає тихенько в своєї Дарусі:
«Чому це, Даринко, лошатко у цятках?»
«Тому що, матусю, у нього вітрянка!»
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НЕЗВИЧАЙНА ВЕСЕЛКА
Ох, Дарина-непосида
Бігала, стрибала.
Та не втрималась дитина
І з ліжечка впала!
Плаче бідна на всю хату,
Сльози ллються градом,
А на лоба лізе ґуля,
Як сонце над садом.
Ох, лишенько, під очима
Різнокольорові
Два синяки величезні
Світять, наче зорі…
Рано-вранці дівча стало
До школи збиратись,
Бо не хоче Дариночка
Вдома залишатись.
І крокує зранку гордо
З мамою за руку,
Ніде неньці очі діти –
Матиме науку.
Вчителька здивовано
Дариночку питає:
«Що сталося, дитинонько?
Чи це ти? Не знаю!»
Не злякалась Даринонька,
Весело всміхнулась:
«То веселка під очима
В мене розгорнулась!»
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***
Хто справжній герой, хочу вас запитати?
Ним кожен із нас може впевнено стати.
Якщо люди щирі і творять добро –
Героями мужніми їх назвемо.
Пожежник з вогнем розбереться умить,
Людей від біди він завжди захистить,
Врятує дорослих, врятує дитятко,
Із дерева зніме руде кошенятко.
А лікар хвороби найтяжчі лікує,
Шанс жити щасливо людині дарує,
Життя урятує, підтримає словом,
Бо лікар хороший, нам посланий Богом...
Хто справжній герой, хочу вас запитати?
Ним кожен із нас може впевнено стати.

Я – УКРАЇНКА
Я – маленька українка
Й цінувать те буду!
Україна – це мій дім,
Її не забуду!
Ніжну пісню солов’я
В небі голубому
У серденьку збережу
Щирому, малому!
Спів джерельця за садком,
Зірку вечорову,
Лагідну і милозвучну
Українську мову!
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Не забуду рідну землю
Я – її частинка.
Гордо всім завжди кажу,
Що я – українка!

РУШНИЧОК
Вишила матуся рушничок
І мені його подарувала.
А на ньому безліч квіточок
Стрічками в букетики зв’язала!
Наче сонце, соняхи ясні
Золотавим цвітом ніжно сяють
І схиливши голови свої,
Тихо і спокійно засинають.
Маки пишні, гілочки верби,
Цвіт дрібний ромашок і волошок –
Це не просто квіти – це скарби
Для малесеньких синів і дочок!
Кожен хрестик – це не просто знак,
То матусина любов і ласка,
Усмішка у неньки на вустах,
То її вечірня тиха казка!
Притулю до серденька рушник,
Ніжно й щиро мамі посміхнуся.
Це святиня, український оберіг,
Хоч маленька, але ним горджуся!

32

Поезія | 6-10 років

Поезія | 6-10 років
III місце
Ольга Літвін
9 років, м. Херсон

ПРО ВІТЕР, КАЛИНУ І ПТАШКУ
Вітер гілочки колише,
Обіймає кетяги калини.
Пташка поряд пролітає,
Бачить ягідки – сідає.
Вітер пташку геть жене,
Б’ється серце крижане.
Звик він гілочки гойдати,
Тільки з ними хоче грати!
Просить пташка: «Любий вітре!
Голодно і зимно в світі!
Своє пір’ячко дарую –
Хай з тобою помандрує».
Вітер пір’ячко бере,
До хмарин його несе.
Пташка кличе всю родину –
Щиро дякують калині.
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МАНДРИ КРАПЛИНКИ
Впала з хмаринки Краплинка
Прямісінько на травинку.
Стала дрімати на ній –
Ранок був світлий такий!
Прилетіла маленька комашка,
Напилася з квітки, мов з чашки.
Потім бджілка поряд літала,
І Краплинка її напувала.
Ось зігрів промінець Краплинку –
Знову потрапила вона на хмаринку.

ДУЖЕ ВЕЛИКЕ СВЯТО
(Різдвяна пісня)
Усім відомо, що Ісус
В печері-стайні народився.
Він доброті людей навчав,
Щоб кожен серцем звеселився.
Я знаю: саме у цей вечір
Яскрава зірка світить всім.
І навіть хмари найтемніші
Світліють Вечором Святим.
Приспів:
Люблять усі Ісуса Христа:
І кожен дорослий, і кожне дитя.
Славлять родини велич Господню –
Дуже велике свято сьогодні!
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Диплом
Антон Мітелко
10 років, м. Херсон

ГАРНА РИМА
Поет на лаву в парку сів,
Почув пташиний спів.
А потім сам води попив
І голубу налив.
Кицюню кормом пригостив.
Із ковбасою хліба з’їв.
І каже: «Добра ковбаса,
Гарненька рима є… оса!»

САМОВАРНИЙ СОН
Є біля міста дивний базар.
За гривню всього продають самовар.
Купив самовар хлопчик Назар.
До нього у гості приходить Захар,
Питає:
- Чому в самоварі узвар?
- Взагалі-то я чай не люблю,
Компот і узвар в самоварі варю.
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ЗООПАРК У ШАФІ
Була в однієї Жирафи
Дуже велика шафа.
У шафі жила черепаха,
А разом із нею коза, росомаха,
Корова, зайчиха і страус.
І як вони там розміщались?!
Були то малюнки Жирафи,
Вона зберігала їх саме у шафі.

ЗІ СВЯТОМ!
З неба падають крижинки,
Називаються сніжинки.
На деревах і будинках
Вони сяють, мов перлинки.
Подивись, як їх багато!
Привітали всіх зі святом!

ГОСТИНЦІ ДЛЯ БАБИ ЯГІ
Ми взяли великі торби,
Збирали яскраві гриби.
Звуться вони мухомори,
Ростуть вони там, де гори.
Будемо їх готувати,
Бабу Ягу частувати.

36

Поезія | 6-10 років

НЕЗДІЙСНЕНА МРІЯ
Під землею кріт сидів,
Танцювати він не вмів,
Малювати він не міг –
Дуже темно у норі.
Кріт той мріяв стать артистом,
Але під землею тісно.

Поезія | 6-10 років
Диплом
Анастасія Трифонова
8 років, Одеська область, м. Кілія

ЖАЛОБА
Как многогранна наша жизнь. Она приносит нам сюрпризы.
И каждый день, и каждый миг она рисует нам эскизы.
Бывает, создает коллаж из яркой летней акварели.
А может сделать саботаж, направив на тебя метели.
И все бы было хорошо, и наша жизнь была бы в радость,
Коль не одно большое «НО», которое приводит в ярость.
Бывает солнышко встает, лаская мир лучами счастья,
Но как дарить ему тепло, когда кругом одни ненастья?
На клумбах не растут цветы – места их заняли окурки,
Которые бросали вы, хоть урна рядом в переулке.
Разбиты стекла во дворе, и мусор снова на поляне.
И где играть нам – детворе?! Подумайте об этом сами!
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***
Бывает, слезы на глаза накатятся, и станет грустно,
Ведь страшно жить, когда в душе у взрослых пусто.
Скажите честно, почему вы стали безразличны
И осознать вину свою вам будто неприлично?

Поезія | 6-10 років
Диплом
Анастасія Мехасюк
9 років, м. Херсон

ЗАЄЦЬ І ЛИСТОПАД
Почався у лісі рясний листопад.
Зайчисько лепече слова невпопад,
Бо вітер лякає його, шелестить.
Хвостик у зайчика дуже тремтить.
Від кожного звуку він далі біжить.
До супермаркету йде боягуз –
Собі обирає великий картуз.
Ось листя летить на його капелюха –
Він в нього сховався, стирчать лиш два вуха.
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ПРО КОХАННЯ
***
Ніччю котик полював –
Хмарки з неба він збирав:
Аж п’ятнадцять хмар знайшов,
Заховав їх у мішок.
Каже: «Мурку пригощу,
Її дуже я люблю!»

***
Жваво бігла черепаха.
Бігла зовсім не від жаху,
- А чому ж вона раділа?
- Крокодила полюбила!

ЧОМУЧКА
- І чому рудий Свін-тато
Не навчився ще літати?
- Бо їси він забагато,
Не влізає вже у хату!
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Надія Нетребич
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СТИШОК С ШАРАДОЙ
Первый бывает там, где есть гейзер.
Слово второе – на морде кота
(их много бывает – уж точно не два!).
Целое видим на море,
Он с ветром и с волнами спорит.
Так интересно, что парус –
Это и пар, и ус.

НЕБЫЛИЦА
Удивляется народ –
В гнезде уселся Бегемот.
Он был розовый, в цветочек,
На зелёных крыльях точки.
…Кот увидел Бегемота
И собрался на охоту.
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РІЗДВЯНА ЗІРКА
У цей вечір ми чекаємо на диво.
Навіть зорі сяють особливо.
Серед них одна є – надважлива,
про Ісуса світу сповістила.
Я з нетерпінням ввечері чекаю,
Коли ж ця зірка в небі запалає,
Уся родина сяде за столом –
Домівку нашу огорне теплом.
Світлою, щирою буду рости.
З серцем, відкритим до доброти.
Я прославляю свято Різдво –
Радість і щастя приносить воно.

ЧАШКА КОМАШКИ
На столі стояла чашка,
На неї стрибнула мурашка.
І вмить зі столу впала чашка.
Ви кажете, так не буває!
Мурашка чашку не здолає!
Але ж та червоненька чашка
Була геть менша за мурашку:
Належав посуд цей комашці!
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ЧИ Є ГРУШІ НА ОБІД?
Задачка
Десять груш росли на клені.
Мишенята п’ять з них з’їли.
Ще чотири кіт Буркун
Аж на місяць жбурбанув,
Спакувавши їх у клунок,
Для сновидів в подарунок.
- Підкажіть, – благає кіт:
- Чи є груші на обід?

НАЙКРАЩА ПОРА
Літо прекрасне,
Як червона калина.
Літо найкраще,
У нього порину.
Дощик піде –
Буде дуже приємно.
Райдуга вийде –
День буде теплим!
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Малюнки фіналістів
IX всеукраїнського конкурсу
цифрового малюнка «iParus»

Віра Кузнєцова, 10 років, м. Кривий Ріг. «Гаррі Поттер і таємна кімната»
(Джоан Роулінг. «Гаррі Поттер і таємна кімната»)
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Ахмед Зітуні,13 років, м. Кам’янець-Подільський. «Порох і зброя»
(Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»)

Ахмед Зітуні,13 років, м. Кам’янець-Подільський. «Порох і зброя»
(Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»)
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Максим Толстіков
13 років, м. Одеса

УЛИЦЫ ОДЕССЫ
Улицы, улицы, улицы –
Туристы вами любуются.
Дома, домища и домики.
Уютные старые дворики,
Лозою и плющом увитые,
Ливнем одесским политые.
Известные и позабытые,
Солнцем одесским залитые.
Скрипкой из окон звучащие
И двортерьером рычащие.
Улицы, улицы, улицы –
Ваш лабиринт не забудется.
В центре фасадом приличные,
С архитектурой античною,
Готикой и ампиром
Барокко и …«Детским миром».
Жилые и магазинные,
И ресторанно-витринные.
Улицы именитые
С табличками знаменитыми.
Мощёные гладкой брусчаткою,
Пахнут акацией сладкою,
Пахнут сиренью, тюльпанами,
С названьями – дальними странами.

45

Поезія | 11-14 років

Имени разных народов,
Живших тут в давние годы…
Запахи моря и славы,
Звоны церквей златоглавых,
Улицы города солнца,
Мудрого, вечного роста.
Улицы детства родные –
Вы для меня как живые!
В сердце моём будто песни –
Нет в мире улиц чудесней!

ЛОШАДИ
Лошади длинногривые
С ветром спорят о скорости,
Дикие и красивые,
Копытами топчут горести.
Быстрые, словно призраки,
Вещие как видения.
Лошади – это признаки
Восторга и вдохновения.
Если они – крылатые,
Рифмы ложатся строчками,
Если они – бескрылые,
Вдаль убегают точками.
Лошади – мысли вольные,
Видишь – восторг и крылья
Мчатся в луга раздольные
На стыке чуда и были.
Как грациозны в полёте,
Как благородны в силе!
Нет их великолепней!
Лошади! Дайте крылья!

46

Поезія | 11-14 років

ТРИ ТОПОЛІ
Шумлять, гойдають вітами,
Три дівчини-тополі.
Стрункі, співають з вітрами,
Ростуть при нашій школі.
Зелені, в небо тягнуться
До самих білих хмар,
Із сонцем разом бавляться,
Гойдають місяць-дар.
Доріжка тихо стелиться
До школи повз тополь,
Та дощик чи метелиця –
Незмінна їхня роль.
Тополі-берегині
Стоять на варті школи,
Від перших днів донині
Не зраджують ніколи!
Узимку – це прихисток
Знесиленим птахам,
Улітку – тінь та затишок
Засмаглим дітлахам.
Радіють разом з сонечком
Листочкам навесні,
Зеленим, першим донечкам
Праматері-землі.
А осінь позолотою
Вкриває ці листки,
З батьківською турботою
Шепоче нам казки.
Шумлять стрункі тополеньки,
Як чують вітру спів,
Бо люблять вони воленьку
І гомін дітлахів.
Було колись їх четверо,
Вишикувались в стрій…
Та з краю перше дерево

47

Поезія | 11-14 років

Ушкодив буревій.
Із стогоном зламалася
Тополенька струнка,
Хоч як не намагалася,
Не встояла тонка.
І впала наче дівчина,
Розкинув руки віт.
І рана незалічена –
Уламок – горя слід –
Стояв з трьома тополями,
Що плакали дощами…
Вони, що дивом встояли,
Страждали разом з нами.
Торкаючись долонями
Їх мокрої кори,
Відчули ми самотність
І сум, що їх вже три…
Пройшло іще два роки,
Знов вересень настав.
І спів тополь високих
У школи нас вітав.
Так вирішили діти,
Батьки і вчителі,
Й тополі свої віти
У згоді підняли:
На місці, де тополя,
Що першою росла,
Наперекір злій долі
Як тільки-но весна
Повернеться до міста,
І прилетять птахи,
Святково, урочисто
Батьки і дітлахи
Тут висадять тополю,
І поруч цілий сад!
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ЛЮБОВЬ
«А хочешь, я тебе открою двери?
В тот мир, где не случаются потери.
Туда, где в голубом небес сияньи
Лишь солнце без печали и страданий.
Там нет притворства серого тумана,
Лишь красота природы первозданной.
Там ночью звёзды россыпями манят,
И ароматы чудо-трав дурманят.
Там в белой пене шумного прибоя
Зов моря, что зовёт тебя с собою.
Взгляни, какое солнце – золотое,
Сияет путеводною звездою!
Искрятся брызги волн, как чистые алмазы
Над морем голубым, как из топазов.
А птицы как поют! Так чувственно и нежно…
И негою вокруг пролита безмятежность.
Там дивные цветы колышет тихо ветер…
И края нет милей на этом белом свете!
Пойдём со мной туда, оставим все печали.
Что мы оставим здесь, хорошее едва ли.
Фальшивый мир, наполненный притворством,
Болезнями и бедностью, обжорством,
Предательством, пороком и тоскою…
Давай, мой друг, идём уже со мною…»
Извечный Мефистофель пел красиво песню.
Но человек не шёл, он словно ждал известий.
Всё было так, как искуситель говорил…
Но человек не шёл, ведь он – любил!
Кого любил? Не так уж это важно.
И вовсе не был он ни смелым, ни отважным.
Его любовь обычная, простая
Держала тут, вдали от ада и от рая.
Ушёл ни с чем от Человека Мефистофель,
И в сумрак ночи канул его профиль.
Во все века и времена, всё вновь и вновь
Над Человеком тихо властвует Любовь!
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II місце
Анастасія Нестерук
14 років, м. Рівне

А ПОЛЕ ДИХА ЗАПАШНИМ СУЦВІТТЯМ ТРАВ...
А поле диха запашним суцвіттям трав,
Легеньким вітром, що колише верболози,
Пухкими хмарами, що день у неба вкрав,
І тишею, що дзвінко ділить грози.
А поле бавить павутинку на стеблі,
Рахує пташок над бездонним видноколом.
Воно зігріється долонями землі,
Воно розсипеться смарагдами навколо.
У сотий раз перечекає, переснить,
У сотий раз перебудує літо в осінь,
А потім знову утече у власні сни,
Де буде літо, зорі, тиша й неба просинь.
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ВИГАДАНЕ НАМИ
Вигадане нами завмерло між рядками,
Вже кимось перебуте, а кимось несказанне.
А кимось перетерте, розвіяне роками.
А кимось знов відтворене над білими листками.
Все вигадане нами зігрілося руками,
Зігрілося написане і днями, і ночами.
Все вигадане нами, звичайними словами,
ПО-НАШОМУ чарівне, завмерло між рядками…

ВПУЩУ У ГОСТІ ОСІНЬ
Вдихну цей дощ і лагідним багрянцем
Вже юна осінь прокрадеться в мою душу,
Акорди серпня вже зійшлись останнім танцем.
Ще б трохи літа! Але ж я його не змушу
Лишитись тут – йому пора летіти.
Хоч проведу! Хай нам не по дорозі.
Лишу частинку у сухих букетах квітів…
І попрощаюсь, бо іти із ним не в змозі.
Почався дощ, шумить холодний вітер
(ті самі ноти в пісні стоголосій),
Та потім знову, знову буде літо…
А зараз йду: впущу у гості осінь.
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***
А чи можна спіймати вітер
І відчути його на запах,
У долоні його схопити?..
Але той на прозорих лапах
Утікає у літо, в зиму,
У весну, у багрянець осені.
Він у холод сповито-скутаний,
То веселий, то набурмосений.
Утікає легким мереживом.
Я ловлю його разом з листям.
А ви вітру колись торкалися?
Він на дотик прозоро-чистий.
Він колись вас хапав в обійми?
Він торкався до вас устами?
Лоскітливо? Прозоро? Світло?
Упіймайте вітер руками!

ДОЩ
Дощ проклав собі стежку до хати,
Залишивши вологі сліди,
Тихі трави і сад волохатий
Смакували краплини води.
Дощ тікає крізь гілочки-пальці
І по хмарах в незвідану даль
Шкандибає собі перевальцем.
Він на місто накинув вуаль.
Дощ росинки в повітря посіяв,
Їх збирає у кошик земля.
Хтось імлу на дорозі розвіяв,
Килими із калюж розстеля…
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СТАРИЙ ВОКЗАЛ
Старий вокзал, залюднений перон,
Гудуть колеса – поїзд вдаль промчався.
Тут хтось когось нарешті дочекавсь,
Хтось з кимось тут надовго розпрощався.
Старий вокзал. Вже рейки збиті в пил.
СТАРИЙ вокзал! А всі приходять знову…
Тут кожен третій плакав і радів,
Лишив від юності на згадку добре слово.
Старий вокзал. Тут потяг точить дим,
Пливуть вагони у незвідане «нікуди».
Валізу взявши, знов зустрінусь з ним.
Тут розійдуться і зійдуться різні люди.
Старий вокзал. Ну що тут ще сказать –
Такі вокзали завжди особливі:
Вони стоять, чекають і мовчать,
Допоки хтось не перетне свій шлях із ними.

***
Перегомін дощів знову кличе мене в своє літо,
Мене вабить блакить, я в обіймах грайливих вітрів.
Я так хочу втекти у куточок манливого світу,
Де збиратиму зорі у кошик, зітканий зі снів.
Я так хочу втекти в світ, де трави наповнені блиском,
Де земля у росі і де поле закутане в дим.
Де ховається ніч у прозору липневу колиску…
Я так хочу у літо, бо знов зчарована ним.
Хочу бігти у день, там де сонце в палкому зеніті,
Рахувати пташок, прихистивши в долонях туман,
Я так хочу на мить загубитись в мрійливому літі –
Пробіжуся дощем і зорею впаду за лиман.
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***
Я буду сміятись крізь сльози,
Я буду сміятись крізь осінь,
Я буду тікати від вітру
Шалена, самотня і боса.
Я буду ховатись від вікон,
Тримаючи хмари рукою.
Боюсь загубитись між віком…
Боюсь захворіти весною…
Думки мене ловлять у сіті,
В обіймах безкрилої тиші.
Я житиму в власному світі,
Себе залишивши у віршах…

54

Поезія | 11-14 років

Поезія | 11-14 років
II місце
Вікторія Мороз
13 років, м. Київ

ИМЯ
Я не хочу, чтобы старое имя исчезло.
Растворилось во мгле и смятеньи чужих голосов.
Чтоб его, как и всех, поглотила словесная бездна,
Заперев на резной, но тяжелый чугунный засов.
Чтоб оно обрело, среди тысяч ненужных значений,
Не тот смысл, что в него заложила когда-то душа,
Среди уличных нравов и комнатных мнений
В чьих-то грубых устах принужденно пляша.
Я отдам имя книге – глубокой, как впадина в море.
Я вручу его ветру, что легок, парит высоко.
И отмечу в немом, назидательно-тихом укоре,
В переливах молчанья навеки оставлю его.
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ВОЙНА
Закончена Вторая Мировая.
Последняя слеза, оставив борозду,
Под яркими салютами блистая,
В глазах сияньем отразит звезду.
Потрескивало радио на кухне,
И ветер рвал настенный календарь.
И гомон был усладою для слуха,
Как для души – победоносный май!
Над головою небо прояснилось,
Наполнив сердце мирной синевой.
Всем на рассвете будущее снилось,
Дышавшее минувшею весной.
Пусть заиграет старой песней новый диск,
И гул машин утихнет ненадолго.
Во тьме мигнет последний обелиск,
Склонив свой шпиль пред генералом полка.
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Катерина Онуфрієнко
14 років, Одеська область,
смт Тарутине

ОДИНОКИЙ ПЁС
Сидит у магазина пёс.
Глаза большие, чёрный нос.
Смешные уши, хвост косматый,
Голодный, грязный и лохматый.
Мелькают ноги, сумки, лица…
Проходит день, пройдёт и год,
А чуда может не случиться –
Никто беднягу не возьмёт.
Не приютит, не обогреет,
Не даст вкусняшку на обед,
Не вылечит, не пожалеет…
Он так надеется, но…нет.
Бегут, бегут куда-то люди…
Но кто-то же его полюбит?
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***
Жизнь наша, как кино,
И все мы в ней актёры.
Играем по сценарию судьбы.
Она, как режиссёр, даёт нам роли,
Не спрашивая, что б хотели мы.
Импровизируя, меняем строки,
Которые сценарием даны,
Но вновь над нами виснут злые роки
И все мы им, увы, подчинены.
Уверены, решенья принимаем,
По-своему живём и поступаем.
На самом деле – роли исполняем,
Играя по сценарию судьбы.

ВИРУС
Родился в Китае вирус.
Очень быстро вирус вырос
И, чтоб дома не скучать,
Вирус вышел погулять.
Обойти решил планету
И отправился по свету.
Ехал, шёл, плыл и летел
Побывать везде успел.
Не учёл он одного:
Все болели от него.
Сеял панику и страх
В деревнях и городах.
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Антисептики, перчатки,
Маски, строгий карантин,
Все бежали без оглядки,
Все спасались как один.
Был настырным вирус, вредным.
Стал худым и очень бледным.
Злился вирус, возмущался,
А потом устал и…сдался.

СТИХИ ПРО КАТЮ
(отрывок)

День закончен. Баю-бай!
Спи, Катюша, засыпай.
Наша Катя крепко спит,
Тихо носиком сопит.
На ковре мурлычет кошка,
Сонно смотрит ночь в окошко.
Катенька проснулась, сладко потянулась.
Катя не умылась? Значит, поленилась?
Посмотри в окошко! Вот умылась кошка,
Умыла всех котят, а уточка – утят.
Чтобы блестели щёчки, умыться нужно дочке.
Катюша улыбнулась и к мылу потянулась.
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Христина Марухіна
12 років, м. Херсон

ГОТИЧНА ТИША
Тиша там, де сяють зорі,
Де мовчать струмки,
Не шолохнуться тополі,
Сплять замріяні думки.
Тиша лине поміж гори,
Дзюркочить поміж води.
В квітах створює узори,
І дзвенить поміж курганів,
Мов про історію говорить.
В місті тиша за парканом
Ховається від метушні
І любить вранішні тумани,
Коли у парку ні душі,
Коли дощі ідуть прозорі,
Коли складаються вірші.
Готична тиша, мов собори,
Вона приваблює мене,
Бо таємнича, наче море.
Шкода, що мить ця промине.
Стою, дивлюсь у синє небо –
Там тиша хмаркою пливе.
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ХОКУ
***
Вітер хитає кульбабки:
Схиляється та, що сива –
Жовта міцно стоїть.

***
Павучок хотів полетіти
Разом з прохолодним вітром,
Але квітка його не відпустила.

ЗАМАЛЬОВКА В СТИЛІ ХОКУ
Метелик побачив голуба,
Що мовчки стояв на бордюрі.
Він підлетів поближче
І став хизуватись своєю красою.
Голубу стало прикро,
Тож птиця рушила геть.
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ДЯКУЮ!
Росла в садочку квітка
і мріяла вона,
щоб швидше пішов дощик
чи злива весняна.
Прохає вона хмарку,
щоб дощик принесла,
напитись щоб водиці
наче із криниці,
щоб стало прохолодно,
як навесні годиться.
Послухала хмаринка,
що квітка їй сказала,
Рослинку пожаліла –
спинилася над садом.
Ллє вона вологу
на всі рослини радо.
І квітка усміхалась,
із садом всім раділа,
весняній зливі «Дякую!»
щиро говорила.

РИМИ ПРО ЗАПАС
Сидить голодний Римоїд.
Не має рими на обід.
Міркує: треба вже в політ!
На дворі ніч. Тож бачить він зірки:
- З’їм кілька. Та вони крихкі,
до них римуються – дірки!
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Я краще далі полечу,
наїмся хмарок досхочу,
нап’юся білого дощу.
Згори побачив він стежинку:
- Знайду тонесеньку билинку,
додам пилинку і росинку.
Обабіч там ростуть ялинки,
під ними бавляться тваринки,
жують травинки й соломинки.
Позаду них стоїть хатинка.
На ґанок вийшла гарна жінка.
На плечах в неї є хустинка
мальована в дрібну краплинку.
На думку спало тут герою:
- Рими скрізь течуть рікою,
тож запасуся з головою!
І Римоїд у ту ж хвилинку
у павучка взяв павутинку,
плете собі для рим корзинку.

СОНЦЕ, ЩО НЕ ГРІЄ
Я собі намалюю сонце,
щоб тепліше було за віконцем.
Розфарбую я сонце…
Як дивно,
що тепліше не стало –
на вулиці зимно!
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ЗАКОХАНИЙ
Вліз на клен наш чорний кіт
і співає на весь світ.
А тому він так співав,
що чорну ґаву покохав!

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ ЗОРІ
Кенгурушка продає
Зірочки, що в небі є.
Ось зелена, як трава;
Ця манюня – золота;
Ось весела, як веселка,
Інша срібна, мов роса.
- Скільки коштує одна? –
Запитали два кота.
- Промурчіть мені, будь ласка,
Золоту веселу казку!

МІСЬКІ ЯЛИНКИ
Вже скоро буде свято.
Хвилюються ялинки,
Бо мріють про багаті
Сукні та хустинки.
Ялинки розмовляють:
- Ах, як мені тривожно.
- Про нас, мабуть, забули,
Вже парк напівпорожній.
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Люди це почули,
Підійшли й сказали:
– Даремно ви зітхнули!
Тут музика заграла.
З’явилися прикраси:
Зірки блакитні сяють,
Бантики атласні
Блискучі стрази мають.
Смішні зайці дзеркальні
Зайчиків пускають.
На них сніжинки гарні
Падають – не тануть.

РІЗДВЯНИЙ ВЕРТЕП
Ось за вікном вмостився білий сніг.
Прийшло Різдво – почався Новий рік.
Старанно готувались ми, старались.
Вертеп просторий: всі тут згуртувались.
Прийшли до немовляти пастухи,
Вклонилися дитині до землі.
Йшли мудреці до Нього із дарами,
Їх не зупинила жодна брама.
Біля нашого чудового вертепу
Зупиняються колядники дотепні,
І заспівають перехожі разом з ними.
Ось таке прекрасне свято нині!
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Диплом
Анастасія Стоянова
12 років, м. Одеса

ОДЕССА
Наша Одесса, словно алмаз!
Сияет у моря, радует глаз.
Жемчужиной в песнях её называют,
А почему – одесситы все знают.
На Дерибасовской – съемки кино!
Мест живописных в Одессе полно:
Приморский бульвар, Ланжерон и Фонтан,
И порт наш – красивый морской великан.
И море, и люди – везде колорит.
Одесса сама за себя говорит.
И где б ни была я – точно вернусь,
Я – одесситка, и этим горжусь!

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ ПОЭТ?
О чём мечтает поэт?
Он не мечтает о славе,
Чтобы его узнали.
Он хочет оставить след,
Чтобы возвысить слово,
Как талисман поэта!
Что нам удачи подкова?
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Словно вопрос без ответа.
Только множество строчек
И миллионы букв,
А у бездарности – точки,
И назойливый звук.
Точную рифму ищем,
Это частичка куплета,
Чтобы был голос выше,
Вот счастье и радость поэта!

Поезія | 11-14 років
Диплом
Віра Кабакова
12 років, м. Херсон

УКРАЇНСЬКА БАЛАДА
Стоїть верба старенька,
І вітер нахиляє
Її гілки тоненькі
До сивого Дунаю.
Верба змолилась: «Вітре,
Не треба нагинати
Мої зелені віти –
Ти можеш їх зламати.
Тоді не стануть люди
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Прохолоди мати,
І соловей не буде
Між вітами співати.
Без співів солов’їних
Про Україну рідну
Загину тут в долині.
Самотня і тендітна».
Послухав її вітер
І полетів у поле.
Спостерігає звідти,
Чатує її долю.

ВІФЛЕЄМСЬКЕ ДИВО
Сьогодні особливий день –
З’явилась Зірка в небі
І сповістила всіх людей:
Ісус Христос у Віфлеємі.
В печері-стайні народився,
Люд простий Йому вклонився.
За Зіркою волхви шли до Христа
І сповіщали по селах й містах:
- Новина! Сталося диво у Віфлеємі –
Він народився! Вклонимось цареві.
Дари для Немовляти несемо,
І щиро в силу віримо Його!
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ТРАВНЕВІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ЖАНРІ ХОКУ
***
Пелюстка упала на землю.
Підняв її горобець,
Думав: квітка душу зронила.

***
Вітер гуляти пішов –
Заколисавши гілля,
Сам серед нього вже спить.

***
Останній день весни.
Дерево махає руками-вітами,
Ніби прощається з травнем.

ЖИВІ МАЛЮНКИ
Я малюю дуже старанно,
Щоб усі біли справжні і гарні.
Ось маленьке кошенятко,
Поряд – жовте каченятко.
Є тут коник-стрибунець,
Слон великий i песець,
Вовк з лисицею верткі,
Є колючі їжачки.
Тільки ще я домалюю,
Швидконогую косулю,
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Щоб стрибала з папірця,
Мчала геть з-під олівця.
Хоч розбіглися всі звірі,
Адже дуже-дуже вірю,
Що повернуться сюди
І великі, і малі.
Хай вони пасуться тут.
Зі ставка водичку п’ють.
Незвичайним місто стане –
Звірі будуть жити з нами!

Поезія | 11-14 років
Диплом
Тимофій Созінов
11 років, м. Херсон

ТАКІ РІЗНІ ВІТРИ (ТРИПТИХ)
Вітер восени
Вітер золото пряде –
Довгі-довгі коси,
І кудись його несе,
Бо настала осінь.
Вітер хвилі крутить,
Піну з них зриває.
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Ясне море мутить,
Чайок відганяє.
Вітер гонить хмари –
Чорних баранів.
Вони почнуть ридати
У хусточки полів.
Вітер сніг приносить,
що легкий, мов вата.
Прожене він осінь,
Щоб зиму вшанувати.

Вітер взимку
Знов я бачу картинку зими:
Дощ всі фарби яскраві змив,
Вітер снігом поля укрив.
Одягають дівчата хустинки,
Бо летять і блищать сніжинки
На будинках і на стежинках.
Скоро свято! Буду його наближати:
Нові колядки вивчати.
Хай несе свято вітер до хати!

Вітер навесні
Вітер мав багато справ.
Зранку він раненько встав,
Довго гойдалку штовхав.
Тож вже менше сил він мав.
Вдень дерева сильно гнув,
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Два бархани нагорнув –
Втратив сили всі, що мав,
Тому вечір тихим став.

ЇЖАЧОК НА ДИСКОТЕЦІ
Жив у лісі Їжачок.
Мав він модний піджачок,
Ще кросівки «Адідас»,
Джинси «Levi’s» – вищій клас.
Він прийшов на дискотеку,
Закружляти хоче білку –
Пані стрибнула на гілку!
Пан Їжак завжди колючий,
Він голками жваво крутить.

СВЯТО В ЛІСІ
Із хмаринки падав сніг,
А за ним летів пиріг,
Ще й морозива ріжок,
Ще й маленький пиріжок.
На галявину все впало –
Звіри свято влаштували.
Солодощі закінчились –
Звірі дуже розгубились,
Почали дивитись в небо:
- Заманити хмарку треба,
Щоб смаколиків вона
Нам побільше надала!
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СПРАВЖНЄ ІМ’Я
Пробігав біля річки РАБАН,
А назустріч йому АБРАН.
Як зіткнулись на стежці рогами,
Знову стали вони БАРАНами.

ДЕЩО ПРО СЛОНІВ (ТРИ ЧОМУЧКИ)
***
- І чому корівка Маня
Спить сьогодні на топчані?
- Слон улігся на дивані –
Де ще спати нашій Мані?!

***
- Чому твоя піщана хата
Вище лави набагато?
- Бо стоїть на трьох слонах.
Як впаде, то буде жах.

***
- Чому старушка жабка Валя
Сіла під вікном на лаві?
- Тому що в хаті дуже тісно,
Там слон зайняв багато місця!
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Диплом
Ганна Еттіх
13 років, Харківська область,
м. Лозова

ТРИВОЖНИЙ ГОЛОС ПРИРОДИ
Людино! Ти ж моє дитя.
Я так люблю, коли ти радісно смієшся,
Коли розумно дієш, до пуття,
Коли вдається все, за що берешся.
Я наділила розумом тебе,
Дала можливість світ зробити кращим.
Від самої землі – аж до небес
Наповнити його комфортом й щастям.
У мить якусь усе пішло не так…
Якби була можливість повернутись –
Спинити все, змінити, та однак
Час невблаганний відраховує секунди.
Куди біжиш? В безодню катастроф?
У світ, де пекло править замість раю?
Чорнобиль – то одна з пересторог,
Щоб ти бездумно не дійшла до краю.
Усе береш, що я тобі даю,
А зберегти його, на жаль, не вмієш.
Вже не співають солов’ї в гаю,
Й річки від бруду швидко обміліли.
Людино! Ти ж моє улюблене дитя!
Мені болить твоя найменша втрата.
Чекаю я від тебе каяття,
Щоб за гріхи не мала ти розплати.
Візьми ж до серця всі мої жалі,
Щоб не було прозріння надто пізним…
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Щоб затишно було всім на Землі.
Людино! Я у тебе вірю!

ЯК ВАЖКО ДИХАЄ ЗЕМЛЯ
Не паліть ні траву, ні дерева,
Бо мені невимовно болить.
В цьому – світу загроза смертельна,
Тож негайно її зупиніть.
Як зміліють озера і ріки,
Як спустіють степи і ліси –
Сонце зникне для вас навіки!
Як тоді ви будете жить?!
Я прошу вас, скоріш схаменіться,
Ви не боги і не царі.
Ви по-людськи жити навчіться!
Що лишилось, хоч те збережіть!

ЗИМОВИЙ СМУТОК
Зима втомилась бути ніжною
І дуже доброю для всіх,
М’якою, білою і сніжною,
Веселою, немов дитячий сміх.
То плаче по-осінньому дощем,
То ожеледь під ноги стелить,
А то мереживо ночами тче
На вікнах кожної оселі.
Зима хотіла бути іншою,
Такою, як була колись,
Такою ж милою і ніжною…
Та світ, на жаль, на гірш змінивсь!
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СТЕЖКАМИ ДИТИНСТВА
МИХАЙЛА ЧАБАНІВСЬКОГО
Він вийшов із маленького села,
А серцем охопив весь Всесвіт.

Я хочу у той край, де небо синє-синє,
Де ластівки віщують теплий дощ,
Де їжачки, ховаючись в малині
Так тихо просять: «Ти нас не тривож»,
Де величають «сном» отой жовтавий сонях,
Де пахнуть трави – полини, чебрець,
Де небо все, гаптоване у зорях,
Чорняву ніч вбирає під вінець,
Де солодко гудуть джмелі над цвітом
Картопель й будяків – хоч назбирай букет.
Як затишно було довкола в тому світі –
Тут він відкрив Любові і Добра секрет.

СИВІ СУТІНКИ…
Стомлене сонце сідає спочити,
Сутінки сиві ступають селом,
Стелеться сизо спориш соковитий.
Сині «сокирки» сповиті у сон.
Спів соловейка стихає в садочку,
Сплять собі сови й сичі…
Серпик сріблястий схиливсь над ставочком,
Схожий на сяйво свічі.
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Малюнки фіналістів
IX всеукраїнського конкурсу
цифрового малюнка «iParus»

Амалія Очеретько, 10 років, м. Одеса. «Вільний ельф Доббі»
(Джоан Роулінг. «Гаррі Поттер і філософський камінь»)
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Ілля Сергєєв, 8 років, м. Одеса. «Том та Беккі у печері»
(Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»)

Артем Міллер, 14 років, м. Одеса. «Українська корида»
(Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки»)
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Олександра Отеранська, 13 років, м. Вінниця. «Момент істини»
(Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»)

Ангеліна Драченко,17 років, м. Одеса. «Ніч у НИИЧАВО»
(Аркадій і Борис Стругацькі. «Понеділок починається у суботу»)
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I місце
Іванна Банга
17 років, Закарпатська область
Міжгірський район, с. Колочава

***
Поцілуй мене ще один бажаний, пристрасний раз,
І втопи у водоймах зелених очей на світанку.
Нехай грає в сусідній квартирі так голосно джаз,
Щоб від голосу Армстронга тихо гойдались фіранки.
Поцілуй мене так, щоб комети пливли по губах,
І волосся заплуталось, як астрономи в сузір`ях.
І Чумацький, ледь вивчений людством замріяний Шлях,
Нам по спинах стікав, по руках, по щоках, підборіддях.
Поцілунком веди у поля теплих жовтих кульбаб,
Там залиш, загуби мене, втрать і уже не відшукуй.
Я прийду, коли вижене звідти мене листопад,
Щоб на плечі тобі опустити ослаблені руки.
Поцілуй і на шию вдягни намистинки з хмарин,
І все небо, і космос, повільно, а можеш одразу...
Поцілунок-дарунок, нехай і єдиний-один,
Хочу бути з тобою під тиху мелодію джазу...
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***
Душа мандрівного поета, як тиша,
Спокійно, пестливо бринить крізь вітри.
І чим крики люду звучать голосніше,
Тим нижчі тональності творчої гри.
Тим звуки холонуть і тліють жвавіше,
Тим аркуші списані краще горять.
Не чути між днів неосяжності віршів,
І янголів неба болить благодать.
Долоні в замок і на голову шапку –
Поет йтиме далі повз гугняву й шум,
Залишить поезію людству на згадку,
Що битиме кожного в серце, як струм.
І твори, мов в землю посаджені зерна,
Зійдуть від захоплень чужої сльози...
Поетів великих нам час не поверне,
Та їх проти вітру звучать голоси...

***
Як замело … засипало Карпати!
Тоненькі штори, вицвілий плацкарт.
Сиджу, дивлюсь... Засип, сніженьку, втрати,
Бо загубила навіть список втрат.
Хитається вагон в обидва боки,
Циганська спить гітара голосна.
Хотіла б їхати ось так, ось так аж доки,
В моїх горах не виросте весна.
Допоки ліс шафраном не візьметься,
Туман не вколе плоті ялівця,
Свободи вперше не відчує серцем
В цнотливім полі молода вівця.
Та зараз сосни білою фатою
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Убралися, і сяють, мов святі.
Старі бори безсмертного розвою
Все виглядають, чи не йдуть зяті.
А я сиджу, молюся і благаю,
Прошу, щоб в списку втраченому втрат
Було усе, що варте навіть раю,
Лише не було засніжених Карпат.

***
Листочок багряний спустився до ніг,
Прокинувся в серці засмучений трепет –
Поїдеш, а зграя далеких доріг,
Навчатиме знов засинати без тебе.
Холодні вітри на подушку твою
Лягли і візьмуться мене обіймати.
Почуття невимовної туги й жалю
Стиснуть вуста й розлетяться по хаті.
Самотність, як мати, погладить чоло,
До черемхи у сад відведе. На коліна
Стану між живих білоцвітних колон.
Навесні тебе, серце, нарешті, зустріну.
Ну, а поки зима надсилає тривоги,
Що з розлукою скоро прибудуть кортежем,
Ми підемо гасити підошвами вдвох
По доріжках багряні осінні пожежі.
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***
Струсивши з вій нічний і сонний пил,
Ковтнувши промінь раннього жовточка,
Я споглядаю чисте диво з див,
Із болем й щастям обійнявшись мовчки.
Дивлюсь – світанок в росах йде наверх,
Дивлюся – майорять далекі груші,
І, вистоявши в дикій купі черг,
Калюжі сохнуть, їх вже сонце сушить.
І ластів`ячі гнізда, мов кліщі,
Вчепились в дерев`яні стріхи хаток,
А ластівки, що мріяли вночі,
Заснули міцно – мріяли багато...
І пахнуть медом квіти під вікном,
Кохаються листочки з пелюстками,
Вагітні вишні вже давним-давно
Чекають ледь рожеве слово «мама».
І я дивлюсь, я плачу, я тремчу,
Немає болю – випили зозулі.
Погладивши віконце по плечу,
У літо йду – в дитинства дні минулі.
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***
Ми їли повидло з троянд, вечір обіймав місто...
Падав дощ, по драбині ніяк бідоласі не злізти.
Небо зле, бо ніхто не збудує так високо сходи,
Бо вмирають дощі через дикий порив до свободи.
Ми їли повидло з троянд, пахло маминим садом,
Квітниками і клумбами, айстрами і виноградом.
І ховались під вікнами змучені пуп`янки льону.
Нізащо не хотілося їхати знову додому.
Ми їли повидло з троянд, прокидалися зорі,
Ти читав свої вірші, співав неземні колискові.
І заплющені очі чекали на сон ще годину,
Сонце спало, здавалося, тихо в траві, під дверима.
Ми їли повидло з троянд разом з ранком на ліжку,
Нас чекала дорога в буденність, час з гоміном вийшов.
І лиш в серці ці спогади досі жевріють, як свічка
Гріють тіло, малюють усмішку на наших обличчях.
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II місце
Тарас Кузема
18 років, Полтавська область,
м. Кобеляки

ЗБІРКА ГУМОРИСТИЧНИХ ТВОРІВ
«ВЕСЕЛІ КАРУСЕЛІ»
Сучасна мотивація
Прийшов тато із роботи,
Ліг – відпочиває.
Мама з кухні вся в турботах
Синові гукає:
- Хліба в нас нема до столу:
Сходи в магазин!
- Мамо, а чарівне слово? –
Кривляється син.
Батько подивився скоса:
- Wi-Fi відключу!
Хлопець вмить вже на порозі:
- Вже, тату, лечу!
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Врятуйте!
Юнак тремтячими руками
Натискає «101» підряд.
В трубці голос:
- Що там з вами? Висилаємо наряд!
- МНС? Прошу! Благаю!
Я застряг. Допоможіть!
- Не хвилюйтесь, виїжджаєм,
Тільки місце уточніть!
Ліфт це? Люк? Чи, може, став?
Не нервуйте – ми на варті!
І безнадійно голос прокричав:
- Та я застряг Вконтакті!

Свинячий грип
На світанку в райлікарню
Поступив цікавий тип.
Він запитує в приймальні:
- Лікарю, у мене грип?!
- Так! – сердито той промовив…
- Ви упевнені? Свинячий?
Це вже точно? Чесне слово?
По аналізах побачив?
- Лиш свиня в чотири ранку
Викликать швидку могла,
Бо, дивись, температура
36 і 7 була!
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Вірні друзі
Життя ж бо, кажуть, штука нелегка.
9 клас! Я на собі це вже відчув!
Шкільна програма – мега-надважка,
Тут не проходить: не довчив, забув…
Хто ж допоможе в цім пекельнім крузі?
І як же справитися з купою задач?..
Не забувай про вірних, кращих друзів –
Ґуґл, Вікіпедію, Перекладач!
Хто ж найголовніший?
Життям сучасним рулить техніка, ми знаєм,
Освоїли комп’ютер навіть грудні діти…
Так ось, побились об заклад, ну дійсно, три титани:
Хто ж найкрутіший з них на даний час у світі?
- Найголовніший я, – промовив ІНТЕРНЕТ,
Без мене вже ніхто прожить не зможе!
- А я знайду будь що – тепер це не секрет!
Ну хто, якщо не ҐУҐЛ, скажіть, вам допоможе?
- «А я все знаю», – ВІКІПЕДІЇ слова,
- Щодень звертається до мене душ чимало,
Найрозумніша в мене голова…
- Ну-ну, – електрика їх тихо обірвала.
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Веселі каруселі
- Ой, нема вже в мене сили,
Ви б онука в парк зводили, –
Мама діду: будь в пригоді –
Йдіть спочиньте на природі!
Там майданчики і гірки,
Там пташки співають дзвінко,
Хай дитя в парку поскаче –
Каруселі там дитячі!
Взяв дідусь маля за руку,
Паличкою в землю стука.
Вдвох пішли у парк веселі
На ті дивні каруселі!
Сіли у одну корзину…
Як же страшно їх носило!
Крутить, вертить вліво, вправо –
Покаталися на славу!
В діда голова не та,
Наче в космос відліта,
Ніг не чує під собою,
Внизу діти лиш гурьбою!
А онучок так сміється,
Все літає, не здається,
Кричить, свистить, гуде:
- Ой, дідусю, а ти де?
Зупинились, слава Богу…
Внук привів діда додому…
Донька вмить: - Вам зле? Щось з`їли?
- Каруселі надоїли!
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II місце
Марія-Магдалена Шелест
15 років, Луганська область, с. Рубіжне

ДУМКИ ПРО ВАЖЛИВЕ
***
У світі щастя я знайшла для себе
Не у грошах і дорогих авто,
А в спогляданні хмар, блакиті неба.
Хто я? Дівчисько в синьому пальто.
Не бачу сенсу у великих віллах,
Як в клітці щоб сидіти у скарбах.
Від страху за скарби – душа на вилах,
Моя душа – то в небі вільний птах.
А сенс у новомодних телефонах?
Не все передається у словах,
Бо це є щастя – бачити людину
І розуміти все в її очах.
Навіщо стільки вам коштовних злитків?
Щоб всі чекали лиш успадкування?
Насправді дружба – ось найвища цінність,
А в світі вище диво – це кохання.
Та все одно неправою лишуся,
Хоч вам причин назву я навіть сто.
А я стою і споглядаю небо.
Хто я? Дівчисько в синьому пальто.
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***
Тлеет в поле цветочное буйство.
Наступает невинная ночь.
Это самое славное чувство,
Когда день отправляется прочь.
Громко песня звучит соловьиная
Под веселый оркестр сверчков.
Это мне колыбельная милая,
Колыбельная мирных деньков.
Веет ветер вечерней прохладою,
А земля еще так горяча,
И с какой-то особой усладою
Догорает на небе свеча.
От нее, словно искорки малые,
Светлячки поднимаются ввысь.
Облака, от дороги усталые,
Очень плавно стараются плыть.
В этом теплом пейзаже таинственном
Можно целую жизнь простоять.
Красота ведь действительно истинна,
Когда ею ты можешь дышать.
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III місце
Любов Білик
16 років, Полтавська область,
с. Малі Будища

МАМО, НАВЧИ ЛІТАТИ
Мамо, візьми мене в небо,
Хай нас огорне світло,
Хай поцілує сонце
Наші серця розквітлі,
Хай позбирають птахи
Наші найкращі мрії
І понесуть в гніздечка
Діткам своїм щасливим.
Вишиті білим цвітом
Крила виношу з хати,
Тепло тулюсь до неньки:
«Мамо, навчи літати!»
І ось ми летимо під чистим небом високо-високо.
Земля здається маленьким кавунцем з нашого городу.
Тільки вона не росте, а меншає й меншає, даленіє…
Проте ні страху висоти, ні тривоги.
Тільки захоплення.
Поряд іноді пролітають янголи з благодатними обличчями,
привітно махають нам, злегка осявають своїм світлом –
і ми теж починаємо світитися.
Звучить мелодія, тиха і неймовірно красива.
Над нами чи в нас?
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Скрізь і всюди.
Я переповнююся нею і вихлюпую назовні
від найменшого доторку до маминої руки.
Між небом і землею тільки ми та божественне сяйво...
Мамо, вплети мені райдугу в коси,
Рідна, тримаймось міцніше за руки,
Доля на стежку каміння виносить –
Не боїмося біди і розлуки,
Сірої безвісті, хмари з грозою.
Небо дарує нам щастя і сили.
Нам найтепліше удвох із тобою:
Я – твоє сонечко, ти – мої крила.
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III місце
Діана Рудик
16 років, Львівська область,
Радехівський район,
с. Середпільці

***
Кажуть, щасливі люди не плачуть,
Лице їх не омивали ще сльози.
І злого у світі ніколи не бачать,
Їх взимку не щипають люті морози.
Життя – така річ дивовижна й цікава,
Куди не піди, не шукай хоч би й як –
Немає людей, в кого завжди яскраво
Світиться щастям їх зодіак.
Я знаю щасливих, що іноді плачуть,
Гіркими до болю бувають їх сльози.
І зло біля себе вони часто бачать,
І взимку щипають їх люті морози.
Та тільки зібравши всю віру й надію,
Вони, наче скеля, тверді і міцні.
Вселивши у серце малесеньку мрію,
Радість шукають у кожному дні.
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***
Моє дитинство пахне казкою,
Любов’ю мами, повною тепла.
Безмежною від неї віє ласкою,
Вона – це світло, два моїх крила.
Моє дитинство має запах зелені,
Старого лісу, що скрипів поза селом.
І того дуба, де будиночок на дереві,
Серед трилистого пахучого зела.
Моє дитинство з битими колінами,
Не йди від мене, прошу, не втікай!
Ти пахнеш літом, вишнями і сливами,
Неначе справжній дивовижний рай.

***
Ось сидить на порозі дівчинка
І складає список бажань.
Паперовим журавликом-щигликом
Відлітають за небокрай.
Десь почують їх, може, зрання –
Тут як доля укаже на шлях.
Проте дівчинка пише бажання
Із усмішкою на вустах.
Усі просять радості плачучи
І благають щастя в мольбах,
А вона лише усміхається
І журавлик – в її руках.
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Чисті сльози милої дівчинки
Омивають сирітський поріг.
Мрії мають властивість збуватися…
Ось підходить стрункий чоловік.
Навіть слова промовить не може,
Переповнило щастя її.
І ніколи вона вже не буде
Посилати у вись журавлів.

***
Свинцевий замóк. У душі залягла таємниця.
Покоління думок не відкрило її широти.
Наче чаша Граалю, що невірному не підкориться,
Ця Пандорина скринька, що вміщає суміжні світи.
Запалила бажання, породила в нас недовіру,
Захопила наш мозок, посіяла в душах обман.
Полонила серця, просочилася глибоко в шкіру,
Приховала актому між часом у сірий туман.
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Диплом
Лада Шкворець
15 років, м. Херсон

ПУТАНИЦА
Закатилась в угол КОШКА.
Мышку ловко ловит КРОШКА.
Вот надел строитель КРАСКУ
В школу мне купили КАСКУ.
Возле речки ползал МУЖ.
У соседки новый УЖ.
Он на вид не очень новый,
Но раскрас красивый, клёвый.
Вижу очень серый СОН,
Оказалось – это СЛОН.
Вдруг услышала я СТОН:
- Перестань нас путать, Лада!
- За кусочек шоколада
Буду очень даже рада!
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ПОГОНЯ ЗА КАНИКУЛАМИ
Загрузила Осень каникулы в вагон,
Увезла так быстро, что поднялся звон.
Дети погрустнели, но Андрей сказал:
- Надо догонять их – едем на вокзал!
На вокзале дворник цветочки подметал.
Дети попросили, чтоб не убирал:
- Те цветочки Лето разбросало тут,
И следы такие к каникулам ведут!
Дворник засмеялся, не поверил нам –
Это было видно по его глазам.
Мы же побежали по цветным следам
Каникулы догнали… Тут поднялся гам.
Каникулы те были осенние. «Друзья!
Берем хотя бы эти, раз летние нельзя!»
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Диплом
Дарія Крутяк
16 років, Львівська область,
м. Броди

***
Чужі слова заполонили світ,
Відомі вірші стають сивим димом.
Пробігає вулицями слави чорний кіт,
Ти залишаєшся черговим анонімом.
Вітерець колише вербове гілля,
Де-не-де чути кроки самотніх.
Засинає у страху розбита земля,
Отакі-от щотижня ночі кислотні.
Йду додому із душевним спокоєм,
Заходжу в простору кімнату.
Вічні проблеми атакують болем.
Вгамовую думок шалених натовп.
Ледве борюсь з поганими снами,
Ледве віру знаходжу в собі.
Доки серце омите сльозами,
Виграю у новій боротьбі.
Німий йде з глухим пліч-о-пліч,
Вільними стають вони раптово…
Що б не казала ніч,
Та за світанком останнє слово.
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***
Мізерна людина в безмежному світі
Проводить ночі в цілковитій тиші.
Здається, самотність давно у зеніті,
Рятують слова, що складаються у вірші.
Вже вкотре за вечір бере олівець
І аркуш зім’ятого паперу.
Години праці, та все нанівець,
Думки потрапляють у беззмістовності еру.
Не мудрість в словах – чергові нісенітниці,
І варто таки зірвати стоп-кран.
В кімнаті лиш тіло, душа у в’язниці,
Затьмарений погляд, химерний стан.
Варто шукати в собі рівноваги,
Нехай час і губиться поміж безмежності.
Ти – це життя, будуй нові плани,
Будь сильною, позбудься залежності.
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Катерина Голофєєва, 14 років, м. Измаїл. «Хто проти суперкрутих»
(А. Аудгільд Сульберґ. «Хто проти суперкрутих»)
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I місце
Олександра Красільнікова
9 років, Харківська область, с. Липці

ПОШУКИ КРАЩОГО ЖИТТЯ
В одному далекому, але дуже мальовничому лісі, де
сонце всміхається та дерева лоскочуть небо, а птахи співають
дивовижні пісні, жив маленький Бурундучок разом з мамою
та братом у затишній нірці під стовбуром дерева.
Прокидався Бурундучок зранку та мерщій біг на
галявину, щоб встигнути подивитися, як сонце винирює
з травички та піднімається вище за сосни. А потім біг до
свого друга, зайчика Степашки, і вони цілими днями робили
все, що заманеться.
Ось і сьогодні раненько Бурундучок вже збирався вибігти
з хати, як його гукнула мама:
- Синку, затримайся на хвилинку! Мені потрібна твоя
допомога. Поскладай, будь ласка, свої речі в кімнаті, бо
ввечері до нас завітають гості.
З великим невдоволенням Бурундучок пішов до своєї
кімнати. Він поспіхом позасовував речі до шафи і побіг
гратися. Мама ввійшла до кімнати, а Бурундучка і слід
прохолонув. Розгнівалась вона і відправила старшого сина
за Бурундучком.
- Мамо! Мамо! – кричав на весь ліс Бурундучок. – Хочу
грати! Я нічого не зробив!
Мама почула крик, вийшла на подвір’я:
- Так, ти нічого не зробив з того, що я просила! –
зауважила вона. – За це ти будеш сидіти вдома аж до завтра.
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Бурундучок був страшенно обурений словами мами
та вчинком брата, але пішов до своєї кімнати.
Настав вечір. Прийшли гості. Бурундучок не хотів виходити до них. Він був дуже ображений, тому ліг на ліжечко.
«Я їм не пробачу!» – розмірковував він. – «Чому найменша дитина повинна прибирати будинок?! Ні, я це так не залишу! Піду геть з дому. Нехай поживуть без мене, тоді побачать!»
Не довго думаючи, Бурундучок взяв свій рюкзак,
одягнувся та пішов. Цього ніхто не помітив. Сутеніло. Йшов
Бурундучок лісом, йому марились різні чудовиська. Лячно
Бурундучку та сидіти на одному місці ще страшніше. А щоб
не було зовсім моторошно, заспівав пісеньку. Бурундучок
вже не впізнавав місцевості, але побіг ще швидше. Коли
він втомився, то зупинився біля озерця, присів на бережку.
На небо викотився повний місяць, мов велика жовта диня.
Було видно, як вдень! По периметру озера очерет збудував
високий паркан з зеленого листя, ліворуч верба-красуня
розпустила свої довгі коси аж до води.
З озеро потягло прохолодою. Бурундучок побачив
Лисичку, що прала білизну.
- Доброго вечора! – привітався він. – Прохолодно, чи
не так? Я заблукав. Не могли б ви допомогти мені знайти, де
переночувати?
Лисиця зраділа:
- А ходімо до мене! Переночуєш, і мені веселіше буде.
Пішов Бурундучок з нею. Вклалися спати. На ранок
Бурундучок розплющив очі, а навколо темна – темна нора.
Замість ліжка – солома, прикрита смердючою ганчіркою, на
стелі величезний павук. Пилюка і сміття в нірці.
Лисиця поклала на стіл шматок хлібини та декілька
картоплин і дала запити водою. Бурундучок з неохотою сів
до столу, але поїв, бо дуже зголоднів.
Щодня Лисиця всю важку і брудну роботу залишала
Бурундучку. Через кілька днів з веселого і безтурботного він
перетворився на втомленого та зануреного роботою малюка.
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Одного разу вночі він довго не міг заснути.
«Який же я дурний!» – подумав Бурундучок і тихотихо заплакав. – «Вдома затишно, пахне свіжим хлібом, всі
посміхаються та радіють. Не треба мені іншу родину і життя!»
Бурундучок тихенько зібрав свої речі та, поки лисиця
спала, втік. Пробігаючи повз озера з вербою і солов’я, повз
пенька, на якому відпочивав, він був щасливим від однієї
думки, що повертається додому.
Нарешті Бурундучок добіг до будиночка, в якому горіло
світло. За столом сиділа засмучена та заплакана мати, брат
обнімав її за плечі – втішав.
Не стримався Бурундучок, забіг до хати. Він застрибнув
на руки до мами, міцно обійняв її та сказав:
- Пробач мені! Я більше нікуди не піду! Я зрозумів, що
моя сім’я найкраща!
Мама ніжно поцілувала сина і пригорнула до себе.
Тепер Бурундучок щоранку прибирає свою кімнату,
допомагає мамі і тільки потім біжить гуляти. Він зрозумів, що
не треба шукати кращого життя, все найкраще поряд з нами!
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II місце
Діана Гардадіна
10 років, м. Дніпро

МЕДВЕЖОНОК
ПО ИМЕНИ ДОРЕМИК
Главы из книги

Надо бежать
Ещё в среду вечером медвежонок Доремик гулял по
улицам Киева. Он даже нашёл себе уютное местечко для
ночлега. Проспал спокойно всю ночь, но утром обнаружил, что
проснулся не в своём уютном уголке, а в магазине игрушек.
Он услышал, как радио без передышки говорит:
- Магазин потерянных игрушек! Заходите, продаём
недорого!
Мишка очень испугался, что его хотят продать как
игрушку. Он подумал:
- Я же не кукла или игрушечный самолётик. Я обыкновенный живой медвежонок Доремик. Надо бежать!
Он достал из своего чемодана листочек и карандаш.
- Надо составить план, – решил он. Медвежонок нарисовал
на своём листике какие-то непонятные дорожки и машинки,
схватил свой чемодан и побежал прочь из магазина.
Доремик спрятался в большом парке за кустами, чтобы
подумать над тем, где найти себе дом. Он дорисовал на своём
листочке домики и людей. И через какое-то время мишка уже
бежал на главную площадь Киева. Он бежал и кричал:
- Кто хочет медвежонка? Настоящего живого медвежонка? Умного, доброго медвежонка по имени Доремик?
На площади он сел на свой чемодан и стал ждать.
На него никто не обращал внимания. Кроме…
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В кафе
К медвежонку подошли девочка и её мама. Мишка уже
знал, что сегодня он будет в тёплом уютном доме. Мишка
очень хотел есть, поэтому, когда мама предложила пойти
в кафе, Доремик закричал: «Ура!».
Втроём они отправились в кафе. В меню было много
всего вкусного. Они заказали фруктовую нарезку, сливовый
пирог и чай с лесными ягодами.
Доремик потянулся к пирогу. Он увидел, что пирог
мягкий, и решил, что его можно подправить. Мишка
не рассчитал и нажал прямо на сливу, она выскочила и
шлёпнулась ему на нос. Медвежонку предложили умыться,
но он сказал:
- Я видел в цирке клоуна и давно хочу быть на него
похожим.
После пирога новоявленный клоун приступил к фруктам. Мишка положил шкурки от апельсинов на когти, и
получился цитрусовый маникюр. На блюде были и вишни.
Медвежонок съел их и бросил косточки в карман.
Когда поели, отправились домой приводить в порядок
медвежонка.

Белый пуловер
- Сегодня мы пойдём покупать тебе обновки, – весело
сообщила Наташа Доремику.
- А зачем мне обновки, если у меня и так много обстарок? – отозвался медвежонок.
- Обстарок у тебя много, а вот обновок вообще нет.
- Ладно, так уж и быть, пойдём покупать.
Вскоре все собрались и пошли в магазин. Доремику
приглянулся белый пуловер с фиолетовой каёмкой. Его и
купили.
После

шопинга

медвежонок
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Но после истории в кафе Доремика боялись туда водить,
поэтому его накормили дома.
После обеда Доремик поднялся в свою комнату, взял
краски и стал рисовать. Он нарисовал чучело, которое гонится
за цыплёнком. Рисунок получился не очень красивый, зато
пуловер стал куда красивее! На нём были жёлтые, чёрные,
синие, зелёные пятна. И это выглядело намного ярче и
привлекательнее, чем просто этикетка на пуловере.
Вскоре наступил вечер, Доремик разделся и лёг спать.
Утром он снова надел свой пуловер, но заметил, что
чудесные разноцветные пятна куда-то исчезли. Он протёр
глаза и посмотрел ещё раз. Он стал думать, куда могли
исчезнуть пятна. Взглянул на одеяло и увидел разноцветные
пятна. Оказывается, вчера он задом наперёд одел пуловер.
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II місце
Емілія Балжи
7 років, Донецька область,
м. Маріуполь

ОСТРІВ НЕЩАСЛИВИХ МАТУСЬ
«Я на роботі. Будь ласка, приберіть іграшки та помийте
посуд. Сніданок на столі. Обіймаю вас. Мама»
- Знов завдання, – невдоволено зітхнула Марічка й
включила комп, – Оленка, помий посуд!
- Які це? А чому я? Не хочу!
- Тому, що я так сказала. Ти молодша й маєш слухати
мене! Тому ж у мене є справи важливіші.
- Не твоє діло, – відрізала Марічка.
Сварка переросла у взаємні штовхання, що скінчилися
обіймами і пропозицією відкласти домашні справи на потім.
Такі сварки час від часу трапляються між усіма сестрами.
Тож і Марічка з Оленкою не були винятком.
Дівчатка загралися і зовсім забули про матусине
прохання. Як завжди. Адже були вони ледачими й
неслухняними.
Так проходили дні й тижні. Мати тяжко працювала,
дівчатка ж байдикували й зовсім не допомагали матусі. Але
одного разу все змінилося...
Повернувшися додому з прогулянки, дівчатка не
побачили матері.
- Де це вона? Вже пізно, – здивувалася Оленка.
- Не переймайся, певно на роботі затримується. Це й
добре, можемо ще трішки погратися, – заспокоїла Оленку
Марічка.
Але дівчатам зовсім не хотілося гратися, бо мати все
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не приходила, і вони засумували. Увечері, коли сонечко вже
лягає спати, матуся потрібна найбільше, щоб пригорнула,
підсунула ковдру під бочок, поцілувала у щічку та побажала
солодких снів. Тож, обійнявши одна одну, дівчатка заснули,
забувши про всі свої сварки.
Прокинувшись вранці, сестри
не побачивши матінку вдома.

дуже

здивувалися,

- Марічко, схоже, мати так і не приходила! Дивись,
а ні сніданку, а ні листа!
- Дивно, – погодилась Марічка, – Можливо, вона забула
приготувати нам сніданок і пішла на роботу?
- Але вона ніколи не забуває про нас! Хочу до мами! –
запхикала молодша дівчинка.
- Годі плакати! Тримай печиво, поїмо з чаєм, – спробувала приховати тривогу старша. – Поїмо, пограємось,
погуляємо на вулиці, а там і мама повернеться!
Дівчатка поспіхом поїли й пішли на вулицю. Увесь день
вони розважалися, майже не згадуючи про матусю. Але
повернувшися додому ввечері, знов її не побачили і не на жарт
злякалися. Адже мати ніколи не залишала їх так надовго.
Дівчатка вибігли на вулицю й зустріли сусідку –
стареньку бабусю, яка щодня поливала вуличні квіти
й підгодовувала дворових кішок.
- Бабусю, ви не бачили нашої мами?
- Вашої мами? – бабуся замислилася, щось пригадуючи. – То ви, напевно, Оленка та Марічка? Дівчатка, що
ніколи не допомагають мамі?
Сестри глянули одна на одну, опустили голови та тихо
й невпевнено підтвердили: «Так, мабуть, це ми». Бабуся
уважно подивилася на дівчат, похитала головою: «А на
перший погляд такі гарні... Так, я знаю, де ваша мати».
- Де? – в два голоси спитали сестри. – Скажіть, будь
ласка, ми дуже хвилюємось!
Бабуся не поспішаючи сіла, зітхнула й проговорила:
- Вона на острові нещасливих матусь.
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- Де? Немає такого на мапі, ви нас обманюєте! – голосно
промовила Оленка.
- Тихіше, – заспокоїла її Марічка. – Що це за острів,
бабусю, розкажіть нам, будь ласочка!
- Це острів, на якому живуть мами, яких постійно
ображають діти. Кожного разу, коли донька або син не
виконують прохання, сваряться, забувають про свої
обіцянки, ображають маму або один одного, материнське
серце стискається, в ньому народжується сум. І коли цього
суму стає забагато, прилітає фея й забирає матусь на свій
острів, де дарує їм відпочинок й радість.
- Що ж нам робити, бабусю? Як нам повернути нашу
маму?
- Це складно, дівчатка. Не кожна мати захоче повертатися
туди, де її ображають...
Сказавши це, бабуся зникла, а дівчатка стрімголов
побігли додому.
- Я знаю, що робити, Оленко! Ми мусимо змінитися!
Щоб мама більше ніколи не сумувала! Зараз я помию посуд,
а потім приготую вечерю!
- Гаразд! А я поскладаю іграшки та витру пил! А потім
намалюю для мами листівку. Як вважаєш, їй буде приємно?
- І ще, Оленко, обіцяймо більше ніколи не сваритися одна
з одною! Адже ми сестри. І... я дуже тебе люблю, – Марічка
обійняла сестру, а потім дівчатка почали прибирання.
Миючи посуд і складаючи іграшки, вони співали й
жартували. Виявляється, прибирання буває навіть веселим,
якщо робити все разом, допомагаючи один одному.
Тільки-но дівчатка закінчили готувати вечерю, двері
відчинилися й на порозі з’явилася мати.
- Мамо! Ти повернулася! – дівчатка підбігли до матері й
міцно її обійняли. – Ми так скучили! Ти більше жодного разу
не будешь сумувати через нас, обіцяємо! Ми дуже сильно
тебе любимо!
- І я вас, дівчатка, дуже-дуже сильно...
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III місце
Веронiка Хупова
8 років, м. Дніпро

ЕВЕЛІНА В КАЗЦІ
Жила-була Природа. Народила вона маленьку дівчинку.
Коли Природа постаріла, вона сказала дівчинці: «Евеліно,
зроби неможливе! Піди по морю! Я дарую тобі обладунки».
Дівчинка взяла їх і побігла за хвилями, а потім пішла по
воді. Зупинившись біля корала, вона подивилася вгору. З неба
за дівчинкою споглядав місяць. Він був добрим і віддав Евеліні
трохи зірок. Вона узяла їх і пішла назустріч пригодам.
Дорога привела її до Країни Солодощів. Дівчинка побачила
льодяникове дерево і кущі солодкої кукурудзи. Евеліна
вирішила прогулятися солодким садом і раптом помітила
чупа-чупсову пташку. Вони познайомилися, і пташка зробила
Евеліні красиву зачіску. Несподівано до дівчинки підійшов
кондитер. Дивно, але він теж був із солодощів.
- Привіт! Мене звуть Карамелик.
- Привіт! Я Евеліна.
- Ти голодна?
- Так, не відмовилася б перекусити.
Карамелик запросив Евеліну поснідати в його солодкому
будинку. Він випік смачні булочки з повидлом. Потім вони
вирішили відвідати шоколадний водоспад. Коли Евеліна
побачила його, то не стрималася і пірнула під струї шоколаду.
Він виявився теплим. Дівчинка поплавала, вийшла й сіла
на камені. Вона уся була в шоколаді. Карамелик показав їй
чистий струмок, і Евеліна в нім відмилася. Гостя подякувала
Карамелику, попрощалася і сказала, що їй час повертатися.
Кондитер провів Евеліну до кордону Країни Солодощів,
обійняв на прощання. Але чомусь дівчинка опинилась
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не біля моря, а в лісі з казковими привидами.
Довго блукала вона, поки не натрапила на галявину,
на якій стояла хатинка на курячих ніжках. Евеліна постукала
у двері. Вони страшенно зарипіли і відчинилися. На порозі
її зустріла Баба Яга, а біля її ніг сиділо чорне кошеня.
- Чого прийшла, дівице?
- Заблукала. Дорогу шукаю.
- Вчасно завітала! Сьогодні свято Червоного місяця!
Ходімо зі мною!
Баба Яга привела Евеліну до кімнати, де було багато одягу.
- Одягайся!
Евеліна вибрала собі сукню з синіми рукавами і з
бантом на поясі. Баба Яга заплела Евеліні косу. Дівчинка
узяла червону сумку з бантиком і взула чорні туфлі. Яга
одягнулася в чорний балахон і сказала:
– А ну, лізь в ступу!
– Добре, бабусю.
Евеліна залізла в ступу, яка стояла біля входу до хатинки.
Баба Яга сіла в іншу ступу і голосно промовила:
– Чим-чимирим!
За секунду ступи піднялися в повітря й полетіли. Вони
летіли, летіли. Насувалася темрява. І тут поривом вітру
ступу, в якій сиділа Евеліна, перекинуло. Дівчинка випала.
Баба Яга не помітила аварії.
– Зачекай! – крикнула дівчинка, але Яга вже сховалася
за горизонтом. – Я розіб’юся!
Але тут Евеліну в повітрі підхопив великий рудий птах.
Навколо було дуже темно. Тоді Евеліна згадала про зірки, що
дав їй місяць. Вона стала кидати їх навколо себе. Сріблясте
світло розлилося навкруги. Птах знайшов дорогу і повернув
дівчинку додому.
З того часу ще багато добрих справ зробила Евеліна
за допомогою зірок, бо вони були чарівними і ніколи
не закінчувалися. Але це вже інша історія.
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III місце
Дар‘я Гризан
10 років, м. Одеса

РОМАНТИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Жила в Одессе хомячиха Бусинка, но родные называли
ее просто Буся. Она много путешествовала, когда участвовала
в разных соревнованиях. Буся объехала много стран:
Италия, Румыния, Китай, Египет… Но никогда не была
во Франции. Она мечтала побывать в Париже и увидеть
Лувр, Собор Парижской Богоматери, Версальский дворец,
Триумфальную арку. Не зря Париж называют городом
любви и романтики.
Она надеялась найти свою любовь, но никак ее не
находила. Она верила, что когда-нибудь встретит настоящего
хомяка: умного, доброго, толстощекого, пушистого с таинственными большими выпуклыми глазами, и конечно
курносого. Держась за лапки, они ходили бы в кино, музей,
катались на колесе обозрения.
Она хотела иметь большую семью. Они бы дружно
жили в уютной норке, каждый день грызли много орехов,
семечек. По очереди они бы бегали в колесе, гуляли
в прогулочном шаре. Ложась спать, они бы прижимались
друг к другу, согревая своим теплом, и крепко засыпали
одним пушистым клубочком.
А когда их хомячата заснули, они бы сидели, всматриваясь в звездное небо в поисках Созвездия Любви.
Влюбленные смотрели бы в глаза друг другу и видели яркий
огонек любви. Он читал бы ей стихи Фета, пел романсы,
дарил цветы и подарки.
Как-то раз она участвовала в турнире по фехтованию
и заняла І место. По правилам соревнований, победителю
присуждается приз – путевка в Париж на воздушном шаре.
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И вот она отправилась в путешествие. Шар мчал Бусю
в Париж, взлетев высоко в небо. Он нес ее бережно и быстро.
Она была в восторге от своего малинового шарика. Она
парила в воздухе, словно сама она шарик – свободная,
легкая и круглая.
Она видела под собой моря и города, речки и озера,
огромные поля, на которых работали хомячки-фермеры.
Они приветливо улыбались ей и махали лапками. Она
пролетала над замком Бран в Румынии, над горами
в Сербии, Пантеоном и Колизеем в Риме, Миланским
собором в Милане.
Ей понравилось путешествие. Ночи были беззвездные.
Луна сияла над Бусей, как сонная, ясноокая царица ночи
в дымке облаков. Пока летела, Бусинка слушала, как ухают
совы, как поют свои трели соловьи, которые не могут
удержаться, потому что так сильно любят эти ночи. Она
внимала шепоту ветра и разгадывала тайны равнин. Земля
и небо слились во что-то волшебное, волнительное. Города
едва виднелись вдали, одинокие огоньки горели в окнах
домов. Путешествие удалось. Хомячиха была в восхищении.
Она летела, словно перышко, легкая, быстрая, как ветер,
и пушистая, как одуванчик.
Через три дня и три ночи Буся стала приближаться к
Парижу, увидела Булонский лес и живописные берега Сены.
Она увидела верхушку Эйфелевой башни в огнях. Она была
словно гигантский маяк, который ослепительными лучами
освещал долгожданный город.
Были слышны музыка и смех из большого ресторана
на верхушке башни. Буся приземлилась. Ее встретили
официанты-хомячки, одетые в розово-красные костюмы,
тепло ее поприветствовали и провели за свободный столик.
Один из официантов показался ей таким милым. Она
была им очарована: его большими голубыми-голубыми
глазами и кудрявым чубчиком. Их взгляды встретились и …
Бусина мечта сбылась!
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МАМИНЫ ОБЪЯТИЯ
Когда я в школе, то все время скучаю по маме. Я тоскую
по ней. И когда я на уроках, и когда я на перемене…
Я все время представляю ее лицо, голубые-голубые глаза,
как небо. Мама такая красивая, умная, как Василиса
Прекрасная. Я расстаюсь с ней всего лишь на несколько
часов, но мне так не достает ее ласки и тепла. Я люблю
слушать, как она говорит, как поет. Ее голос такой нежный,
звонкий и трепетный.
А когда заканчиваются уроки, она ждет меня, а я так
бегу к ней! На секунду мне кажется, что я, будто бабочка,
порхаю легко и радостно.
И вот же она, моя родная Мамочка!
В этот момент я обнимаю ее сильно-сильно и чувствую,
как часто, громко бьётся ее сердце. И я знаю, какие эти
объятия теплые, крепкие и сильные. Я чувствую, как слезы
мои текут от любви. Поэтому и говорят, что Мамины
объятия – самые теплые!
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III місце
Олександр Куш
10 років, м. Хмельницький

ЯК КОЗА ЛІКУВАТИСЬ ХОДИЛА
У нашому лісі дуже гарно всім живеться. Є тут і
супермаркет, і аптека, і навіть лікарня. Приймає хворих
відомий на всю округу доктор Ведмідь Михайлович. В усіх
справах йому допомагає Лисичка-медсестричка. Якось
прийшла до доктора Коза і почала жалітися:
- Ой, щось погано я стала бачити, лікарю! Не можу
розібрати, де їжу собі шукати. Чи зелена трава, чи суха, – все
на одне лице!
Ведмідь Михайлович дістав із своєї аптечки окуляри
і прилаштував їх Козі на ніс. Та радісно вигукнула:
- Ось тепер, лікарю, все як на долоні! Кожну травинку
бачу! Ведмідь Михайлович та й каже їй:
- Бери, шановна, ці окуляри і носи на здоров’я! На ніч
знімай, а вдень шукай їжу. І бувай здорова!
Коза подякувала і радісно кинулась бігти додому. Але
за рогом її перепинила Лисиця.
- Не хотіла тебе лякати, подруго! Не все так просто
з твоїм здоров’ям. Ти скоро осліпнеш зовсім і не зможеш
вже себе прогодувати! Лікар нічого не сказав, пожалів тебе,
бідолашну. Тобі тепер може допомогти лише чудо!
Коза заридала, зарепетувала:
- Ой, що робити мені, бідній! Хто ж зглянеться на
мене і допоможе врятуватися від біди? Лисонько, може ти
підкажеш?
- Не знаю, не знаю, – відказує Лисиця. – Є чудодійні ліки,
але вони дорого коштують.
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- Прошу, Лисонько, врятуй мене! Я віддячу тобі, скільки
скажешь.
Коза залізла в сумку, що висіла у неї на плечі, і вигребла
звідти все, що було. Лисиця швиденько сховала гроші в свою
руду шубку і каже:
- Так і бути, допоможу тобі.
Винесла Лиса баночку з ліками і сказала Козі, щоб та
щодня пила по ложці цього зілля на голодний шлунок.
Та подякувала і побрела до себе додому, по дорозі
розмірковуючи про те, де взяти грошей, щоб повечеряти.
Вже стемніло, і зелена трава, якою так любила ласувати
Коза, безнадійно сховалася в сутінках. Можна було лише
зайти в лісовій супермаркет і там що-небудь придбати
їстівне. Але сумка у Кози, як ми пам’ятаємо, була порожня.
- Напевно, Лисиця так дорого з мене взяла за свої ліки,
щоб я їх правильно приймала, на порожній шлунок. Так
швидше вилікуюсь!
Вдома Коза випила ложку ліків з Лисиччиної банки
і здивувалася:
- Треба ж, такі дорогі ліки, а від простої води і не відрізниш. Уміють же робити! Спасибі Лисиці, виручила мене,
буду тепер завжди здоровою!
І задоволена Коза довго ще переверталася в ліжку.
В животі у неї весь час щось буркотіло і не давало заснути.
Нарешті сон остаточно опанував її свідомістю і став
навіювати щасливі мрії про те, як вона буде вічно молодою,
красивою і щасливою!
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Диплом
Катерина Кабакова
10 років, м. Херсон

ЯК ДРУЗІ ВЕЛЕТНІВ ЗДОЛАЛИ
Рудий котик Мурзик полюбляв
спостерігати за тим, що коїться у
небесах. Одного разу він побачив прямо над своєю домівкою
небесну істоту. Мурзик не злякався і спитав:
- Ти хто?
- Я – небесний котик. А ти хто і навіщо питаєш? – спустився до нього незнайомець.
- Земний котик Мурзик. А тебе як звати?
- Якщо перекласти на вашу земну мову, то Зірко, –
відповів сріблясто-золотавий гість.
- Будеш зі мною товаришувати? – спитав Мурзик.
- А як це робити? Я ще жодного разу не товаришував із
земними істотами.
- Будемо розмовляти один з одним, разом гуляти,
гратися, а якщо буде потреба, допомагати, – пояснив Мурзик.
Зірко замислився і відповів:
- Взагалі-то я згоден, але при повному місяці я не зможу
с тобою товаришувати.
- Чому це? – здивувався Мурзик, бо більш за все любив
гуляти у місячні ночі.
- Справа в тому, що ми, небесні коти, вже багато років
ведемо війну з вашими підземними велетнями, – пояснив
Зірко. – Вони активні саме коли місяць повний. Тобі, до речі,
треба бути обережним.
- Стривай, – все більш дивувався Мурзик, – а як ви потрапляєте на землю? А що, велетні вміють літати?
- Якщо ми друзі, – відказав Зірко, – то я можу довірити
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тобі секрет: небесні коти спроможні перетворюватися на
земних істот. Ось тому зараз я сиджу тут з тобою.
- Ех, – зітхнув Мурзик, – то ти, виявляється, звичайний
кіт. А я майже повірив, що ти – небесне створіння! Бувай!
Мурзик спустився з даху і не побачив, як Зірко піднявся
до свого небесного будинку.
Вранці Мурзик, якому не давала спокою вчорашня
пригода, побіг до свого сусіда Бобіка. З цим собакою рудий
змалечку дружив.
- Чого ти такий схвильований? – запитав Бобік.
- Тому що ввечері я хотів потоваришувати з небесним
котом, а він натомість виявився брехуном!
Тут Мурзик все докладно розповів Бобіку. Той уважно
слухав, а потім сказав:
- Даремно ти не повірив Зірку. Протистояння двох
світів дійсно існує. Про нього ще мій дід розповідав. Була б
слушна нагода допомогти небесним котам (їх ще називають
янголами) у боротьбі з темними силами.
- Я б хотів допомогти, але не знаю, як.
- Треба тобі навчитися літати і знайти Зірка.
- А як? В мене крилець немає!
- Я змайструю тобі міцні крила. Ти зможеш літати, як
справжній небесний кіт. Підходь – я тебе зміряю і занотую
твої розміри.
Бобік набрав легкого пір’ячка, трохи воску і став
майструвати крила. Вони були готові вже наступного дня.
Мурзик відразу хотів злетіти у небо, але Бобік його зупинив:
- Тобі потрібен особливий захіст – шолом. А ще – зброя.
Мурзик почав вчитися літати: брав розбіг, енергійно
махав лапами, за які трималися крила. Вночі Мурзик
сидів на даху в повній готовності. Він хвилювався, що Зірко
образився на нього і вже не прилетить. І тоді він, Мурзик,
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не зможе допомогти янголам в їхній боротьбі. Він дуже
зрадів, побачивши, як одна зоря наближається. Нарешті!
Мурзик чемно привітався і сказав:
- Пробач, що не відразу тобі повірив. Я теж хочу воювати
з велетнями.
Він продемонстрував вміння літати, показав зброю:
- Це мені змайстрував мій друг Бобік.
Зірко помовчав, щось обмірковуючи, і відповів:
- Гаразд. Тільки потрібно бути обережним. Вождь велетнів дуже сильний і підступний, може перетворюватися на
різних тварин.
Наступної ночі, коли місяць був вже повний, біля
головного входу у печеру зібралися небесні створіння. Вони
готувалися до штурму. Мурзик тримався поруч із Зірком
і готовий був втілювати той план дій, який напередодні
склав разом з Бобіком.
- Треба знайти таємну стежину, щоб дістатися до Вождя
велетнів, – запропонував Мурзик своєму другові.
- Це небезпечно! – відповів Зірко. – Спочатку ми повинні
всі разом подолати його чисельну охорону.
- Ти маєш мені довіряти, – сказав Мурзик. – Освітлюй он
той вузенький вхід.
Зірко завагався, але зробив це. Тісним коридором
вони просувалися все далі, поки не дісталися великого
приміщення. Там на кам’яному троні хтось сидів.
- Це і є їхній Вождь, – прошепотів Зірко. – І що ми можемо
зробити?
- Бобік мені дещо розповів… Точніше, ми прочитали
щоденник його дідуся… Тепер, будь ласка, посвіти цьому
велетню прямо в очі.
Коли Зірко це зробив, Мурзик запитав у істоти страшним
голосом:
- Відповідай, як тебе звуть!
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Від несподіванки той запищав:
- Рущ, повелитель велетнів. А ти хто?
- Я – Кизрум, зі мною Окріз. Тобі пройшов кінець!
Але Рущ вже опанував свій страх, підвівся і попрямував
на непроханих гостей.
- Нам кінець! – злякався Зірко.
- Даремно ти, злодію, встав з трону! – голосно гукнув
Мурзик. – Тільки він міг додавати тобі зросту і сили.
Наказуємо тобі, Щуре, забиратися геть!
Так знаний вождь Рущ став маленьким щуром і побіг у
темний кут. Незабаром у тому ж напрямку побігло і все його
щуряче військо.

Проза | 6-10 років
Диплом
Анастасія Шевлякова
10 років, Харківська область, с. Липці

ПЕРШЕ ГАВ!
Одного дня в одній родині з’явився маленький песик.
Він не мав імені, але через три дні семирічна Ксюша та
дев’ятирічний Кирило вирішили назвати його Персиком.
А чому, спитаєте ви? Мабуть, ви вирішили, що наш песик
полюбляє персики, тому в нього таке ім’я? А ОСЬ І НІ! Песик
має окрас цього фрукта, ось і ім’я – Персик. Він був породи
коргі, яка була зовсім не поширеною в їх місті. Це невеликі
собаки, у яких довге тіло та великі вуха. А мордочки такі,
неначе вони увесь час посміхаються. Вони популярні у
Великобританії. І не тільки завдяки своєму вигляду, а ще й
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тому, що цю породу обожнює королева Єлизавета ІІ!
Персик був дуже грайливий та життєрадісний, але
чомусь не гавкав, як усі собаки, а якось смішно повизгував.
Діти вирішили почати дресирувати Персика. Виконувати
команду «голос!» вони пояснювали песикові на собі –
гавкали, показували картинки з собаками, що гавкали.
Та все марно! І тоді діти вмовили батьків відвести його до
ветеринара. Вони йшли дуже довго, дітям здавалось, що вони
йдуть вічность. Та раптом один чоловік, який ішов повз, почав
чіплятися до дітей, вимагаючи, щоб вони йому показали
свого вихованця, дуже він йому сподобався. Як тільки він
доторкнувся до одного з них, раптом почулося Персикове
«Г-А-В!!!». Чолов’яга відразу відчепився, побачивши таку
охорону. А діти дуже зраділи – песик виявився здоровим!

НЕСЛУХНЯШКА
З того моменту, як песик загавкав, діти зрозуміли, що
він здоровий та продовжили дресирувати його, щоб Персик
був сильним собакою в майбутньому, гарним та відважним
захисником.
Песик був дуже неслухняним та грайливим, як виявилось. Спочатку Ксюша та Кирило через це сумували. Після
кожної погано виконаної команди діти все одно давали
Персику смаколик. Насправді, песик просто був ледацюгою,
а діти цього ніяк не помічали. Малеча від відчаю та образи
починала кричати, плакати, ображатися! Тоді батьки
сказали: «Він же маленький і не може зрозуміти, чого від
нього хочуть, адже ви даєте йому смаколики ні за що, тому
Персик не хоче старатися».
І тоді діти замислилися – можливо, і справді, зробити так,
як сказали батьки. Варто спробувати. О, диво! У них вийшло!
Діти опускали кістку вниз – песик лежить, кістка вгору
песик стоїть на задніх лапах! Радості дітей не було межі! Діти
вирішили продовжити тренувати свого улюбленого собаку.
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ПЕРСИК – РЯТІВНИК
Пройшло два роки… З маленького цуценяти виріс
чудовий собака. Він навчився виконувати ВСІ команди,
яким його вчили.
На літніх канікулах діти поїхали на дачу до бабусі й
дідуся. Там було дуже круто! Поруч з дачею були річка
та ліс. Весело було плескатися в теплій та прозорій воді,
а ще веселіше було збирати в лісі гриби та ягоди. А ще їх
захоплювали руїни якоїсь старої споруди. Ну дуже хотілося
її обстежити! Одного дня діти таємно пішли туди зі своїм
другом Персиком. Там було цікаво й лячно, повно павутиння
по кутках, на підлозі гнилі дошки, бите скло й всілякий
мотлох, але малі вперто продовжували обслідувати споруду.
Раптом у них під ногами зникла підлога – діти полетіли
вниз! Коли пилюка осіла, вони побачили, що опинилися в
глибокій ямі, з якої їм самим не вибратися. Ксюша, на лихо,
підвернула ногу. Кирило намагався допомогти сестрі, але
не зміг. Яма виявилася великою та затхлою. Кирило у відчаї
повернувся до сестри. Раптом вони почули голосне гавкання
свого улюбленця Персика. Діти дуже зраділи та почали
пояснювати йому, щоб він привів кого-небудь на допомогу.
Персик побіг з такою швидкістю, що його ніхто не зміг би
наздогнати. Діти засумували. Вечоріло. Було холодно й сиро.
Ксюша тихенько плакала, їй було лячно, а ще боліла нога.
Кирило намагався заспокоїти сестричку та весь час думав,
як же їм звідси вибратися і де їх песик-рятівник? Раптом
вони почули голоси людей та радісний лай Персика.
До ями підбігли схвильовані дідусь і бабуся. Діти були
врятовані. Дідусь і бабуся були так налякані, що навіть не
стали карати бешкетників. А Персику на знак подяки дали
всіляких смаколиків. Ось так песик став рятівником!

123

Проза | 6-10 років

Проза | 6-10 років
Диплом
Володимир Щерба
9 років, Луганська область,
м. Алчевськ

МОЯ ИСТОРИЯ
Сегодня был хороший солнечный день, если бы хозяева
не забыли меня покормить. Я очень хотел есть. И когда
увидел на столе кусочек мяса, прыгнул и нечаянно разбил
дорогую чашку. Хозяева разозлились и выбросили меня
на улицу. Так я начал выживать.
Во дворе дома я увидел мусорные баки.
«Может там будет еда?» – подумал я. Но там были
собаки. Я быстро бегаю. Но одна все не отставала. Я забежал
в переулок, но там был тупик. Я подумал, что мне конец…
Я выгнулся и зашипел, но собака не уходила.
- Ты меня не съешь? – спросил я.
- Я не хочу тебя есть, зачем мне есть котов? – ответила
собака.
- Тогда давай дружить! Вместе веселее. Меня зовут
Лютик. А как тебя?
- А меня зовут Марта.
Так мы начали дружить.
Наступила осень, было холодно. Мы грелись друг о друга,
и нам становилось тепло. Однажды возле магазина проходил
мальчик и увидел меня. Он подошел, взял меня на руки.
Я начал мурлыкать и обнял его лапами. Кода мы пришли
к нему домой, родители разрешили ему меня оставить.
Так началась моя новая жизнь. Меня вкусно кормили,
жалели и не ругали. Это оказались самые хорошие люди,
которых я встречал.
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Наступила весна. Я часто вспоминал о Марте, зная,
что она мёрзнет на улице. Поэтому я грустил. Но однажды
я сидел на подоконнике и увидел, что Марту ведёт на
поводке девочка. Я обрадовался, поняв, что у нас у обоих
есть дом. Я был счастлив!

Проза | 6-10 років
Диплом
Анастасія Афанасьєва
9 років, м. Херсон

КОТИК І ХМАРИ
Був собі маленький котик на ім’я Петрик. Він мешкав у
п’ятиповерховому будинку. Жив він саме на п’ятому поверсі
у 125-й квартирі, тому часто забирався на дах, щоб погрітися
на сонці.
Одного разу він побачив небесного сірого кота. Сказав
йому Петрик чемно:
- Привіт!
Але небесна істота мовчала.
Петрик повторив привітання, але у відповідь – знов
мовчання. Раптом небесний кіт заплакав. Вусатий,
звичайно, почав його заспокоювати. І ось диво – небесний
котик зблиснув очима і промуркотів розкотисто:
- І тобі привіт.
Петрик хотів би потоваришувати з небесної тваринкою,
але йшов дощ, і він боявся намокнути, тому сховався від
зливи у трубі. Дочекався, коли дощ припиниться, але
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небесного знайомця вже не побачив.
Коли Петрик розповів цю історію мамі, вона пояснила:
- Це, синку, хмари. Вони люблять прикидатися різними
тваринами.
З того часу Петрику стало ще цікавіше дивитися на
небо. Потайки він мріяв, щоб той котик-хмаринка, що з ним
привітався, повернувся.

Проза | 6-10 років
Диплом
Галина Мельник
9 років, Чернівецька область,
Новоселицький район, с. Рингач

ПРИГОДИ ХМАРИНКИ
Маленька хмаринка разом зі своїми подружками
спостерігала за природою на Землі. Їй подобалося, коли
починала прокидатися флора і фауна після зимового
відпочинку.
На деревах наливалися бруньки. Де-не-де пробивалася
зелена травичка та перші ніжні весняні квіточки.
Прокидалися після сплячки гризуни, бо з’явилася перша
рослинна їжа. Народжувалися маленькі зайченята,
білченята. З радістю поверталися у рідний край пташки,
щоб збудувати гніздечка.
Спостерігаючи за красою весняної природи, хмаринка
замріялась. Уявляла вона таночки молодих птахів у сонячному небі та веселі ігри звірят на зелених пагорбах.
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- Біда, біда! – почула крізь свої думки хмаринка і опустила погляд донизу.
Усе палало. Вогонь знищував гнізда та нори тварин.
Пташки голосно кричали, махаючи своїми крильцями, наче
хотіли зупинити безжальне полум’я. Їжачки безнадійно
намагались утекти від швидкого поширення вогню. А
маленькі, щойно народжені зайченята шукали поглядом
маму зайчиху, яка не могла пробратися до них через велике полум’я. Страх і біль панували у повітрі.
Хмаринка заплакала, її маленьке сердечко забилося
так сильно, що прокинувся грім серед спокійного весняного
неба. Він покликав усі хмаринки на допомогу. Весняний
рясний дощик змив сльозинки усім тваринкам. Суха трава
перестала горіти. Земля з вдячністю напилася водички.
Зраділа хмаринка, що усе добре закінчилося. Так минув
довгий весняний день, і полинула вона за обрій відпочивати.
Пройшов час. Звірі та птахи знов повернулися до своїх
справ. Кожен продовжував турбуватися про своє потомство.
Але вони запам’ятали той день – День болю і страху, коли
прийшла ЛЮДИНА і підпалила суху траву край дороги.
«ЗУПИНІТЬСЯ! Ми хочемо жити!» – сказали б вони, якби
знали мову людей.
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Малюнки фіналістів
IX всеукраїнського конкурсу
цифрового малюнка «iParus»

Валентина Леончик, 11 років, м. Одеса. «Балерина»
(Надія Гербиш. «Пуанти для Ганни»)
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Ілля Сергєєв, 8 років, м. Одеса. «Том та Беккі у печері»
(Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»)

Артем Міллер, 14 років, м. Одеса. «Українська корида»
(Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки»)
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I місце
Яринка Ярош
13 років, м. Київ

РИСУНОК В ПАПКЕ
Найцінніший подарунок
Христинка стояла біля вікна у своїй кімнаті і тихо
плакала. Вона вже давно навчилася тихо голосити. Так,
щоб ніхто не чув. Особливо – мама… А, може, просто всі
голосні сльози виплакалися… Іноді після таких беззвучних
схлипувань було мокро засинати на подушці. От і зараз ці
солоні, тихі струмки текли щоками, капаючи на її улюблений
фіолетовий реглан.
Он там, у дворі, її друзі грають у волейбол. Ось Оленка
подає пас Максимові, він кидає м’яча через сітку Славкові,
а Славко вправно відбиває. Біля нього – близнята Маруся
й Олесь… Це – волейбольна команда їхнього 7-В. Лише
Христинки серед них немає.
Востаннє вони разом грали на початку листопада,
допоки не випав перший сніг. А потім настала ця довга,
холодна зима, і Христинка захворіла. Тепер все страшне
позаду, але грати у волейбол вона все одно не могла. Тільки
щодня підходила до вікна так, щоб її не було видно знадвору,
і дивилась на їхню захопливу гру. Друзі щоразу кликали її,
але вона відмовлялася. Не тому, що було важко бігати, ні,
була інша причина, про яку вона ніяк не могла їм сказати.
Зітхнувши, Христина сіла на ліжко, обхопивши голову
руками. Під своїми пальцями дівчинка не відчула жодної
волосинки.
Останній рік радикально змінив Христинчине життя,
зруйнувавши плани, мрії... Перед очима знову промайнули
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лікарняна палата, крапельниці, медики, ця страшна
лазерна лампа, нескінченні курси хіміотерапії… Дівчинка
не хотіла прокручувати в пам’яті ті жахливі місяці
й струснула головою, як вона це раніше робила, коли
у неї було розкішне волосся. О, як вона ним пишалася!
Христина мала найдовше волосся зі всієї паралелі! А зараз
нічого немає, лише неприємні думки снують у голові. Від
жалю до себе Христина розплакалась. Хоча за цей час
вона навчилася терпіти фізичний біль, але змиритися
з відсутністю каштанових кучерів ніяк не могла.

Малюнок: Яринка Ярош, 13 років, м. Київ
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Як їй хотілося побігати разом із «Волейбольною
шісткою», але…
Понад усе Христинка не хотіла, щоб її побачили без
волосся. Друзі досі не знали, що вона лиса – батьки спеціально купили перуку, щоб ніхто про це не здогадався.
Христинка знову підійшла до вікна. На спортмайданчику сміялися, бо Славко незвично зловив м’яча, сплівши
руки у химерний вузол. Дівчинка, сама того не помічаючи,
висунулась із-за штори і почала уявляти, наче і сама там бігає.
Ось вона ловить пас від Славка і кидає м’яч Оленці, і одразу
біжить, щоб зловити вправний кидок від Олеся, а зараз…
Раптом вона помітила, що всі дивляться на неї. Їхні
обличчя були розгублені. Христина мимоволі почухала
голову і похолола… Вона забула одягнути перуку! Зазвичай
по квартирі дівчинка ходила без штучного волосся, а за
волейболом спостерігала з-за штори. Сьогодні ж вона
настільки захопилася грою, що забула про «небезпечну зону».
Усвідомивши, що друзі побачили її лисою, дівчинка
зойкнула і затулила обличчя руками. Потім рвонула від
вік-на і впала на ліжко, не стримуючи голосного плачу.
Трагічності додавало те, що завтра у Христини – день
народження, і друзі мають прийти до неї!
До кімнати забігла стурбована мама.
Я одна лиса на весь клас! Ні, на всю школу, на все місто! –
плакала вона так голосно, як тоді, коли вперше дізналася
про діагноз. – Я не хочу дня народження!
Мама ніжно обійняла донечку.
- Волосся обов’язково відросте, моє пташенятко! –
втішала вона.
- Я не зможу тепер з ними нормально спілкуватися,
знаючи, що вони бачили мене лисою!
Якщо це справжні друзі, то для них це неважливо! А чи є
у неї справжні друзі? Цієї ночі дівчинці наснився чудовий сон.
«Нумо, Христинко, кидай!» – гукав їй Славко. «Як же
гарно грати з друзями!» – раділа вона, посилаючи м’яч на
іншу частину поля.
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Раптом дівчинка помітила, як ще один м’яч летить до
неї. Вона хотіла його зловити, але ноги перестали слухатись
і стали, наче ватні…
Несподівано хтось обережно торкнувся Христинчиного плеча. Вона розплющила очі і замружилась від
лоскітного вранішнього проміння… Біля ліжка стояли
усміхнені мама з татом, тримаючи в руках подарунок. Як
шкода, що це був лише сон!
«Дін-дон!» – невдовзі пролунав дзвінок у домофон.
Христинка швидко одягла парик.
Це вони! Оленка, Славко, Максим, Олесь та Маруся.
В їхніх руках не було подарунків, але чомусь усі волейболісти
були у шапках.
Ну, як домовлялися! – вигукнув Славко. – Раз, два, три!
З Днем народження!!! – І зняли шапки.
Вони були лисі!
А потім підійшли до іменинниці й всі разом її обійняли.
Це був найкращий Христинчин день народження!
Після святкового частування «Волейбольна шістка»,
тепер уже у повному складі, пішла на спортивний майданчик під Христинчиним вікном. Під час гри вона іноді плутала своїх друзів, бо ще не звикла до їхнього нового образу.
Несподівано їй згадався сьогоднішній сон. Дівчинка
не пам’ятала, чи було у неї там волосся. Але тепер це було
неважливо. Вона і без кучерів була щасливою, бо мала
справжніх друзів.
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II місце
Ольга Баєва
13 років, м. Миколаїв

НЕУГОМОННЫЕ
В красивый год волшебства и сказки, в год Синей
Лошади появился на земле славный хрустальный город N.
В этом городе и трава, и деревья были из хрусталя. Крыши
домов сверкали на солнце невиданным светом. И всё было
в этом городе: и богатство, и достаток. Не хватало лишь
любви, тепла и весёлого смеха. А всё потому, что хрусталь был
не настоящий, а ледяной! И сердца людей, живущих в городе
N., тоже были холодными. Люди равнодушно относились
к чужому горю, не верили в волшебство и верную любовь.
Но среди этих холодных сердец росла маленькая
Девочка. У неё было горячее сердце и небесно голубые глаза.
Мама часто бранила свою дочку за то, что она верила в чудо,
и говорила, что когда-нибудь трава станет зелёной. Мама
постоянно повторяла, что этого быть не может, и запрещала
Девочке мечтать.
Но Девочка не переставала верить. Она пряталась
от всех в шкаф со своей любимой игрушкой – маленькой
«синей лошадкой». Только лошадка понимала, что всё
скоро изменится, солнышко станет весёлым и тёплым,
люди будут улыбаться и любить друг друга. Просто эти люди
ещё никогда в жизни не видели красивых цветов и зелёной
травы, они не научились любить и
делать друг другу подарки!
…Однажды вечером подул сильный
ветер, окошко Девочки распахнулось,
и в дом влетело несколько снежинок.
Неожиданно любимая игрушка ожила
и стала настоящей большой синей
Лошадью с голубыми глазами и с темносиней гривой.
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Девочка от счастья захлопала в ладоши и хотела позвать
маму.
- Тише, – прошептала Лошадка. – Не говори никому, что
ты меня видела. Я правительница этого года, ты мне очень
понравилась. Я люблю, когда дети хорошо себя ведут, я знаю
твою мечту и помогу тебе её осуществить.
Лошадка велела Девочке одеть шубку, шапку и варежки
и сесть на неё.
- Держись покрепче! – воскликнула Лошадка и рысью
понеслась к небосводу. Долго скакали они среди звёзд, пока
не добрались до самой большой звезды.
Там Девочка увидела огромное дерево. На нём не
было ни яблок, ни груш, а росли большие теплые сердечки.
Лошадка посоветовала всаднице сорвать все сердечки и
сложить их в волшебный мешочек.
- Что это за сердечки? – удивилась Девочка.
Лошадка ответила, что те люди, которые получат такие
сердечки, научатся и любить, и мечтать.
…Девочка проснулась и рядом с собой увидела любимую
игрушку, «синюю лошадку», но сердечек нигде не было!
Вы, наверное, подумали, что Девочка после этого
перестала мечтать. Но нет! Она нашла старое мамино платье
красного цвета, вырезала из него много сердечек, сделала
на них петельки и подарила своим подружкам. Сразу же
щёчки девочек стали розовыми, а на лицах засияли улыбки.
На следующий день Девочка и все её подружки сделали
ещё больше сердечек и подарили их всем школьникам
в своей родной школе. На третий день все школьники
дарили сердечки своим родным и знакомым. И пошло,
поехало! Скоро в городе N. стало тепло и уютно. Все люди
преобразились, стали добрыми и вежливыми. Они уже не
забывали уступать места пожилым людям в транспорте и
помогать друг другу. А на крышах домов стал таять снег, и
под снегом все увидели пробивающуюся зелёную травку.
Вот так мечта и старания маленькой Девочки растопили
сердца жителей города N!
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II місце
Діана Бакєєва
12 років, м. Київ

ИСТОРИЯ ПРО МЕНЯ И ЕЖАТ
Жарким летним днём, собирая
смородину, я услышала шелест за спиной. В траве огромный
уж полз за маленьким ежонком. Я подбежала, топнула
ногой, прогнала ужа и взяла на ручки малыша. Удивительно:
снаружи он кололся, а внутри чувствовался мягкий животик.
Я понесла ежонка в сторону дома. Пока мы шли по пыльной
дорожке, подружились, и к концу маленького похода он уже
лазил по моим плечам. Я придумала ему имя – Жора.
В холодильнике нашлось молоко. Он выпил всё, что я
налила в маленькое блюдце. Смотря на жадно пьющего
Жору, мне пришла мысль, что у него есть родня, и их тоже
надо накормить. Я вернулась к нашему месту встречи,
положила его в траву, где спасала от ужа, и стала наблюдать.
Ежонок сначала сидел на месте, а потом быстро засеменил
в сторону куста. Так Жора привёл меня к себе в гости.
Жили они в норе среди корней старого пня. Там оказалось
ещё десять маленьких ежат, но родителей с ними не было.
Я сбегала за большим ведром и мягким полотенцем и
заботливо переложила братьев и сестёр Жоры, а он в это
время гордо восседал у меня на плече. Я принесла ведро
на кухню, напоила ежат молоком. Ежата весело бегали по
полу. Но я понимала, что их родители будут волноваться и
искать малышей.
Да и я не могла поселить у нас в кухне одиннадцать
ежат, поэтому отнесла малышей обратно. А Жору оставила.
Мне хотелось попрощаться с ним наедине. Ведь мы сильно
привязались друг к другу за это время. Я поцеловала Жору
в холодный маленький носик и вечером тоже отнесла в нору.
Когда я пришла, то увидела такую картину: родители ежат
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эвакуировали малышей. Вот только одного ежонка никак
не могли найти. Последний раз взглянув на его милую
мордашку, я опустила Жору в траву. В благодарность мать
семейства лизнула мне руку. Смешной и неожиданный
поступок! Ежиха отблагодарила меня по-своему. А затем,
они ровным строем, друг за другом, отправились в путь:
искать новое место жительства. Я смотрела вслед моим
неколючим друзьям: они быстро скрылись в густой траве.
С тех пор я часто вижу эту забавную семейку на даче.
В ежовом семействе прибавилось малышей. И мне попрежнему приходиться защищать их от змей и коршунов...
А Жора вырос и стал мамой. Сюрприз!
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III місце
Марія Нестеренко
14 років, м. Херсон

21-Й
– Я способен это сделать, правда?
– Ну, конечно, способен!
Дж. Паттерсон

- Я не зрозумів, що сталося. Чув автоголос: «Виклик
служби допомоги запущено». Встати не міг, адже був у піні
безпеки! – Фред-21 намагався пояснити перебіг аварії.
- І ви не бачили, що збили людину? Це був мер нашого
міста Фред-01!
- Пам’ятаю лише рятівників.
- На щастя, життю мера вже нічого не загрожує. Але це
не все. Зафіксовано, що ви нагрубили продавцю автосалону!
- Він був неуважним!
- Не перебивайте суддю! Це підтверджує вашу
неадекват-ність. Камери свідчать, що ви розмовляли сам із
собою, і це теж штраф. Загалом 15000 лачі. Якщо сплатите,
суд відпустить вас під домашній арешт.
Фред-21 ковтнув слину:
- Це великі гроші.
- Якщо не маєте грошей, суд реквізує вашу квартиру,
авто, цінні речі. За те, що завдали шкоди людині ви
покинете місто. Ви позбавлені імені Фред, для ідентифікації
залишається ваш № 21.
Солдати виконавчої служби супроводжували 21-го:
спостерігали, як він збирав речі, відвезли до меж міста,
вилучили чип доступу до благ цивілізації.
Нарешті Фред залишився один, подумки попрощався
з містом і пішов до лісу. Його дивувало, що дерева стають
незвично різними. Одне тонке і високе, друге товсте,
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з корінням на видноті. Окрім білих, були квіти жовті і
блакитні, навіть червоні! Хотілось розгледіти все детальніше,
але насувалися сутінки.
Вигнанець помітив яскраве світло і вийшов на галявину.
Перед вогнищем стояв хлопець, на його плечі сидів дивний
птах.
- Привіт! Ти той самий Мирослав, якого показували по
мегабаченню?
- Можливо, – хлопець очима виміряв чоловіка і чомусь
засумував.
- Пробач, якщо засмутив. Я давно хотів дізнатися про тебе.
- Он воно що! Я таких фредів вже бачив. Питаються про
моє життя, а потім розповідають з екранів дурниці.
- Зачекай. Я вже не Фред, а лише 21-й. Я нікому нічого
не можу розповісти. Мене вигнали.
Юнак все ще з підозрою дивився на гостя:
- А не брешеш? Якщо обдурив…
- Вб’єш мене? – Фред несподівано для себе посміхнувся.
Мирослав змінив сувору гримасу на здивовану:
- А ти що, когось вбив?
- Намагався. Та й не сам, а моє авто.
- Добре, вірю. Якщо дійсно цікаво, поговоримо. Чув, що
кожна людина від народження має свою зорю у Всесвіті і
мету життя?
- Ні.
- Ну, так. Безглуздо у фредів і питатися, – туманно промовив юнак.
- А як ти розумієш мету життя?
21-й намагався розговорити хлопця. Той клопотав біля
вогнища: загорнув рибину у велике листя і розмістив на
пласкій кам’яній брилі, що стовбичила посеред багаття.
- У тому сенс, що треба щось створювати, робити світ кращим. У людини завжди є мрія, і вона йде до неї. Ти маєш мрію?
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Фред згадав, що дуже хотів мати супер-авто, але сказав
чомусь про інше:
- Я останнім часом хотів розшукати тебе. Звісно, не
ціною вигнання...
Мирослав глянув на гостя із цікавістю і справним рухом
перевернув рибу – в повітрі поплив приємний аромат.
- Дивне, як для 21-го, бажання.
- А в тебе яка мрія? – запитав Фред.
- Знайти початок річки Месізі. Казали, що там мешкають ті, хто не зголосилися жити в новітніх містах. Вірю,
що мої мама і брат туди дісталися… Хочу побудувати білу
хатинку, посадити біля неї фруктові дерева.
- А де зараз живеш?
- Я поки що йду…
- Можна піти з тобою?
- Взагалі-то тобі ні до чого.
Мирослав зняв рибу з «пательні», розложив на колоді,
і, дуючи на пальці, розломив навпіл:
- Пригощайся, Фреде!
- Ти будеш це їсти?
Голос був таким здивованим, що Мирослав розсміявся. На його обличчі Фред роздивився ластовиння, яке
кумедно рухалося.
- Звісно, буду. Для цього ж і готував! Це тобі не рідина
в тубах.
Фред з осторогою простягнув руку, відломив білого м’яса.
Це було смачно!
- Ти дивись, – стиха сказав юнак, – андроїди вже майже
люди.
- Що кажеш? – Фред тримав хвіст форелі.
- Так, нічого…
За тиждень дорогу мандрівникам перегородила скеля.
Вранішня тиша ще доглядала свої нічні сни, а Фред вже
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йшов розвідати подальший шлях. Він був майже на верхівці гори, коли почув стрекіт гелікоптера. Щодуху побіг вниз,
слідкуючи за залізною птицею.
Мирослава не було ані в халабуді, ані на березі. Ручний
папуга теж зник. Фред зібрав яскраві пір’їнки і поклав їх у
торбу. «Він повернеться!» – андроїд три дні не наважувався
залишити місце, де востаннє бачив хлопця. Настирливі
дрони радили відійти: «Магнітні хвилі шкодять здоров’ю!»
- Я дістануся витоків Месізі, – вголос наказав собі Фред
і рушив далі. Він згадав слова Мирослава: «За скелею ти
можеш втратити сили». Але Фред пам’ятав інше, теж не дуже
зрозуміле: «Хтозна, може, ти впораєшся…»
21-й йшов вздовж річки і уявляв собі білу хатинку і
яблуневий сад.
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III місце
Катерина Величко
11 років, м. Миколаїв

КАК ПОРОСЯНЬКА
ЗА САХАРОМ ХОДИЛ
На окраине леса жили Акукарка и Поросянька.
Поросянька был пушистый, а назвали его так потому, что
когда он ел сахар, то похрюкивал. Акукарка был похож на
козлика.
Акукарка и Поросянька были совершенно разные, но
оба очень любили сахар.
Однажды под Новый год сахар у них закончился, и
друзья отправились к Ежику. Но … у Ежика сахар тоже
закончился! А какой Новый год без сахара?
- Что же нам делать? – причитали друзья.
- Нужно пойти к Мудрой Сове, – предложил Ежик.
Тогда друзья отправились к Мудрой Сове.
- Привет, Сова! Ты все знаешь, подскажи, где найти сахар.
- Сахар вы найдёте на Сахарной горе, которая полностью
состоит из сахара.
- Как найти к ней дорогу?
- Идите на север. По пути нужно пересечь Шоколадную
реку и пройти через Мармеладный лес. А там и до Сахарной
горы рукой подать.
Друзья поблагодарили Мудрую Сову и пошли домой.
Утром Поросянька отправился в путь. Акукарка и Ёжик
остались дома, чтобы готовиться к празднику.
Долго шел Поросянька. Присел отдохнуть возле небольшого дерева. И тут услышал чьи-то голоса. Прислушался.
Оказывается, рядом была полянка, голоса доносились
оттуда. Поросянька подошёл и увидел зверей, которые
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говорили о каком-то чудовище.
- Что случилось? – спросил Поросянька.
- Мы боимся чудовища, которое живёт в реке. Оно
своими липкими лапами хватает все живое, ответили
зверюшки.
- А чудовище не в Шоколадной реке живёт?
- Да-да, в Шоколадной!
- Не бойтесь! Я вам помогу! – сказал Поросянька.
Он сам немного боялся, но понимал, что встречи с
чудовищем ему не избежать, так как нужно пересечь
Шоколадную реку. Пошел Поросянька к реке. Река забурлила,
вынырнуло страшное чудовище, потянулось к Поросяньке и
завопило:
- У-у-у! Попался! Сейчас я тебя съем!
К тому времени Поросянька уже проголодался. И голод
как-то страх притупил. Замахнулось чудовище своей лапой,
а Поросянька вместо того, чтобы защищаться, рот открыл и
откусил лапу чудовищу.
- М-м-м, она ж из шоколада! Берегись, чудовище! Я
с тобой разберусь!
Чудовище замахнулось второй лапой, а Поросянька
рот снова открыл и вторую шоколадную лапу откусил.
Замахнулось хвостом – и хвоста нет. Съел Поросянька шоколадное чудовище, спас зверюшек и сам наелся. Так наелся,
что колобочком покатился к Мармеладному лесу.
Мармеладный лес поразил Поросяньку. На деревьях –
мармеладки в разноцветном сахаре. На мармеладных
пальмах – шоколадные кокосы, а на мармеладных ёлках –
карамельные шишки.
Эх, жаль, что все это нельзя унести с собой, – вздохнул
Поросянька.
Так потихоньку, откусывая вкусности, он прошел лес.
Вскоре Поросянька добрался до Сахарной горы и сразу
взялся за дело. Набил рюкзак и карманы сахаром.
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- Как я устал! Отдохну и пойду домой, – решил Поросянька.
Прилег возле какого-то холмика и уснул. На самом
деле холмик этот был хвостом дракона, который жил
в пещере Сахарной горы. Дракон был совсем безобидный
и очень грустный, потому что друзей у него не было, ведь
драконов все боятся. Сахарный Дракон был не совсем похож
на настоящих драконов, потому что извергал не огонь, а
сахарный сироп.
Дракон шевельнул хвостом, и Поросянька проснулся.
Наш путешественник внимательно посмотрел на холмик,
холмик снова шевельнулся. И тут только Поросянька понял,
что не холмик это вовсе. Он поднял голову, увидел дракона,
но не испугался, потому что глаза у дракона были грустные
и совсем не злые.
- Почему ты такой грустный? – спросил Поросянька.
- Со мной никто не дружит: все боятся драконов.
И дракон рассказал, что живет здесь совсем один.
В драконовой стае нет места Сахарному дракону, который
не умеет извергать настоящее пламя.
- Хорошо, что мы встретились! – воскликнул Поросянька
и рассказал свою историю.
Они подружились, и Поросянька пригласил Сахарного
дракона на праздник, где уже давно всё было готово.
Праздник удался на славу! Было много гостей, веселых
игр, хороводов. Было много сладостей, даже сахарный
фейерверк, который устроил Сахарный дракон.
Вот так Поросянька ходил за сахаром. Он нашел сахар
и приобрёл настоящего друга.
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Диплом
Богдана Єрмак
11 років, м. Суми

ТАЄМНА РОЗМОВА
(Порадник для життя у школі
і на вулиці)
Привіт усім, хто мене чує, бачить, читає. Я – Богдана
Єрмак, школярка із Сум, навчаюсь у 4-А класі Сумської
спеціалізованої школи І ст. №30 «Унікум». Друзі, у мене до
вас – таємна розмова. Я розкажу вам про головне – як треба
вберегтися від неприємностей і як їх перемогти.

Ситуація І. «Я твій друг, а друзів не ображають»
Комусь щось не сподобалося. Так часто у школі трапляється. І учні починають ображати один одного – обзиваються
різними поганими словами, а потім ще й штовхаються.
Є у нас у класі дівчинка Оля, яка ображає однокласників,
обзиває їх негарними словами. При цьому вона ще й руками
перед носом махає. Коли така сварка сталася між нами, то
я чомусь схопила її за руки і подивилася очі в очі. А вона
злякалася. Це мене так вразило! Я запитала у неї:
- Тобі страшно?
Вона здивувалася ще більше. І тоді я сказала:
- Не бійся! Я твій друг, а друзів не ображають.
Після цього ми стали друзями.
Порада. Не поспішай відповідати образою на образу.
Спокійно дихай. Говори тихо, повільно і дуже впевнено.
За руки тримай міцно, але не боляче. В очі дивись лагідно.
Посміхайся! І тоді недруг перетвориться на друга.
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Ситуація ІІ. «А злодюгами займається поліція»
Мені на день народження подарували новий мобільний
телефон. На великій перерві, коли ми були надворі, я
показувала телефон своїй подрузі, а хлопці його у мене
відібрали. Ми хотіли телефон забрати назад, а нас штовхнули.
Я впала. І доки падала, ось про що подумала. Нас із Машею
двоє, а їх аж п’ятеро! Ми їх не переможемо. Наталія Іванівна
аж біля паркану. Доки ми до неї добіжимо, вони телефон
викинуть і він розіб’ється. Що ж робити? А потім дуже-дуже
голосно, щоб почули всі, я закричала:
- Телефон мій! А ви його забрали! Он він у вас, у руках.
Ви – злодії, а злодюгами займається поліція. Я зараз
підійду до нашої охорони і зателефоную в поліцію. Номер
телефону 102!
Під кінець я вже так кричала, що мене почули аж два
класи і... почали підходити до нас. Я взяла Машу за руку,
і ми швидко пішли до школи. Хлопці постояли, а потім
побігли за нами і віддали телефон, ще й просили, щоб ми не
телефонували до поліції. Ми забрали телефон і… мовчали.
Хлопці вибачилися самі.
Порада. Думай швидко. Розрахуй свої сили. Не бійся!
Коли у тебе забирають твою річ – не мовчи! Голос і слово –
теж зброя. Борися!

Ситуація ІІІ. «Коли тебе образять, – не плач,
а смійся!»
Увесь наш клас знав, що Максим заїкається. Ми його всі
розуміли. Ніхто не сміявся. Наталія Іванівна пояснила нам,
що це така хвороба. А хіба сміються з людини, яка хворіє?
Ні. Хворим допомагають одужати, але на прогулянці хлопці
з інших класів насміхалися над ним. Одного разу, коли вони
грали в футбол, я побачила, як Максим кинув грати і побіг
за школу. Я тихенько підійшла до нього, а він сидів під стіною
і плакав. Я запитала:
- Максиме, тебе хлопці ображають?
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- Вони мене передражнюють і сміються, – сказав він
крізь сльози.
- Тобі образливо?
Максим кивнув і витер очі рукавом куртки. Я дала йому
свою носову хустинку. Коли він витер сльози, допомагла
йому підвестися, і ми разом почали думати.
- Максе, а чому ти плачеш? Вони тільки й чекають
твоїх сліз, щоб обізвати «плаксою, ябедою». А ти можеш не
плакати, а сміятися?
- Як… сміятися?
- А так. Вони чекають, що ти образишся, заплачеш,
загалом не зможеш говорити. А ти – смійся! Коли тебе
образять, ти не плач, а смійся. І тоді вони не знатимуть, що
робити.
- А як у мене запитають, чому я сміюся?
- А ти скажи, що ти з них смієшся.
- А чому?
- У нас у гуртку «Юні журналісти» ми вчимо, що бувають
слова світлі й легкі, як пташки, – вони літають. А бувають
чорні і важкі, немов каміння, – вони падають. А ще бувають
слова брудні і липкі – вони повертаються назад до людини,
яка їх вимовляє. От уяви, як до них назад прилипають
ці слова. Уявив?
Максим почав сміятися. Мені теж стало весело.
Наступного дня я побачила, що на прогулянці він перед
хлопцями голосно сміявся. Однокласники стояли навколо
нього розгубленими, а потім і самі почали сміятися. А той,
хто його ображав, не витримав – і побіг у клас.
Порада. Коли тебе ображають, не поспішай плакати.
Подумай. Не плач, бо сльози заважають думати. Роби те,
чого від тебе не чекають. Уяви, як образи прилипають до
кривдників, і смійся над ними. Смійся голосно, заливисто,
так, щоб тебе чуло якнайбільше людей. І тоді тебе ніхто
не образить. Я не знаю чому, але поступово всі навколо тебе
почнуть сміятися. Це точно! Я перевіряла.
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Диплом
Катерина Онуфрієнко
14 років, Одеська область,
смт Тарутине

ТАВТОГРАММЫ
Алфавит для взрослых
(отрывок)
З
Зима. Зодиак зябнет звёздами. Зина зевнула. Завесила
занавески. Зину замучил зануда Зиновий. Заговорился.
Засиделся.
Л
Лето. Ланжерон. Лимонный лёд. Лиза лизнула лёд.
Легла. Ласковые лучики ласкают локоны.
О
Очень одиноко Ольге. Она осталась одна. Открыла окно.
Осень. Опавшие осины. Обида. Отчаяние.
П
Пешеходный переход. Простой парень Павел поёт
печальную песню. Подают. Перекур. Прокашлялся.
Прескудно перекусил. Продолжил.
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Диплом
Ольга Роговська
12 років, м. Одеса

СОННОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Два королевства, сов и жаворонков,
решили объединиться. Совушка Лили выходила замуж за
жаворонка Северуса. Особенностью королевств было то, что
совы бодрствовали ночью до самого рассвета, а жаворонки
вставали с первыми лучами солнца.
Два народа почти не общались из-за временных
различий. И вот пришлось им собраться на королевский
совет по поводу свадьбы.
Решали назначить время совета на обед. Совы, конечно,
пришли, но были очень уставшие. Учитывая их график, этот
подвиг они сделали только ради Лили.
Началось собрание. Как только жаворонки начали
говорить, совы сразу же уснули, и жаворонки всё решили без
них. Из-за этого маленького казуса гости со стороны невесты
опоздали и на свадьбу, и на банкет.
Когда выяснилось, что молодая пара перелетает
жить в новые края, начался переполох. Совиная семья
была возмущена, почему без их ведома дитятко покидает
родимый очаг.
Жаворонки утверждали, что обо всём договорились,
потому как совы на совете соглашались, кивая головой.
Те, в свою очередь, объясняли, что угуканье – это звук для
запугивания мышей.
А ранние пташки голосили о том, что молодой паре
пора вылететь из родительского гнезда.
Решили пойти к мудрому грифу за советом. Тот, выслушав птичий базар, вынес вердикт:
- Ложитесь спать пораньше и не опаздывайте на
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важные события вашей жизни! А вы, дети мои, – обратился
он к новоиспечённой чудаковатой паре, – учитесь находить
компромисс в вашем союзе. Пока муж на охоте, ты,
милая, веди хозяйство. А вечером уделяйте своей любви
максимально времени. И тогда всё в вашей жизни будет
гармонично.
С тех пор народ сов ночью охотится, днем держит ушки
на макушки, чтобы не проспать свою жизнь. Но любовь
одного из них к ранней пташке так и осталось для семейства
совиных большим недоразумением.

Проза | 11-14 років
Диплом
Олександра Данькевич
12 років, Хмельницька область,
м. Шепетівка

ПРЕДАННЫЙ ДРУГ
Наш дом – это городская многоэтажка с большим
двором. В одном из подъездов жил рыжий Антошка. Его
постоянно дразнили, поэтому Антон ни с кем и не общался.
К тому же он был тихоней.
Одним солнечным весенним днём он, как обычно, гулял
во дворе и увидел, как мальчишки во дворе издеваются над
раненой собакой, бросая в нее камни и ветки. Антошка взял
большую палку и пригрозил хулиганам: «Эй вы! Быстро
прекратили обижать собаку!»
Антон забрал искалеченного пса домой. Он объяснил
маме, что собака будет ему другом, и начал его выхаживать.
У бедного животного были перебиты хвост и лапа. Прошло
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немного времени, и Дружок поправился.
Однажды соседские ребята позвали Антона в парк на озеро,
поплавать с ними на плоту. Он понимал, что они могут ему
отомстить за собаку, но согласился. Не трусить же! Взяв Дружка
с собой на прогулку, Антон отправился в парк. Мальчишки
его ждали, как-то странно переглядываясь. Дружок остался на
берегу, для него и места на плоту не нашлось.
Когда плот отплыл от берега подальше, хулиганы
столкнули Антона в воду. Парнишка не умел плавать и стал
тонуть. Дружок бросился в реку на выручку. Антошка, быстро
терял силы, так как вода была холодная. Верный пёс успел
вовремя и помог мальчику добраться до берега.
С тех пор Антона во дворе зауважали. Его перестали
дразнить. Стали играть с ним. Эта история учит нас, что
доброе всегда одолевает злое, а еще – братья наши меньшие
умеют быть преданными друзьями и учат нас тому же.

Проза | 11-14 років
Диплом
Кирило Оніщенко
14 років, м. Одеса

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ФИЗИКИ
Бесконечный путь из новых задач, сопровождающихся
новыми решениями, – это именно то, что заставляет
думать. Запутывающийся лабиринт знаний, который
раз за разом приводит в тупик, не давая найти выхода.
Мир противоречий, созданный и существующий в наших
мыслях, но отсутствующий в реальности. Хорошая загадка
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как особый вид искусства: чем больше мы узнаём – тем
меньше мы понимаем. Но имеет ли смысл её разгадывать,
ведь даже разгаданный фокус уже не обладает такими
же магическими свойствами, как вначале? Может, мы
сами этого не желаем? Или мы еще слишком глупы для
осознания истины?
Мы склонны рассуждать и мыслить в рамках
собственного понимания, словно специально пытаясь
заблудиться в этом лабиринте, заходя всё глубже и глубже.
Намеренно спотыкаясь на каждом шагу, делая ложные
выводы, мы пачкаем картину осознания, даже не имея
возможности её полностью рассмотреть. У нас есть всего
одна жизнь, чтобы успеть оценить масштабы этого полотна,
но мы по-прежнему не осознаём ценности времени, даже
не понимая, что такое время.
Проживая дни, похожие друг на друга, задумываясь
о своём существовании, мы ограничиваемся лишь своей
интерпретацией реальности, глядя на этот лабиринт сбоку.
И лишь задаваясь вопросами «Почему?» и «Из-за чего?»,
мы можем взглянуть на лабиринт под другим углом и
увидеть его сверху.
Мы, люди, обладаем разумом – удивительной вещью,
позволяющей нам мыслить, познавать, думать. Это
уникальная способность человека, дающая нам возможность увидеть лабиринт полностью, разрушить его или
построить абсолютно новый. Именно благодаря разуму,
мы пользуемся ответами уже решённых задач для решения новых, стараясь делать правильные выводы. Только
благодаря разуму, мир вокруг нас стал таким, каким его
сделали люди, люди, которые когда-то тоже задавали
вопросы «Почему?» и «Из-за чего?», которые так же, как и
мы, интересовались поиском ответов. Им тоже не давалось
всё сразу и просто, но, главное, они были любознательными.
Важно понять, что любознательность – это не просто стремление к познанию чего-то нового.
Любознательность – это путь к пониманию и объяснению загадок и тайн, которые прежде оставались неясными.
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Это шанс! Шанс изменить мир, но уже не спотыкаясь
намеренно, а высоко взлетая, не пачкая картину осознания,
а дополняя её, добавляя новые краски на этот холст. Это
надежда, ожидающая вашего первого шага в огромную и
интересную Вселенную.
Будьте любознательными – вы сможете изменить мир!

Проза | 11-14 років
Диплом
Микита Гладишев
12 років, м. Запоріжжя

ГОДИННИК
Мої батьки поїхали в село до бабусі. Взагалі багато хто
був би радий залишитися вдома самому, але мені чомусь
здавалося, що хтось постукає у двері, а я не знатиму, що
робити. Тому про всяк випадок я стрибнув у ліжко, вкрився
ковдрою та пролежав там із телефоном майже цілий день та
цілу ніч, доки не повернулися батьки. Вони привезли з собою
старий годинник. Він був великий і займав багато місця.
На моє запитання «Навіщо нам непрацюючий годинник?»
ніхто не відповів. Це мене зацікавило ще більше.
Наступного дня батьки пішли на роботу, а мама
попередила мене, щоб я і близько не підходив до годинника.
Тепер мені ще більше кортіло дізнатися, навіщо цей
годинник привезли. Втім, тільки я наблизився до нього, як
хтось промовив моторошним голосом: «Віддай мені його!»
Увечері я розповів, що сталося. Мама попередила, що, якщо
я ще раз підійду до годинника, вона забере в мене телефон.
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А потім я чув, як вона розмовляла із бабусею по скайпу.
- Сьогодні Павло підходив до годинника. Може, треба
йому розказати, бо він незабаром все дізнається?
- Ні, він ще замалий, – суворо відповіла бабуся.
Наступного дня усі пішли на роботу, а я хотів знову
дременути під ковдру з телефоном – бо що ще робити на
карантині? Тільки я увійшов до кімнати, перед моїми очима
з’явилося страшне чудовисько. У нього були червоні роги,
гострі зуби та булькаті очі.
- Принеси мені годинник! – наказало воно скрипучим
голосом.
Я пішов за годинником до кімнати батьків. Мої коліна
тремтіли. Чомусь я відчував, що цього робити не можна.
У цей момент на полиці я помітив наручний зламаний
годинник мого батька і вирішив схитрувати.
- На, – простягнув я чудовиську той годинник, а самому
лячно й зиркнути на нього.
Чудовисько затремтіло від гніву.
- Знущаєшся з мене? Я казав про великий годинник, –
вимовило воно, але голос його дедалі більше скидався на
голос миші, якій прищемили хвоста.
Вже було не так лячно. Зовсім не лячно! Я заходився
реготати! Ледь не луснув зі сміху: він такий впевнений у
собі, кремезний, с червоними рогами, гострими зубами,
булькатими очима, а пищить, немов надихався гелієм!
Чудовисько дуже зніяковіло та розтануло в диму.
Хтось повернув ключ – це мама прийшла. Звісно, моїй
оповіді матуся не повірила, а сказала, що я занадто багато
сиджу в телефоні.
Я зателефонував бабусі, все їй розповів та попросив
розповісти про годинник. Довелося пообіцяти добре
вчитися, слухатися батьків, недовго грати на телефоні та
виносити сміття.
Зрештою бабуся розповіла, що у цьому годиннику
міститься сила наших пращурів. Він передавався з поколін-
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ня в покоління та всотував добрі вчинки наших родичів.
Але один із наших стародавніх родичів відмовився від
свого роду та накоїв багато зла. І досі ніяк не вгамується,
бо вважає, що найщасливіший той, хто має більше сили.
Якщо хтось віддасть йому годинник, він стане дуже сильним.
Тому ми бережемо цей годинник та нікому не віддаємо,
щоби не скоїлося лихо.
- Ось він і з’являється час від часу, – закінчила розповідь
бабуся. – Ніхто не знає, як його перемогти.
- Я знаю! – вигукнув я та оповів, як мені вдалося перемогти чудовиська.
- То ти вже не страхополох, – здивувалася стара, – а справжній герой. Тепер я бачу, що віддала годинник у надійні
руки.
Батьки не одразу повірили в те, що я зміг побороти свої
страхи, а коли дізналися, як я здолав чудовисько, то в них
впали щелепи. Матуся навіть краплі заспокійливі пила та
довго гладила мене по голові.
Відтепер я не боюся ніяких чудовиськ, бо знаю, як їх
перемагати. Для цього зовсім не потрібно мати суперм’язи.
Треба просто вміти посміятися в будь-якій ситуації. Ось
і все. І ще, найголовніше: зі мною мої пращури. І це надає
мені неабиякі сили.
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Диплом
Ростислав Малахов
11 років, м. Київ

ЯК ПОЛТАВСЬКА ГАЛУШКА
ДО КИЄВА ПОДОРОЖУВАЛА
Колись давно на мальовничій Полтавщині жила
дуже гарненька Галушка. І от одного разу схотіла вона
прославитись! Але відкладемо це на потім.
Почалося все у Новорічну ніч. З пам’ятника галушці, що
встановлений біля колишньої садиби письменника Івана
Котляревського, під впливом чарів і вистрибнула наша
Галушечка. Це була невелика тендітна пані з рум’яними
щічками і пухкенькими ручками. На вигляд – симпатична,
дещо кирпатенька, з виразними смарагдовими очима.
Розім’явши боки й роздивившись навкруги, Галушка
почала розмірковувати, що б таке утнути.
- Може, вчинити революцію, підняти маси на повстання
й повести за собою?! – мріяла новоспечена головнокомандувачка, стоячи на Подільській вежі. – Але куди ж я їх поведу?..
Може, стати телезіркою? – гадала пані далі, позуючи під Білою
альтанкою. – Але ж постійні вечірки, фотосесії – усе це дуже
виснажує... О, здається, є дещо на мій смак!
Відтак, з метою здобути славу Галушка вирушила у
далеку подорож… до Києва! Залишалося тільки скласти
маршрут і обрати транспорт.
Оскільки пані Галушка жила біля будинку письменника,
то була дуже розумною і знала силу-силенну різних казок
та історій. Тож поки Галушечка крокувала стежкою, у її
голову надійшла фантастична думка: «Чи не зробити б
мені так, як вчинив Нільс у казці Ганса Крістіана Андерсена
«Подорож Нільса з дикими гусями»?
– Знайду-но і я собі якусь пташину й долечу до Києва –
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все одно буде швидше, ніж пішки! – скрикнула Галушка та
чимдуж побігла шукати собі якогось пернатого в літаки.
Поки Галушечка метушилась у пошуках засобу
пересування, за її діями уважно спостерігав поштовий
голуб. Здивувавшись – що це жива галушка робить біля його
оселі – поштар із цікавістю спустився до непроханої гості.
- Ти хто, пардон, така і що робиш біля мого дому? –
заворкував Голуб. – Я зараз тебе з’їм!
- Ха! На стрільця і звір біжить! – зраділа мандрівниця:
Я Галушечка маленька!
Я Галушка чепурненька!
Я від баби втекла!
Та від діда втекла!
І від тебе втечу!

Тобто до Києва долечу! – згадавши казку про Колобка,
вигукнула Галушка, стрибнула верхи на Голуба й наказала: – Курс на Київ!
Довго чи коротко летіли вони, але одного дня перед
мандрівниками в усій своїй красі постав величний Київ.
Праворуч і ліворуч пливли хмарки, височіли дахи хмарочосів. А навкруги свистів, завивав вітер, наче хотів відірвати
Галушку від Голуба. Проте вона ще дужче заривалася своїми
ручками у густе пір’я птаха, і їх неможливо було розжати.
Під час цього перельоту Поштар дуже втомився і зміг
дістатися тільки до футбольного стадіону НСК «Олімпійський». Подякувавши Голубу за «доставку», Галушка сплигнула на футбольне поле й опинилася у самому розпалі гри.
Київське «Динамо» зустрічалося у жорсткому поєдинку
з донецьким «Шахтарем». Обидві команди розраховували
на успіх та перемогу. Але після 85-ї хвилини матчу рахунок
залишався нульовим. У розпачі один гравець «Динамо»
так сильно вдарив по м’ячу, що той вилетів зі стадіону,
прихопивши з собою Галушку.
Спочатку Галушка розгубилася й злякалася, угледівши
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під своїми ногами галасливі вулиці міста, але враз її обличчя засяяло, бо вона згадала історію – історію про те, як барон
Мюнхгаузен подорожував на гарматному ядрі!
От, власне, і все: на цьому слід Галушки у Києві
розчиняється. Але слава про полтавську мандрівницю
полинула світом!
Місцеві горобці, приміром, цвірінькали про те, що
бачили поважну пані у мантії (дуже схожу на нашу
Галушечку) серед науковців Академії наук. Синички на
іншому березі столиці гомоніли про радісне обличчя
Галушки, коли вона робила селфі у ботанічному саду. А
ворони й узагалі перекаркали всіх своїми новинами: вони
переповідали про те, як бачили, що Галушка з величезними
валізами прямувала на екскурсію за кордон!
Тож, якщо побуваєте там і зустрінете начитану
Полтавську Галушку, можете не сумніватися – це точно
наша Героїня! Обов’язково переказуйте їй вітання зі столиці!

Проза | 11-14 років
Диплом
Ганна Полегенько
12 років, м. Київ

ЩОДЕННИК НАЖАХАНОГО КОТА
Що ж. Привіт, мій дорогий щоденнику. Тепер лише ти
мене розумієш. Це перший день моєї печалі. Напевне ти
запитаєш, чому? А це тому, що ці нестерпні людиська тепер
день за днем проводять зі мною у квартирі. Ніякого спокою!
Я ще терпів, коли вони хоча б ішли собі зранку, хто на
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роботу, а хто до школи. Хоча б тоді я міг спокійно почувати
себе Королем цього царства Квартирія. Але ж зараз!
Це абсурд! Якби існував котячий суд, то я б уже давно подав
би туди заяву. До речі, а що як такий суд і справді існує?
Треба буде перевірити у новенькому лептопі…
Пробач, мій любий друже, що залишив тебе самого. Але
я мав дещо перевірити… На жаль, у Google усе пишуть лише
люди. Тому про котячий суд ніхто і не чув. Жах!
І все було б не так погано, якби ці малі діти не тягали
мене туди-сюди. Уявляєш, вони мене тепер ще й кожного
дня вигулюють, та ще й на повідку! А все через цей карантин.
Гррр!
Я гадаю, що десь має бути хоча б котяча поліція. Що ж
бувай, мій друже. Піду воювати проти цього людства…

***
Доброго ранку, друже. Я не писав тут вже цілий тиждень,
а все через мої справи та пошуки! Котячої поліції я так і
не знайшов, але я вірю, що вона існує. До моїх котячих
друзів мене не пускають. Тільки на вихідні возять до села,
там є той сварливий кіт Мурко. Він на київських новинах
знається небагато. Але виявляється, він ще й нормальним
котом може бути. Мур-няу.
Зараз, мій друже, саме час приймати сонячні ванни.
Це влітку – моя найулюбленіша справа. Лежати на сонечку,
ніжитися та грітися. Що може бути кращим? Хіба що
пакетики мого улюбленого корму. Лежачи на балконі, я
можу хоча б розслабитися. А то з цими дітьми господарів…
Вони постійно мене хочуть гладити та тягати за собою.
Я що їм, якийсь песик? Ні, звісно це приємно, але інколи
занадто. Тому доводиться від них ховатися.
Я обожнюю дистанційне навчання! Бо через нього діти
майже не мають часу на мучення бідного котика (себто
мене).
Добре, що хоч ти мене завжди вислуховуєш.
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***
Мур-няу. Привіт, друже!
Котячої поліції я так і не знайшов. А знаєш, не так вже
й погано жити з людьми. Тепер я знаю, що мене люблять і
пестять. А ще безкоштовно годують та піклуються про мене.

Проза | 11-14 років
Диплом
Аліна Шевченко
14 років, Кіровоградська область,
с. Пустельникове

НЕСПОДІВАНЕ ЩАСТЯ
Якось, одного весняного дня, лежачи на столику
у квартирі, завели розмову два яєчка: одне звичайне куряче, а от інше – подарунковий дитячий кіндер-сюрприз.
– Привіт, звичайнісінька крашанка! – мовило подарункове яйце до звичайного, задерши високо носа від гордості.
– Привіт. Вибач, але в мене інше ім’я – Крокі, а тебе як
звати?
– Хм-м, дивне ім’я в тебе – «Кокі»! А ось у мене –
«Сюрприк» – набагато краще ніж у тебе!
– Так, воно у тебе гарне, але все ж таки, мене «Крокі»
звати, а не «Кокі».
– Немає різниці. Ти все одно нікому не цікаве. У тебе ж
навіть іграшки всередині немає! Ха-ха!
– Чому ти посміхаєшся?
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– Бо ти проста крашанка!
– Припини! Давай перевіримо, хто з нас цікавіший
маленький дівчинці, яка мешкає з батьками у цій квартирі?
– Та й перевіряти не треба! Кожен малюк від мене в
захваті. А ти хіба що на сніданок згодишся!
– Знаєш, не завжди буває те, на що ти сподіваєшся, от
і в нашій ситуації, побачимо, чия правда.
– Ну й і добре, почекаємо!
Ці сварливі яєчка ще довго сиділи у повній тиші, аж поки
не повернулася з садочка маленька дівчинка Ганночка.
Її світленьке волосся нагадувало справжній золотий
водоспад, а виразно-блакитні оченята – безмежний океан,
над яким, мов чайки, розмістилися маленькі чорні
зіниці. Фатинова сукня білого кольору, оздоблена сірими
перлинками, що гармонійно поєднувалися з блакитним
кольором очей, додавала чарівності маленькій Ганнусі.
Побачивши у своїй кімнаті на столику кіндерсюрприз, дитинча, мов на крилах, підлетіло до подарунка
і радісно його вхопило, але чомусь її увагу привернуло і
звичайне яйце.
– Дивно, чому це ти тут знаходишся? Тобі взагалі у цій
кімнаті не місце, проста крашанко! – здивовано промовила
Ганна, тримаючи Сюрприка, який таємниче посміхався.
Дівчинка поклала на стіл кіндер-сюрприз і взяла у руки просте куряче яйце. Вона хотіла винести його у кухню,
але ненароком випустила яєчко з рук, перечепившись через
свою ляльку.
Яєчко підлетіло в повітря, а потім впало на підлогу.
Шкаралупа голосно тріснула, і – і … «Пі-пі-пі», – почулося
з-під стільця.
Не зрозумівши, що то за звук, Ганнуся подивилася на
підлогу і побачила там курчатко. Дівчинка вперше у житті
бачила живе курча, бо до цього їй доводилося ознайомлюватися з фауною лише в зоопарку, або по телевізору.
Ганнуся обережно доторкнулася до пташеняти рукою.
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Курчатко було надзвичайно милим і приємним на дотик. Маленька цяточка на дзьобику додавала краси та
зворушливості малій пташці, а червоненькі, мов дві
зернинки маку, оченята, не моргаючи, дивилися на дівчину.
Ганна взяла його у ручки та притиснула легенько до себе:
- Яке ж ти миле. Я ніколи тебе не залишу. Тепер ти – моя
іграшка і турбота.
Нічого не пояснивши батькам про свого нового товариша, маленька Гануся простягла подарунковий кіндерсюрприз мамі:
- Ось, мамо, це – для тебе. А у мене… Дивись! – нарешті
дівчинка показала курча батькам.
Обоє були в шоці! По-перше, сьогодні вранці тато поклав кіндер донці на стіл як подарунок, а по-друге, також
вранці матуся випадково залишила на тому ж столі куряче
яйце під час приготування сніданку, коли заходила у
кімнату доньки, аби зачинити вікно.
Нічого не зрозумівши з пояснень Ганни, батьки стояли
біля дверей, милуючись щастям доньки. Їм було дуже
цікаво, звідки на дев’ятому поверсі з’явилося те курча, але
побачивши щасливе обличчя Ганнусі, вони не стали її
розпитувати.
Головне – щастя доньки!
Ось так буває – не знаючи, що ховається під обкладинкою, ми робимо різні висновки, не роздивившись річ,
як слід. А потім просто скаржимося на нещасливу долю,
але ж наше щастя завжди поруч.
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Диплом
Катерина Щерба
13 років, Луганська область,
м. Алчевськ

ОБЕЩАНИЕ
– Осталась всего неделя, – нежно прошептала мама,
уткнувшись носом в разноцветную скорлупу. Внутри
яйца с причудливыми завитушками послышалось тихое
попискивание: малыш хотел поскорее вылупиться и увидеть
солнечный свет и свою маму.
Внезапно что-то вспыхнуло, словно тысячи ярких
огней сразу обрушились на мир. Земля задрожала. Мамадинозавриха испугано оглянулась по сторонам, крепче
прижимая яйцо к себе.
- Не бойся, я рядом, – успокаивающе говорила она. – Всё
будет хорошо.
Земля гудела и содрогалась, а вокруг бушевало пламя.
Казалось, что солнце упало на землю и вот-вот беспощадно
сожжет её. С неба начали сыпаться камни, а мама всё
повторяла:
- Я всегда буду с тобой, ничего не бойся…
И…тишина. Весь мир замер сразу. Не осталось ничего…
Горы… Эти величественные снежные гиганты, уходящие в облака и гордо смотрящие вниз. Они захватывают дух
и завораживают каждого. Именно за это Лера и полюбила
их. Каждый год на зимних каникулах она вместе с семьёй
приезжала в маленький домик у подножия каменных
великанов.
Сегодняшнее утро было по-особенному солнечным.
Лера взяла любимые лыжи и побежала на улицу. Когда
девочка съезжала с небольшой горки, одна из её лыж
зацепилась за что-то твёрдое. Лера упала в пушистый снег,
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сильно ударившись ногой. Отряхнувшись, она увидела
красивый причудливый камень.
- Мама, папа, посмотрите, что я нашла! – закричала Лера.
А спустя полчаса в комнате возле потрескивающего
камина лежало небольшое яйцо.
- Мама, у меня будет свой динозавр! – радовалась Лера.
- Прошло уже столько лет. Не думаю, что это возможно.
Но мы можем оставить его возле камина, вдруг случится
чудо, – добавила мама, увидев грустное лицо дочери.
- Ничего не бойся, я всегда буду с тобой, – ласково
говорила Лера, аккуратно укутывая яйцо пледом.
Ночью девочку разбудил треск и попискивание. Тихо
подойдя к двери, она включила свет и ахнула: вместо
разноцветного яйца возле камина лежала горстка скорлупок, а рядом сидел динозаврик, цвета молодой травы
с серыми крапинками.
Лера осторожно подошла к динозаврику и взяла его на
руки, а он лизнул её щёку.
- Мама, мама, наконец-то мы встретились! Мне было
очень холодно и страшно без тебя!
Лера прижала к себе динозаврика и заплакала.
- Мама, почему ты плачешь?
- Прости, малыш, я никогда не смогу заменить тебе
маму, – сквозь слёзы ответила девочка, – но я обещаю, что
стану для тебя настоящим другом!

164

Малюнки фіналістів
IX всеукраїнського конкурсу
цифрового малюнка «iParus»

Вікторія Беліченко, 11 років, м. Київ. «Пеппі Довгапанчоха»
(Астрід Ліндгрен. «Пеппі Довгапанчоха»)

165

Проза | 15-18 років
Проза |15-18 років
I місце
Віолетта Шульгина
16 років, м. Одеса

РОЖДЕСТВО
Вилморт молча пил кофе и смотрел
на свое отражение в окне. На улице было совсем темно, а на
кухне совсем тихо. «Такая тишина наступает, когда что-то
не получается сделать так, как хотелось», – парень грустно
вздохнул, улыбнувшись неожиданной мысли, – а ведь будь
все хорошо, он бы и не подумал об этом. В очередной раз,
выглянув в окно, он вытянул свою загипсованную ногу изпод стола и оперся на костыль.
К ногам подбежал рыжий кот Артур и начал беспокойно кружить перед хозяином. Это значило, что вокруг дома
кто-то ходит. Вилморт поежился. В такую вьюгу никто
в здравом уме не стал бы и носа показывать из дома.
В подтверждение его догадки шум ветра за окном на
секун-ду усилился, будто пытаясь пробраться в его теплое
убежище. В целях безопасности парень решил не подходить
к дверям и пойти спать.
В конце концов, сегодня Рождество, пусть он и не успел
подготовиться, наряжая дом: он поскользнулся и упал,
сломав ногу.
- Успокойся, Артур, тебе, скорее всего, показалось.
Никого не принесет ко мне в такую погоду, – попытался
успокоить кота хозяин.
Через пару минут Вилморт лежал в постели. Ему
снился странный сон. Это были неясные воспоминания о
прошлогоднем празднике. Все веселились и играли, пели
рождественские песни. Дети водили хороводы вокруг
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праздничной ели, затем распаковывали подарки. Все
его друзья сидели за столом, только его место пустовало,
но этого никто не замечал. В конце концов, Вилморт просто
сел под елкой. Внезапно в дверь постучали. Он поднялся,
чтобы открыть ее, но не увидел никого за ней. Звук
повторился. И парень проснулся.
За окном раздавались голоса, было по-прежнему
темно. Лишь непонятные мерцающие огоньки иногда
загорались где-то вверху. Приглядевшись, парень увидел
перед домом снеговика. Сильные порывы ветра раскачивали его ручки-веточки из стороны в сторону. И трепали
шарф. Откуда он появился в час ночи!
Стук в дверь повторился. Скрипнула половица, заставив парня вздрогнуть, Артур замяукал. Вилморт не мог
сдвинуться с места. С разных сторон стали доноситься
какие-то голоса. Но что им было от него нужно? Ответа на
этот вопрос парень не нашел, поэтому предусмотрительно
решил не открывать.
С каждой минутой звуки становились все более
громкими, буря и голоса слились в один монотонный вой
в голове парня. Стуки в дверь стали настойчивее. В конце
концов он сдался. Опираясь на костыль, Вилморт осторожно
подошел к двери. Все в округе знали, что он сейчас
беззащитен, и парень мысленно приготовился отбиваться
от недоброжелателей.
Он повернул ключ в замке и приоткрыл последнюю
преграду, защищающую его от неизвестности. Его глаза
округлились, когда он выглянул из своего укрытия. Кот
мяукнул. В нос ударил сладкий запах свежего пирога.
В шаге от Вилморта стояла вся компания его друзей.
Странными мигающими огоньками оказалась гирлянда
на краю крыши его дома, а вокруг стояли снеговички
со смешными рожицами. Его друзья улыбнулись ему, а
затем все хором прокричали:
- Счастливого Рождества!
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II місце
Валентина Нетребич
16 років, м. Херсон

ЛІТО, ОЗЕРО, ЧУДОВИСЬКО
Стежка вела крізь ліс. Михась
впевнено йшов попереду, і нарешті ми вийшли на піщаний
берег. Це було невеличке озеро, з’єднане протокою з річкою.
Ми довго хлюпались у воді, загоряли. Сонце вже сідало, коли
до нас підійшов сивий чоловік.
- Здоров, хлопці. Хочу попередити: завтра не приходьте
купатися.
- Чому це?
- Буде повний місяць, а в озері є чудовисько, а, може,
злий дух.
Дід перехрестився, зиркнув у бік води:
- З’являється саме ввечері. Одного хлопчака ледь не
втопило. Тож стережіться, бо буде біда.
- Як звуть того хлопця? – спитав Михась діда, який вже
йшов до лісу.
- Здається, Тихон. Живе на тому краю села.
Ми ще хвилину дивилися
виблискувало теплою гладдю.

на

озеро,

що

мирно

- Ходімо до Тихона, – сказав Михась.
Я приречено зітхнув, зміркувавши, до чого все йде.
Вже звечоріло, коли ми дісталися до невеличкої хати
за дерев’яним парканом. На ґанку хлопець читав книгу.
Я впізнав «Пригоди козака Джури».
- Привіт! Ти часом не Тихон?
- А навіщо я вам?
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- Дізнатися про випадок на озері.
- Що ж, слухайте, – Тихон охоче посунувся, звільняючи
для нас місце поряд себе. – Тоді, десь о сьомій, ми з другом
ще купалися. Я зазвичай не запливаю далеко. Аж раптом
щось схопило мене за ноги і потягло вниз. Я запанікував,
закричав, і воно мене відпустило, навіть штовхнуло до берега.
Не знаю, що то було, але на озері помічають дивні речі.
- Які? – в один голос запитали ми.
- Ну, жваво булькотить вода. Рибалки казали, що озеро
іноді світиться зсередини. І ніхто не знає, чому.
По дорозі додому Михась збуджено казав:
- Назаре, я визначився з професією! Стану детективом,
щоб розплутувати таємничі випадки, вбивства. Тож завтра
підемо на озеро для слідчих дій. Звісно, що там не чудовисько,
і я хочу викрити злодія!
- А якщо ми… якщо він потягне в озеро, – спробував
я відмовити його.
- Ти боїшся? Це ж адреналін! Ось побачиш, я все з’ясую,
і мене нагородять. З такою «рекомендацією» мене на службу
в органи візьмуть без проблем. Не хочеш допомагати, то
піду сам.
- Не боюсь, а хочу бути цілим і живим! Як захищатись
у разі чого? – викрутився я.
- Візьмемо лопати.
- Серйозно?!
- А що? – не здавався друг. – Якщо нападе, ми його
«бемць!». Було чудовисько і нема.
Увесь наступний день я слухав плани дій, а коли настав
час, ми озброїлись: Михась – лопатою, я – граблями, і пішли.
На березі було тихо. Здавалося, що рослини стежать
за нами, а потім моторошно ворушаться. Вода шипіла,
накочуючись на пісок. Ми, тримаючи зброю, чекали.
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На воді від блідого нічного світила росли тіні, але нічого
не відбувалося. Михась задрімав на теплому піску. Раптом
на протилежному боці вузького озера заворушилася химерна постать.
- Хто це? – схопив я друга за плече.
Михась швидко підвівся:
- Це і є чудовисько, тобто злодій…
Мене пересмикнуло, але я мужньо сказав:
- Подивимося, що він буде робити.
Місяць сяяв, і можна було розгледіти, як горбата чорна
істота потяглася у воду. Я ковтнув кавалок страху, коли вода
забулькотіла і почала світитися, наче в її товщі увімкнули
світло.
Злодій невідступно наближався до нашого берега. Кущі
надійно сховали нас, інакше довелося б ганебно тікати, коли
він ступив на берег. Раптом почулося:
- Ну скільки можна?! Це озеро знущається з мене!
- Здається, дівчина, – зауважив я стиха.
- Так, – прошепотів друг. – Ходімо.
Михась здалеку запитав:
- Ти що тут робиш?
- О, Господи! – зойкнуло «чудовисько».
Мигнув ліхтар, і ми побачили дівчину років сімнадцяти
у водолазному спорядженні.
- Хто я?! – сердилася вона. – Дарина! А ви чого тут вночі?
- Це довга історія, – сказав я, і ми на два голоси
засміялися.
Після пояснень Дарина запитала:
- Тобто заборонялося купатися через чудовисько в озері?
- І, здається, ним була ти!
- Це ж треба! Я ж нікого не хочу лякати! Я шукаю
подарунок від бабусі… Я пливла на надувному човні, а він
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потонув разом із сумочкою. А в ній перстень золотий.
- А чому ввечері шукаєш?
- Вдень я працюю. Та й люди з мене глузують.
- То ти наробила галасу через каблучку? – не міг
повірити я.
Відтепер у нас була неабияка мета: годинами ми
досліджували дно водоймища. Нарешті у водоростях я
побачив щось велике і темне. Ми витягли на берег те, що
колись було гумовим човном.
Дарина ввечері стрибала від радощів. Гарний настрій
ледь не зіпсував Михась своїм азартом детектива:
- Це ти ледь не втопила хлопчака?
- Я його врятувала! Він зачепився за рибальську сітку,
почав тонути, а я його розплутала!
Ми потиснули одне одному руки: нам завтра треба було
повертатися до міста.

171

Проза | 15-18 років

Проза |15-18 років
II місце
Данило Балжи
17 років, Донецька область,
м. Маріуполь

ЧАРІВНА МАПА
«Куди помандруємо сьогодні?» – Емілі тягне мене до столу, де вже розкладено чарівну мапу. «Ну? – сестра нетерпляче смикає мене за руку. – Давай швидше, несила чекати!»
Ми обидва схиляємося над мапою. Ми обидва – це я,
учень шостого класу звичайної української школи, та моя
молодша сестра – першокласниця Емілі.
З того дня, як біля старої хати, що раптом потрапила
мені на очі, я знайшов справжній скарб, ми з Емілі постійно
подорожуємо. По обіді я швидко виконую домашнє
завдання (Емілі в цей час відпочиває, бо першокласникам
зазвичай нічого не задають). Потім гуртки або спортивні
секції – кожна, навіть зовсім мала, дитина знає, що спорт
та творчість – це дуже корисно та приємно. Ми з сестрою,
звичайно ж, це теж знаємо, тому ніколи не пропускаємо
заняття. І тільки потім, подякувавши мамі за смачну
вечерю, ми мчимося до кімнати.
«Ну, чого забарився? Кидай вже! – Емілі смикає мене
за рукав. – Або я сама це зроблю!»
Я знімаю з полички пару підручників, дістаю схований
за ними кубик. Ми обидва нахиляємося над мапою. Мала
бере мене за руку та заплющує очі. Відчуваючи, як тремтять
маленькі пальчики, стискаю її долоньку міцніше. Дівчатам
тільки дай похвилюватися. Нарешті я випускаю кубик, який,
зробивши декілька обертів у повітрі, падає на мапу. Цієї ж
миті ми з Емілі опиняємось у незнайомому місці. Справа
в тому, що ми ніколи не знаємо, в яке місце на мапі впаде
кубик, куди ми потрапимо і що на нас чекає. Це завжди
несподіванка і завжди захоплююча пригода.
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Дивлюся навкруги, переводжу погляд на сестру. Вона все
ще стоїть із заплющеними очима: «Ну як воно? Не страшно?» –
питається тихесенько. «Все в порядку, вовки втекли, – жартую
я, – не хвилюйся, ми у дуже гарному місці». «А вовки?» «Ані
вовків, ані тигрів, навіть павуків немає, тільки маленьке руде
кошеня, дивись». Емілі розплющує очі та дивиться спочатку
на мене, потім на кицьку. «Яке гарне маля! Може візьмемо
його із собою?» – сестра благально дивиться на мене.
Кошеня подобається мені не менше, ніж їй. І я вже майже
зголосився взяти його, але ж тут перед нами хтозна-звідки
з’являється дівчинка, така ж руденька, як кошеня: «Муруся,
ось ти де! Не можна втікати, ти заблукаєш! Насилу тебе
знайшла». Пригорнувши до себе кошеня, дівчина йде. Емілі
ще довго дивиться їм услід. «Гарна, – зітхає сестра, – Муруся.
Як думаєш, мама дозволить?» «Так, гарна», – відповідаю я,
згадавши довгі руді коси...
Але час не чекає. Чарівна мапа дає нам тільки годину
на подорож. Потім вона повертає нас додому, у нашу
дитячу кімнату, залишаючи нам на згадку купу незабутніх
вражень. Дуже хочется побачити якнайбільше, тому ми
з Емілі завжди поспішаємо. Адже в Україні такі гарні міста
і селища, що було б дуже прикро щось прогавити!
Тож ми роздивляємося навколо себе. Сьогодні ми,
здається, у великому промисловому місті. Позаду нас будівля
театру. Ліворуч вдалині бачу заводські труби. Праворуч
видніється велика водойма. Емілі теж її бачить і захоплено
кричить, смикаючи мене за рукав: «Дивись, Данило, море!
Це ж море? Я ще жодного разу не бачила море! Біжімо
скоріше!» Емілі тягне мене в бік моря. Ми швидко біжимо
вниз і за декілька хвилин опиняємося на березі. Піщаний
пляж, чайки над водою, що простягається до самого обрію.
Дивовижне безкрає море...
- Що це за море, Данило? Чорне чи Азовське? – питає
сестра.
Дивлюсь уважно на морську гладь і намагаюся згадати
уроки географії. Чим відрізняються одне від одного моря
України? Чорне – більш глибоке та солоне, вода в ньому
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прозора й блакитна. Азовське не має великих глибин, вода
в ньому прогрівається швидше. Воно не таке солоне, вода
має зеленуватий відтінок. Опускаю руку у воду. Море
лагідне й тепле, навіть незважаючи на те, що зараз ще
не літо. Зеленувато-жовте, не дуже прозоре, але таке приємне.
- Здається, Азовське, – відповідаю сестрі, – І здається, я
вже знаю, куди ми сьогодні завітали! Але час повертатися
додому, – беру за руку Емілі й ми обидва заплющуємо очі.
За мить ми опиняємось у своїй кімнаті.
- Ось ми і вдома. Знаєш, Ем, про що я думаю після
кожної подорожі? А що, як нам це просто здалося? А що, як
ми весь час залишалися вдома?
Емілі мовчки дістає щось із кишені й простягає мені.
Маленька мушля, що й досі пахне морем. До речі, а ви
зрозуміли, в яке місто перенесла нас сьогодня чарівна мапа?
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III місце
Владислав Павлов
15 років, Одеська область,
Лиманський район, с. Крижанівка

«ЗЛО, ИЗЛУЧЕННОЕ ТОБОЙ,
К ТЕБЕ ВЕРНЕТСЯ НЕПРЕМЕННО»
Обращение к человечеству…
Величественен окружающий нас мир и неповторим.
Пронесется ветер над травой, и по ней пробежит зыбь, как
по воде, пронесется над нивою, и она взволнуется, как море.
Так танцует ветер, а если послушать его рассказы! Он поет
их, и голос звучит по-разному. О чем только не рассказывает
говорливый ветер! Хорошая у него память. Он очень много
знает, даже то, что было миллионы лет назад. Вот он
случайно залетел ко мне и поведал о жизни одной молодой
семьи «Мертвого мира». Мира, в котором не осталось ни
одного деревца, ни цветка. Мир, где люди уничтожили все
живое, и оказались заложниками своего положения.
Это молодая семья, Он и Она, живет в городе, где много
фабрик и заводов. Их город превратился в каменные джунгли.
Утром, когда они просыпаются, их не встречает ласковый
лучик солнца. Над городом висит смог – трудно дышать.
Он и Она работали в НИИ по программе «Экология Мира».
Они жили в своем мире, но существовал и другой мир –
противоположный. Два мира одной Планеты, но такие разные и закрытые друг от друга.
И так бежали годы…
И Планета стала умирать.
И миры решили во имя спасения Планеты объединить
лучших ученых для работы по проекту «Экология Мира».
Принимающая сторона пригласила на симпозиум на
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свою территорию. Оформив разрешение на выезд и въезд
на другое полушарие Планеты, Он и Она отправились
туда в транспортировочной капсуле. Арка выхода подала
сигнал об окончании путешествия. Шаг, и мир ослепил
разнообразием красок. Наше Солнце – оно такое яркое,
теплое. Вокруг буйная растительность и белоснежные
облака на голубом небе. Живя в городах мира из бетона,
стекла и металла, они забыли, что есть другая жизнь.
Симпозиум принес свои плоды для развития программы по
сохранению мира. Напряженно работали лучшие умы этой
Планеты – все силы были брошены на сохранение баланса
и гармонии мира. На заключительном этапе решили
показать сохраненные заповедные зоны и результаты
работы, проделанной местными учеными. Он и Она были
поражены разнообразием флоры и фауны. Удивлению
не было предела: зеленая трава, украшенная россыпью
полевых цветов; журчание ручейков, шум водопадов,
песчаные дорожки с отпечатками маленьких ступней ног.
Что это?!
Дети!!!
Они играли, смеялись, лежали на траве, резвились у
водопада. Он и Она посмотрели встревоженно друг на друга,
и был только один общий вопрос: «Где же наш малыш?!».
Они давно не слышали детского смеха в мире бетона,
стекла и металла – их город умирал. Экология в их мире и
городе была просто ужасная, и это люди сами создали себе
такую среду для вымирания. Теперь было понятно, почему
так обеспокоены местные ученые. По возвращению Он и Она
шагнули в темный проем своей квартиры с новыми силами
и надеждами на помощь своему городу и себе. Все дни
проходили в лаборатории, они работали над выполнением
задач симпозиума. И сейчас эти задачи созвучны с их
личным желанием вернуть в мертвый мир зелень листвы
и травы, белоснежные облака, синь неба, разноцветную
палитру цветов, щебет птиц и яркое солнце. Люди, стремясь
за прогрессом, забыли, о гармонии Планеты.
Образцы материалов, переданные для решения задач
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симпозиума, пришли в лабораторию и поступили в работу. Это
были образцы семян, которые должны были использоваться
в новом эксперименте Программы. Все всходы были
одинаковые и только один росток отличался. Когда Она и Он
просматривали результаты периода, то увидели, что росток
был выше других образцов и не был похож на них.
- Сорняк, – сказала Она, и ее рука автоматически схватила росток, чтобы вырвать его, но слабый разряд обжег
пальцы. Росток защищался, и это было что-то новое!
Росток продолжил расти вместе с образцами, а Он
и Она вскоре узнали, что у них будет малыш. Они были
счастливы, природа подарила им шанс иметь детей.
Однажды, когда росток стал превращаться в деревце, Он
увидел связывающую энергетическую нить. Жизни Деревца
и ребенка связаны. Беда!
А деревце росло и крепло. Его корни разрушали бетон и
металл. Искусственный интеллект этого мира издал Приказ:
«Уничтожить вредителя!» Деревце защищалось – билось
разрядами, выводя из строя роботов. Борьба Деревца за
жизнь шла в лаборатории, а Он добивался приема у высшей
власти этого мира. Она тоже боролась дома, боролась за
жизнь ребенка, который начинал постепенно слабеть,
отдавая все силы Деревцу.
В тяжелой борьбе за жизни Деревца и ребенка, за
выполнение задач, поставленных симпозиумом Планеты,
они сделали невозможное. Искусственный интеллект
и мертвый город приняли в свой мир Деревце, которое
выросло в прекрасное дерево. Оно дало жизнь другим
деревьям и растениям. Семена Дерева, появлялись из
созревших коробочек цветущих бутонов и с хлопком
открывались, падая вниз. Их подхватывал Ветер и разносил
по «Мертвому миру». Семена оказались волшебными,
и за непродолжительное время выросли леса. Многие люди,
смотря на это чудо, понимали значимость программы
«Экология Мира».
Постепенно мир бетона, стекла и металла входил
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в гармонию с миром флоры и фауны. Воздух очистился,
смог улавливался экологическими очистителями, и
солнце стало пробиваться теплыми лучами к людям. Снова
зазеленели луга и зашумели леса. Мир стал приходить
к гармонии, а задачей людей стало только поддерживать
баланс для себя и будущего поколения. И два мира стали
одной Планетой.
Вот такую историю рассказал мне Ветер. Теперь он
частый гость нашего города.
Эта история моего друга Ветра учит беречь природу,
воздух, которым мы дышим, воду, которая дает нам жизнь.
Человечество и окружающая среда должны дышать в
унисон.
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Диплом
Валерія Зелінська
17 років, м. Кропивницький

ПЕРШЕ ВІТАННЯ
Я звикла ходити по вулиці босоніж.
Мені подобається відчувати землю під ногами. Вона наче
додає мені сил іти далі. Та, на жаль, зараз на мені гумові
чоботи. Ще декілька годин тому лив гучний дощ, а тепер на
небі ні хмаринки. Темрява ночі зникає – вже скоро почне
розвиднюватися. Мені потрібно поквапитись. Я повинна
прийти раніше за нього, інакше нічого не вийде. А я дуже
хочу зробити все правильно.
Минулого вечора, коли я повернулася додому, моя
бабуся стояла на порозі. Я завжди бачу її там, повертаючись
з прогулянки. Мені стало цікаво. Я спитала у неї, чому вона
щовечора стоїть перед хатою. Це трохи здивувало її, але вона
спокійно, з ніжною посмішкою, яку я так люблю, відповіла:
«Я чекаю на тебе, моя люба. Я звикла зустрічати дорогих
мені людей, коли ті вертаються додому. Спочатку то був твій
дідусь, потім твоя мати, а зараз ти. Хіба це не приємно, коли
на тебе чекають?» Я не знала, що на це відповісти, тому
просто обійняла бабусю. З виразу її обличчя я зрозуміла, що
цього цілком достатньо.
Ця розмова змусила мене замислитися: а кого можу
зустрічати я? Після довгих роздумів знайшла того, кому можу
зробити приємне. Так я опинилася тут, у полі, що простягається
за нашим селом. Встигла. Залишилося почекати, поки він
прийде. Ще зовсім трохи. Ще хвилинка і... Він тут.
З того часу минув вже не один рік, а я все продовжую
згадувати ту мою дитячу витівку. Потім мене добряче
насварили за те, що втекла з дому, нічого не сказавши. Але
я не жалкувала. Саме того ранку я зрозуміла, що відчувала
моя бабуся, зустрічаючи нашу сім’ю. Багато чого змінилося.
Наприклад, люди, котрих я вітаю, коли ті повертаються
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додому, вже інші. Тільки він, перший, кого я зустріла, все ще
зі мною. Хоча я і не знаю, подобається йому це чи ні, але я
безумовно рада бачити його – День, що настає.

Проза |15-18 років
Диплом
Мирослава Кулаковська
17 років, м. Київ

НЕСПОДІВАНА ЗНАХІДКА
Просто обожнюю передивлятися свої старі речі, коли
приїжджаю до бабусі. У неї на горищі заховано стільки
цікавинок, що просто очі розбігаються. Буває, залізу нагору
і сиджу весь день, перебираючи свій дитячий одяг, іграшки,
книжки та зошити. Ось улюблений ведмедик Вельветик,
збірка казок, старий шкільний щоденник та… що це тут
написано? Не можу розібрати… «Лист до Діда Мо…». Це ж
мій лист з бажаннями! Нетерпляче розгорнула пожовклий
від часу папір.
«Любий Дідусю Морозе!
Вітаю тебе з прийдешнім Новим роком, хочу побажати
здійснення всіх твоїх мрій, здоров’я. Нехай олені твої будуть
швидкими, а мішок повним добра. Вже чотири Нових роки
поспіль я…»
- Змазано… – незадоволено пробурмотіла я.
«…В тебе одне і те саме, але кожного разу отримую
щось інше. Звичайно, не серджуся, бо в тебе мають бути
причини, але все одно не здаюся і прошу. Дідусю, подаруй мені
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маленького песика. Я була слухняною весь рік, допомагала
бабусі, старанно вчилася, прибирала ліжко кожного ранку.
Будь ласка, я так старалася! Я ду-у-уже мрію про нього.
Дякую.
Як завжди, твоя…»
- Маленька дівчинка, – розпливлася я в посмішці,
ковзаючи поглядом по дитячому почерку, – яка прекрасна
традиція – писати листи Дідусеві Морозу!
«Може, варто продовжити її?» – несподівано промайнула
бешкетлива думка.
А чом би ні? Я притьмом збігла вниз по сходах, охоплена
спокусливою ідеєю, зі столу схопила першу- ліпшу ручку та
чистий аркуш, сіла за стіл і…
- А що писати?
Справді, чого бажати? Собака – точно ні, бо напружений
робочий графік не дає змоги завести тварину. Гроші мені
не потрібні, я заробляю достатньо, аби мати необхідні речі,
та й взагалі матеріальне щось не приваблює. Раніше що
було важливим: шоколад, нові іграшки, розваги, а тепер я
виросла, стільки всього бачила, спробувала. Що тепер?
Я просиділа близько двох годин. Поруч зі мною
виросла немаленька купка зіжмаканих аркушів, але я
так і не змогла зібрати думки докупи. Дивно? А як давно
ви замислювалися над тим, що вам дійсно потрібне для
щастя? Чи могли одразу чітко дати відповідь на запитання
«Чого я хочу?» Зачекайте, не відповідайте одразу, раджу вам
добре подумати і розважливо обрати те, що справді гідне
називатися вашою МРІЄЮ. У мене на це пішли години.
Ввечері довго прогулювалася засніженим садом і лише
потім знайшла потрібні слова. Ось що в мене вийшло.
«Любий Дідусю Морозе!
Давно я тобі не писала, вибач мені… Хочу привітати
з прийдешнім Новим роком тебе й усю твою команду
помічників, якщо вони є. Увесь рік я була не найкращою
дівчинкою, зізнаюся, за моєю спиною багато грішків та
помилок, у яких я готова розкаятися. Хорошого в моєму
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існуванні було зовсім трохи, чесно кажучи, немало часу
витратила, намагаючись згадати, що ж справді доброго
я зробила за цей час. Ну, якщо це рахується, то завжди
підтримувала подруг. Ще я майже три місяці поспіль
не їла шкідливих продуктів та відвідувала спортзал.
Декілька разів дала безпритульному грошей, завжди
беру буклети у тих, хто їх роздає. Одного разу перевела
бабусю через дорогу. Взагалі хотіла написати, що багато
посміхаюся, тим самим даруючи радість усім навколо,
але це було б зухвалим нахабством з мого боку, бо моя
люб’язність іноді така ж фальшива, як і грим у акторів
фільму «Пірати Карибського моря»: люди бачать це і також
дарують мені у відповідь явно нещирі посмішки. Проклятий
вік лицемірства і відносності!
Розумію, моє прохання до тебе може видаватися надто
дивним, і я не ображуся, якщо ти не виконаєш його, я ж
давно вже не маленька… давно вже не свята… але якщо ти
все ж наважишся, то… подаруй мені сни! Не дивуйся, але
я справді мрію про них. Про добрі дитячі сни, ті, що були
раніше. Я вже змучилася від безсоння, нічних кошмарів
і взагалі від шаленості довкола… тут усе так складно:
постійно доводиться переживати то стреси, то вбивчу
буденність, то вирішувати складні питання вибору. А
уві сні ти ніби отримуєш крила, можеш полинути далекодалеко, де тебе ніхто ніколи не знайде. Ти можеш пірнати
під воду чи підкоряти джунглі, літати в космосі, радіти
зустрічі з минулим і мріяти про майбутнє. Там так
тепло, так добре… Весь світ може божеволіти, котитися
у порожнечу, але уві сні тобі все це байдуже, там ти вільна.
Вільна від проблем, радісна, щаслива! Світлі сновидіння
ми отримуємо як безцінний дар, як таємничий світ, де ми
відпочиваємо душею і серцем! І я так мрію мати прекрасний
свій… Будь ласка, подаруй мені це диво!
Доросла дівчинка, яка досі вірить у тебе»
Обережно згорнувши аркуш, я поклала його під ялинку.
Як же я стомилась… Авжеж, друга година ночі! Швиденько
пірнула в обійми свого м’якенького затишного ліжечка і
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майже відразу поринула в дорогоцінне забуття. Чомусь
відразу здалося, що я маленька: моє дитяче ліжко, поруч
сидить мама, читає казку і ніжно гладить мене по голівці.
Так тепло, затишно… Я посміхаюся… За вікном тихо падає
лапатий сніг…

Проза | 15-18 років
Диплом
Єлизавета Шаргородська
15 років, м. Херсон

ПЕРШИЙ ШКІЛЬНИЙ ДЕНЬ
Літо…Воно завжди асоціюється з відпочинком, спекотними днями, походами на природу з друзями, але як і все
інше, це теж має властивість закінчуватися. Так на зміну
дню приходить ніч, на зміну сонцю – дощ, на зміну літу –
осінь.
«Невже настало перше вересня? Чому? Чому спекотні,
літні дні так швидко закінчуються, а на зміну їм приходять
сумні осінні дні?» – такими були думки Максима на шкільній
лінійці. Він з легкістю міг поринути у роздуми про веселе
літо, яке, на жаль, закінчилося. З цих чарівних роздумів
його повернула Марічка, бо лінійка вже закінчилась, і було
вирішено всім класом піти до річки на пікнік.
Погода була чудова. Помірний вітерець колихав майже
пожовклу траву, птахи готувалися до перельоту в теплі
краї, а діти бігли на пляж провести літо у минуле. Марічка
і Максим ішли позаду і говорили про літо, бо обоє не могли
повірити, що три місяці позаду:
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- Мій найкращий спогад – час, проведений з сім’єю
на морі, то були приємні та веселі дні. Як я хотіла б
повернутися туди: поплавати у прохолодному морі, пограти
з братом у м’яча на піску, кожен вечір сидіти на березі,
спостерігаючи за палаючим заходом сонця та слухаючи
шум морських хвиль, які чимдуж спішать на берег.
- Це все звучить так захоплююче! А мій…
Раптом їхня розмова перервалася, бо вони почули крик
на пляжі. Коли добігли, побачили, що там панує паніка.
Люди показували пальцем на якусь точку на воді.
Придивившись, Макс зрозумів, що то маленьке кошеня.
Він без роздумів побіг у воду і лише молився, щоб
встигнути. Здавалося, що він пливе вічність. Шум води у
вухах приглушав крики з берега. Нарешті Максим зловив
маленьке створіння і поплив назад. Коли хлопчик вий
шов із води, всі кинулись до нього: хтось забрав кошеня
з рук, хтось плескав його по плечу, а він не міг до кінця
зрозуміти, що сталося.
Заспокоївшись та зігрівшись, Макс взяв на руки свого
меншого друга, пригорнув до себе і сказав: «Скоро ми підемо
додому. Не переживай!» А Марічка підійшла і прошепотіла
йому на вухо: «Ти – мій герой».
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Малюнок: Олександра Данькевич, 12 років,
Хмельницька область, м. Шепетівка
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Малюнки фіналістів
IX всеукраїнського конкурсу
цифрового малюнка «iParus»

Тетяна Ясінська,13 років, м. Кропивницький. «Про кохання»
(Рувім Фраєрман. «Дикий собака Динго»)
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Поезія | 6-10 років

Гості конкурсу
Поезія | 6-10 років
Диплом
Кристофер Манашян
10 років, Росія, м. Омськ

БЕРЕЧЬ
Беречь! Не рвать, не гнать, не жечь,
Не подавлять, не подавляться.
Беречь родную сердцу речь
И в солнце мая проявляться.
Беречь разбитые об лед
В далекой юности колени,
И пусть мне в мае не везет,
Беречь о мае впечатленье!
Беречь минуты и года,
Беречь дожди, снега, туманы,
Деревни, села, города,
И облака, и океаны.
Воспоминания беречь
Об искренней и детской дружбе.
Семья, любовь, возможность встреч –
Ведь это то, что всем нам нужно!
Беречь рассветы, капли, сны,
Слова, пусть даже не о главном,
Беречь до будущей весны
Весну, прошедшую недавно.
Беречь… Не рушить и не гнать,
Не убивать, не убиваться,
Беречь, что могут вдруг отнять
И то, что будет оставаться!
И рвать, и каяться, и жечь,
Когда уж нечего беречь!
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Поезія | 11-14 років

Гості конкурсу
Поезія | 11-14 років
Диплом
Ярослав Басков
12 років, Болгарія, м. Варна

НОВОГОДНЕЕ АВИАПРОИСШЕСТВИЕ
Часы бьют двенадцать, настал Новый год,
Вдруг начал снижаться наш самолёт.
Но крылья все целы: закрылки, прикрылки.
В кабине пилота нету ни дырки.
Только случилось странное что-то.
Куда мы падаем? На болото.
А в самом центре ёлка растёт.
Паденья уже начался счёт.
Вдруг слышим объявление:
В багажном отделении
Подарков ящик огромный,
Ведь самолёт грузоподъёмный!
Нет, стойте, думаем активнее.
Сделаем его реактивным!
Возьмём все хлопушки, петарды, ракеты.
И крепко к хвосту примотаем всё это.
И вот заработал мотор этот новый,
Летим мы по курсу прежнему снова.
И через час, как все хотели,
На место, как надо, мы прилетели.

189

Малюнки фіналістів
IX всеукраїнського конкурсу
цифрового малюнка «iParus»

Марія Гапон,12 років, м. Вінниця. «Острів черепа»
(Роберт Луїс Стівенсон. «Острів скарбів»)
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Вероніка Леончик, 15 років, м. Одеса. «Чародійка»
(Дмитро Ємець. «Таня Гроттер»)
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Малюнки фіналістів
IX всеукраїнського конкурсу
цифрового малюнка «iParus»

Ніка Котовець, 11 років, м. Одеса. «Портрет Ребекки Тетчер»
(Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»)
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Катерина Голофєєва, 14 років, м. Измаїл. «Я и мой страх»
(Франческа Санна. «Я та мій Страх»).

Ахмед Зітуні,13 років, м. Кам’янець-Подільський. «Непорозуміння»
(Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки»).
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Ксенія Печкурова, 17 років, м. Одеса. «Доріан Грей»
(Оскар Вайльд. «Портрет Доріана Грея»)
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Олександр Андросюк, 14 років, м. Мукачево. «451 градус за Фаренгейтом»
(Рей Бредбері. «451 градус за Фаренгейтом»)
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Оргкомітет VIII міжнародного
Корнійчуковського фестивалю дитячої
літератури висловлює щиру
подяку за підтримку
Директору Департаменту культури, національностей,
релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації Олені Олійник
Одеському міському голові Геннадію Труханову
Директору Департаменту культури та туризму Одеської
міської ради Тетяні Марковій
Директору Департаменту освіти та науки Одеської міської
ради Олені Буйневич
Голові журі міжнародного літературного конкурсу
творів для дітей та юнацтва «Корнійчуковська премія»
письменникові Володимиру Рутківському
Голові журі всеукраїнського конкурсу цифрового малюнку
«iParus» і конкурсу «iParus-3D Pen» Валерію Токарєву
Президенту Української асоціації видавців та
книгорозповсюджувачів Олександру Афоніну
Генеральному директору Одеської національної наукової
бібліотеки Ірині Бірюковій
Директору комунального закладу м. Одеси «Централізована
міська бібліотечна система для дітей» Галині Лазаревій
та всьому колективу
Директору Одеської обласної бібліотеки для дітей
ім. В. Катаєва Тетяні Палій
Голові Одеської обласної організації Національної спілки
журналістів України Юрію Работіну
Одеському літературному музею
Всесвітньому клубу одеситів
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Дякуємо друзям фестивалю
Альперіній Сусанні
Андрейчиковій Олені
Андрєєвій Галині
Бірюковій Ірині
Бродавко Роману
Верещагіну Геннадію
Гармидеру Геннадію
Голубовському Євгену
Гудимі Марії
Драган Олександру
Зінченку Дмитру
Іщук Інні
Ковальському Юрію
Купцовій Любові
Лебедєвій Олені
Максимовій Марії
Маццетти Сарі
Муратову Наілю
Надемлинському Олексію
Ноздрюхіну-Заболотному Віктору
Онищенку Олександру
Палатнікову Григорію
Пау Андреа
Пундику Миколі
Симоненку Олегу
Щуровій Тетяні
Етнаровічу Олегу
Яворській Олені
Яцеленко Евелині
Окрему подяку висловлюємо дитячому журі конкурсів «Море
талантів», «iParus», «iParus 3d pen» і читацькому журі конкурсу
«Корнійчуковська премія».
Дякуємо всім вам, дорогі друзі, від імені читачів, авторів і
організаторів фестивалю!
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