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Скарбничка дивовижних історій
У серці письменниці Людмили Шутько – дві Батьківщини: народилася
вона в Україні, на Кіровоградщині. Пані Людмила – дуже чуйна, щира й
шляхетна жінка. Зустрівшись із нею вперше, мимоволі подумав: якби всі
були такі, наш світ справді був би кращим – добрішим і милосерднішим. А
ще – значно безпечнішим, адже авторка по-справжньому любить природу
і вболіває за звірів та птахів, дерева і квіти, річки й озера, гори та ліси.
Тому її казки і оповідання сповнені великої людяності і гуманізму.
Вони – цікаві, зворушливі, ненав’язливо повчальні й водночас дотепні. Це
– дивовижні історії, які легко читаються й запам’ятовуються. Переконаний:
дитина, прочитавши їх, не кривдитиме вербу чи берізку; бо у кожного дерева
– також є душа, вони відчувають біль і страждають, мов люди. Малюки не
мучитимуть метеликів та мурашок і опікуватимуться домашніми тваринами.
Тож саме на таких книжках і потрібно виховувати наших дітлахів.
Взагалі, пані Людмила радить батькам розповідати своїй малечі добрі
казки. «Не треба увесь час сваритися, повчати, виховувати, читати лекції
чи карати. Просто придумайте цікаву, чарівну казку», – говорить авторка, і
вона – права.
Її перша книжка «Закон радості» розійшлася великим накладом.
Дітей зачарували проникливі розповіді про песика Ліо, мурашку Мар’яну,
козу Зінку під парасолькою, незвичайну мандрівку маленького хлопчика
верхи на великому котові Приблуді, пригоди лісових звірят і їхню зустріч
із янголом. Красиво, вдало проілюструвала все це художниця Марина
Скоробагатько.
За цю збірку пані Людмила отримала почесну Міжнародну літературну
премію імені Миколи Гоголя «Тріумф». Також її «Закон радості» визнали
«Кращою книжкою року». Обдарована авторка стала членом нашої Академії.
Тепер маємо ще одну скарбничку дивовижних історій – збірку казок
та оповідань Людмили Шутько «Гуртожиток у лісі» з ошатними, яскравими
малюнками Марини Скоробагатько. Тут – і Кульбабка, котра слухає музику; і
справжня, вірна дружба кмітливого птаха одуда з апельсиновим деревом; і
пам’ятне «побачення» дівчинки з вовком; а ще – напрочуд допитлива ящірка;
чарівний дикий кабан; автомобілі, які порівнюють себе з птахами; селянин,
котрий раптом став «зубром»; дивом врятований ставок; малесеньке
сонечко, що захищає дерева…
Не знаю, як вам, а мені – вже цікаво!
Сергій Дзюба,
письменник, президент Міжнародної
літературно-мистецької Академії України
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Кульбабка
Бабуся Катя прополола грядки огірків на городі, повисмикувала
сиву лободу, повзучу травичку – мокрець і кульбабу з довгими, як у
петрушки корінням, назбирала цілий оберемок бур’яну і понесла до
ями, щоб викинути. Раптом задзвонив телефон. Вона кинула на доріжку
траву й поспішила до будинку. Заговорившись по телефону, забула і про
грядки, й про покинуті бур’яни. Проходить день, другий… А тим часом
кожної ночі бур’яни покривалися росою, а вранці тягли свої голівки до
сонечка, радіючи новому дню і тому, що вижили. Живучі!
Одного ранку дівчинка Полінка весело йшла, приспівуючи, по
стежинці. Гарненька, свіженька, тоненька, немов Дюймовочка. На
ній були рожеві платтячко і капелюшок, ранець за спиною, а в руках
– скрипка. Побачила розквітлі кульбабки, здивувалася: «Які красуні!
Ніжні, духмяні, ніби чарівні!» Та ось помітила маленьку кульбабку,
голівка якої блищала від роси. Але Полінка зрозуміла це по-своєму –
їй здалося, що кульбабка плаче (краплинки роси здалися їй слізками).
Сердечко дівчинки защеміло від жалю, затрепетало.
Нахилилася, погладила своїми тоненькими пальчиками, запитала:
«Ти плачеш?». «Ні, я не плачу, – відповіла кульбабка, – це роса, але мені
дуже прикро від того, що зі
мною так повелися: викинули
на смітник, як непотріб. А могли
б і салатик приготувати, бо в
моїх листочках дуже багато
поживних речовин і вітамінів,
які так корисні для здоров’я;
а з корінців, підсмаживши їх,
можна й каву зварити. А яке
смачне варення з моїх квіточок!
Неначе мед! Недаремно ж
бджілки роями кружляють
над нами, збираючи солодкий
нектар. І, нарешті, могли б і
пересадити мене в інше місце.
Я невибаглива й приживаюся в
різних місцях: на луках, в полях,
обабіч доріг, біля житла. В інших

країнах у Франції, Австрії, Німеччині, Голландії, Японії, Індії, США, Італії
саме так і роблять, бо високо цінують мої їстівні якості. Вирощують як
спеціальну культуру й навіть висівають на поля. Ось тобі і бур’ян!» – і
кульбабка гірко заплакала.
«Не плач, рідненька, підніми свою голівку і пробач мою стареньку
бабусю за її незнання. Я обов’язково розповім їй про тебе. А хочеш, я
зіграю тобі на скрипці. Зіграю як можу, бо я тільки почала вчитися в
музичній школі», – втішала кульбабку дівчинка. Вона поклала ранець і
футляр від скрипки на землю, взяла в руки скрипку й заграла. Чарівна
мелодія полинула й повільно пливла в повітрі, заповнюючи простір. І
все завмерло навкруги: затихли собаки і навіть кури перестали гребтися
на городі. А люди, що йшли мимо, зупинялися, щоб насолодитися
чудовою мелодією.
Кульбабка теж повільно підняла голівку, слізки її висохли, і вся
вона наповнювалася живою снагою й життям. Всі слухали музику, яка
наповнювала їхні серця любов’ю і добром, кликала до радості й довіри
до життя. Тому що крихітна Полінка сама любила життя, вірила в добро
і зуміла передати це іншим: людям, рослинам, пташкам, тваринам.
А вітер відносив музику все далі й далі…
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Гуртожиток у лiсi
Була осінь, як і багато років тому. Падало листя, розмальоване в
яскраві теплі кольори, ніби тільки воно знало таємницю красивої
смерті. Дерева мужньо готувалися до суворої зими. Ліс, заселений
різноманітною живністю, був якимось незвичайним, казковим. А
його мешканці уміли спілкуватися поміж собою особливою, тільки їм
відомою мовою. Цього дня звірі та птахи зібралися біля старого велетня
Дуба, який уже багато років не плодоносив і не вкривався листям. Усі
задумливо стояли тут гуртом і ніби чекали чогось незвичайного…
– Послухайте, що я вам скажу. Наш Дуб занедужав, бо його стовбур
– майже голий, а кора вже відвалилася; хоча він ще намагається
триматися, – порушила мовчанку Білка. Вона, її батьки, діди, прадіди,
споконвіку жили в дуплі цього могутнього Дуба, а тепер їй необхідно
шукати чи будувати нове житло.
– І правда, – продзижчав Джміль, дуже красивий, добрий і
працьовитий (він турботливо запилює квіточки, і його не слід боятися,
– дядечко Джміль може вжалити лише в разі самозахисту).
– Знаєте, скільки йому років?! Двісті, триста, а може, й усі тисячу! Бо
воно – таки найстаріше з усіх дерев нашого лісу, і не сьогодні, то завтра
все одно впаде, бідолашне дерево… – жалісно промовив Борсук.
Вночі налетів страшний ураган, грізно загуркотів грім, раз-по-раз
у небі спалахували блискавки; і всі почули страшенний скрип велетняДуба. Це був останній день його життя. А вранці, коли ще сонечко не

встигло позолотити верхівки дерев, вилізли зі своїх нірок та гнізд і
зібралися біля поваленого Дуба лісові мешканці.
– Які смачні були у нього жолуді! – зітхнув Їжачок.
– Раніше Дуб своєю доброю енергією очищав наше озерце, з
якого ми пили таку смачну водицю. А тепер, що з ним буде?! Невже
заросте очеретом, увесь покриється водоростями, а можливо, й зовсім
висохне… – засмутилася Качечка.
– А як же весело було грати в піжмурки поміж його розлогого
густого гілля, – схлипувало Граченя.
– Ой, як шкода! Дуже жаль, що він став тепер ні на що не придатним,
– у три голоси залементували сестри Мишки.
Лише Бобер, насунувши окуляри на носа і посмикуючи підборіддя,
незадоволено пробурчав:
– Спокійно, друзі, спокійно! Хто сказав, що він ні на що не придатний?
Ще й як придатний! Ану, відійдіть-но вбік, я зніму з нього деякі мірки…
Він завзято витяг із кишені метр, папір, компас, олівець і почав
лазити вздовж та впоперек Дуба і, насупивши брови, розраховував та
щось ретельно записував.
– Ось, якщо зрізати тут трішки дерева, там прорізати вікна,
поставити двері, вирівняти підлогу, то врешті-решт одержимо чудове
житло, – радісно сповістив Бобер. – І буде в нас не просто одна нірка на
чиюсь сім’ю, а цілий просторий гуртожиток!
Після тривалої мовчанки Черепаха пробурмотіла:
– Та воно на словах – ніби все й добре, але хто цим займатиметься?
Тут же – дуже багато роботи…
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– Думаю, ми разом знайдемо справжніх умільців! Слухайте, а
давайте попросимо Дятлів, – придумав Борсук.
Отож лісові мешканці покликали бригаду Дятлів і швидко
домовилися з тямущими майстрами, пообіцявши їм за добротну
роботу мішок жолудів. І Дятли одразу ж дружно взялися за справу. Вони
видовбували своїми міцними дзьобами кімнати за ескізами Бобра і під
його уважним контролем.
– Ні, зачекайте, двері повинні бути ширші, а вікно прорубайте ось
тут, – розважливо командував він.
Авжеж, такого умільця-будівника треба ще пошукати, бо досвід
у нього – неабиякий. Скільки нір він майстерно побудував протягом
свого трудового життя! Бобер тим часом зрізав зубами довгу осику,
старанно відгриз гілки і приволік її до місця забудови, щоб виготовити
вішалку для білизни й вкопати в землю біля будинку. Кріт стругав
підлогу; Борсук заходився робити вікна; а Їжак, старий чепурун, за
допомогою довгих середніх пальців на ногах, уклав гарненько свої
колючки, прилизав язиком груди, одягнув робочий фартух і почав
вирізати перегородки за схемою Бобра…
Трудилися дружно цілий тиждень, і незабаром старий, повалений
Дуб перетворився на великий гарний гуртожиток. Роботи вистачило
всім! Кожен зі звірів, птахів, плазунів та комах намагався внеси свою
корисну часточку праці, щоб бодай чимось допомогти постраждалим,

які через жахливу негоду раптом стали безхатьками.
Після грандіозної будівельної роботи, Мишки і Землерийки
прибирали стружки, витирали бруд та порох, вішали фіранки на вікна
і штори – на двері. А Сорока – великий оратор – зібрала всіх звірів і
провела збори. На повістці дня було головне питання – дотримання
правил у новому помешканні:
– не шуміти;
– не цупити їжу та речі в сусідів (це й тітоньки Сороки стосується);
– не влаштовувати бійку (бо серед звірят також є забіяки –
наприклад, бобри й хом’яки, – іноді траплялися такі випадки, коли
хом’яки змушували втікати мерщій грізних мисливських собак, а,
захищаючись, нападали навіть на людей);
– слідкувати за чистотою;
– не лихословити і не думати погано про своїх сусідів та близьких.
– Авжеж, недобрі думки матеріалізуються, оживають і, на жаль,
мають велику руйнівну силу. Саме так, друзі! – авторитетно заявила
Сорока. – Всі ваші думки й слова, відлітаючи на небо, через деякий час
повертаються з десятикратною силою, котра здатна викликати важкі
захворювання і навіть смерть. Бо нецензурні слова можуть руйнувати
гени живих істот, і згодом це призводить до втрати спадковості. Тобто
ваші діточки не дадуть нащадків. А якщо повмирають діти і взагалі не
буде онуків, то на Землі зникне все живе!
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На завершення пані Сорока закликала всіх батьків вивчити
напам’ять магічні слова – ПОВАГА та ЛЮБОВ – і привчити своїх дітей
починати день саме з них. Вона побажала всім Світла, Добра, Любові і
полетіла розповісти сенсаційну новину про новий гуртожиток першимліпшим подорожнім.
Отже, звірі чудово провели збори і обрали адміністратора
гуртожитку – Борсука. Відтепер він мав слідкувати за належним
порядком у помешканні, а за потреби мирити жителів, якщо все-таки
між сусідами виникатимуть якісь прикрі непорозуміння. Пан Борсук –
хоч і буркотливий, але справедливий, і тому саме йому виявили таку
довіру. А ще лісові мешканці щиро поважають Борсуків за те, що ті не
залишають на старості своїх батьків і не проганяють їх.
Таким чином, все вже було готове до заселення. Рада громади
видала ордери на житло:
– у квартиру № 1 заселяються Їжаки;
– до кімнати № 2 – Миші;
– у оселі № 3 мешкатимуть Кроти;
– квартирою № 4 ощасливили Хом’яків;
– кімнатою № 5 – Землерийок. І – так далі…
Звірі враз пожвавішали, заметушилися і, згідно з виданими
ордерами, почали перетягувати свої припаси їжі, підстилки та всі інші
речі. Тільки Кріт засумнівався:
– Не знаю, чи підійде мені таке житло?
– Як? Тобі не подобається?! – вигукнув Бобер.
– Ні, справа зовсім не в цьому. Бачите, моя робота – рити вночі
тунелі. І я часто висовую голову наверх, щоб побачити, де саме вже
викопано. Однак, як же я зможу натхненно трудитися в гуртожитку? Я
ж тут, скажімо, ризикую ненавмисне прорити підлогу в кімнату Чорної
Миші, – пояснив Кріт.
– О, ні! Цього не повинно
статися,
–
стурбовано
промовив Борсук. – Гаразд, ми
можемо запропонувати тобі
поселитися в нашому погребі;
і там, під землею, ти можеш
рити собі тунелі, де захочеш.
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– Це – чудова пропозиція! Бо я понад усе боявся, що через
пророблені ходи Чорна Миша залізе в мою комору із зерном. Дякую! Я
дам вам усім по чашечці зерна…
Задоволений Кріт узявся за роботу і до вечора напрацювався так,
що ледве доповз до підстилки й одразу заснув.
Матуся-Землерийка та все її любе
потомство
пересувалися
ланцюжкомкараваном, тримаючи зубами за хвости
одне одного. Дивовижно, але це, одне з
найдрібніших створінь у світі, виявляється,
найненаситніше! Його не можна порівняти
навіть із левом чи тигром, що роздирає свою
здобич, або слоном, який об’їдає гілки дерев.
Народжуються дитинчата вже з повним ротом зубів, їх у них – по 32,
а мозок складає одну десяту маси всього тіла. Втім, ніхто й ніколи
не ображається на них, бо Землерийки нікому не завдають шкоди, а
людству приносять лише користь!
Отож до вечора всі гуртом переселилися в нове помешкання; а
оскільки відзначати новосілля ні в кого вже не було сил, вирішили
перенести чудове свято на завтра, запросивши своїх друзів з інших
громад.
Так, звалений ураганом Дуб без жолудів і листя продовжив
корисну справу в нашому лісі.
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Допитлива ящIрка
Нещодавно зі мною та семирічним онуком Марком трапилася
просто неймовірна історія. Відверто кажучи, хотіла розказати її вам
сама, однак маленький хлопчик, вражений побаченим дивом, випередив
мене, створивши своє перше в житті оповідання. Бо це – не казка,
а цілком реальний випадок, що лише підтверджує – справжні чудеса
існують! Отже, розповідь Марка.
Одного дня ми з бабусею вирішили
прогулятися на стадіон: там вхід на
трибуни – відкритий. Було спекотно,
тож ми присіли в затінку під крислатим
деревом. Неподалік – висока трава, ожина,
польові квіточки, а поміж них метушилася
різна комашня: бігали жучки, плели своє
візерунчате мереживо павучки, літали
бджілки, збираючи з квіток солодкий
нектар.
Бабуся почала вголос проникливо
читати молитви зі своєї улюбленої книжки
«Розарій Богородиці», а я заходився грати
у м’яча.
Набігавшись досхочу, почимчикував
до своєї рідненької, та раптом завмер
від здивування. «Бабусенько! Поглянь!»
– показав на зелену, тоненьку, немов
учнівський олівець, ящірку, котра,
піднявши голівку, уважно дивилася
на літню жінку. «Бабусю, це вона
прислухається до твоєї молитви, навіть
не втікає!» – зробив висновок.
Це тривало приблизно десять –
п’ятнадцять хвилин, доки бабуся читала
Розарій. Потім ящірка відбігла і кудись
зникла, та незабаром з’явилася, хутко
з’їла якусь комашку й знову підняла
свою красиву голівку, прислухаючись до
людського голосу. Дивовижна тваринка!

Я теж приєднався до бабусі, тепер ми вдвох по черзі читали молитви.
А ящірка все слухала й слухала. Раптом вона зірвалася з місця, підбігла
до нас, зробила коло довкола бабусі, ненавмисне зачепивши її сукню
(старенька аж скрикнула від несподіванки), і знову зайняла своє місце.
Нас дуже здивувала така неймовірна поведінка маленької
тваринки, що раз-по-раз наближалася та віддалялася, але не боялась і
не втікала, а головне – так зацікавлено, захоплено сприймала буквально
кожне промовлене слово! Тож ми й подумали, що це сама Пресвята
Богородиця підказала їй не боятися нас і послухати молитви.
Ми провели з ящіркою півтори години і ніяк не хотіли розлучатися.
Та почало вечоріти, тож нам потрібно було повертатися додому…
Раніше я дуже хотів спіймати ящірку, щоб подивитися, як
вона залишає хвоста. Але наша нова знайома виявилася такою
незвичайною, симпатичною та допитливою, що це повністю змінило
моє ставлення до рептилій, а також і до інших тварин. Я ніколи в житті
не кривдитиму їх.
Марк Мхитарян
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Дiвчинка i вовк
Хочу розповісти вам про одну дивовижну зустріч маленької
дівчинки з… вовком. Сталося це в повоєнні часи. Ганнусі тоді було років
дев’ять – десять. Маленька, худенька, білява, а очі – мов небо, блакитні.
Завжди весела, усміхнена.
В той час діти старалися в
усьому допомагати батькам,
зазвичай вони купували хліб
у крамниці. Проте дітлахи
залишаються
дітлахами.
Чекаючи, доки привезуть
хліб, вони встигають весело
пограти у піжмурки, класики,
позмагатися в придумуванні
назв квітів, міст і таке інше.
Ганнусі доводилося ходити
за хлібом далеченько. Магазин
був у сусідньому селі – за вісім
кілометрів від їхнього. Продавали
лише по одній хлібині, тому
доводилося
займати
чергу
декілька разів, щоб узяти хліба
на увесь тиждень. І ось одного
разу, відстоявши чотири черги,
дівчинка
отримала
чотири
хлібини й пішла додому.
Дорога йшла через ліс і яр,
в якому протікала невелика
річечка. Через річку була кладка.
Дівчинка чимчикувала собі,
задоволена, адже купила свіжі
буханці, ще встигне і уроки
вивчити, і з подружками погуляти.
Раптом, ступивши на кладку, вона
завмерла, прикипіла на місці,
– на іншому боці річки сидів
здоровенний вовчисько. Авжеж,
не собака, а справжній вовк!

Перша думка – втікати. Але ж сіроманець бігає краще за неї й
умить наздожене! Ступила на кладку, вовк теж підвівся. Відступила
назад, хижак також позадкував. Що робити? Почала просити: «Вовчику,
братику, не чіпай мене, я тобі хлібця дам, мене вдома чекають, зійди з
дороги». Сльози котилися з очей, мов горох.
Вовк підвівся, ступив на кладку й попрямував до дівчинки. Ганнуся,
не тямлячи себе, впала на землю, прикривши своїм тільцем хліб, і
стала благати Бога про спасіння. А тим часом сіроманець наблизився
до дівчинки. Обійшов кругом. Наче собака, позначив свою територію,
піднявши лапу. Й неквапливо потрюхикав до лісу…
Ганнуся довго не могла прийти до тями. Сталося диво! Чи то вовк
був не голодним, чи молитва допомогла – янгол-охоронець, посланий
Богом, примусив хижака не чіпати дівчинку. Так чи інакше, а якась
невидима сила врятувала її. Після цієї незвичайної зустрічі Ганнуся три
місяці заїкалася, а потім усе налагодилося.
Дівчинка виросла. Тепер Ганна Іванівна – така ж весела, життєрадісна
й володіє дивним даром красномовства – заслухаєшся!
– Собака та вовк – символи любові й ненависті людини до природи,
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– розповідає вона. – Собака – символ вірності, чуйності і дружби, в той
час як вовк навіває думку про звіра злого, хижого, який нападає на іншу
істоту й становить небезпеку і для самої людини. Проте ми повинні
пам’ятати, що ці тварини мають однакові гени.
Собаки виведені з вовків штучним схрещуванням. Одомашнення
вовків відбулося в давні часи, понад десять тисяч років тому, причому
водночас у різних частинах світу, від різних порід, розповсюджених по
всій Європі, Азії, центральній Африці, на півночі Америки.
Вовка часто зображують у казках, починаючи з часів Езопа; також
зустрічається цей звір і в римській та грецькій міфологіях, завжди як
персонаж хижий, голодний, безжальний, нахабний і дурний. Навіть
у казках сімдесятих – вісімдесятих років вовк завжди зображений
непривабливо, і в фіналі він зазвичай поводиться безглуздо або взагалі
помирає. Згадаймо для прикладу казки «Червона Шапочка» та «Троє
поросят». Як довго живуть казки!
І все ж є винятки з цієї загальної традиції – наприклад, у міфології
етрусків, де вовчиця вигодовує й виховує Рема та Ромула, рятує їх від
неминучої смерті і дає початок римській цивілізації.
Життя вовка у зграї – дуже складне. Зграя складається з батьків і
дітей до двох та більше років. І турбот у батьків під час вирощування
вовченят – хоч відбавляй: їх необхідно не тільки нагодувати, напоїти, а
й вберегти від небезпеки. У сім’ях всіх живих істот бувають свої радощі
і прикрощі, сварки, ігри, бійки.
На відміну від багатьох хижаків, у вихованні потомства старанно
беруть участь самець та самиця. Доки вовченята сліпі, вовчиця
тримається поблизу свого лігва, а на батька й старших дітей покладається
обов’язок забезпечувати сім’ю
їжею. Здобич сіроманець-тато
ковтає шматками, а в лігві відригує
вже
наполовину
переварені
шматки м’яса, які із задоволенням
їдять вовчиця і вовченята.
Матінка-вовчиця
дуже
вимоглива до батька сімейства
й жорстоко карає його, якщо він
приносить надто мало їжі. Швидко
ростуть вовченята, пильно слідкує
матуся за своїми дітьми. Турботлива
вовчиця немилосердно наказує й
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пустотливих малят, коли ті в азарті гри вибігають за межі встановленої
території. Сувора мама може вкусити своє вовченя до крові за вухо й
дати, до того ж, відчутного ляща; адже пустощі до добра не доведуть!
З перших кроків кумедні вовченята вчаться спілкуватися між собою
і з дорослими за допомогою мови, сформованої зі звуків, жестів тіла
та міміки. Старші діти доглядають маленьких братів та сестер до того
часу, поки не залишать зграю для створення власної сім’ї. Граючись,
дітлахи також вчаться підкоряти й підкорятися іншим, зберігаючи при
цьому дружбу. Але тільки-но вовченята подорослішають, обоє батьки
вирушають на полювання; адже їжі потрібно більше.
Настає час, і батьки привчають дітей до хижацтва. Вовк – страшний
навіть для лося. Мисливці розповідають: якщо собака та ще й у
присутності людини переслідує вовка, сіроманець не чіпає його, а
намагається рятуватися втечею. Але, коли пес почне втікати від вовка,
то від нього залишаться лише жмутки шерсті. Така психологія хижака.
Чи небезпечний вовк для людини? Взагалі, всі звірі бояться людей!
Протягом тисячоліть у тварин виробився неабиякий страх перед нами.
Отож, побачивши людину, вовк намагається від неї втекти, заховатися.
Проте випадки нападу вовків на людей трапляються. Коли хижаки
голодні, вони сміливішають…
Ганна Іванівна мешкає в рідному місті, працює в дитячій бібліотеці, і
її дуже люблять маленькі читачі. А вовк? Можливо, живе й до цього часу
і вчить своїх вовченят уму-розуму. А, може, його застрелили мисливці.
Чи сіроманець помер своєю смертю, і його душа відлетіла до іншого
виміру. Адже за добро Бог нагороджує всіх!
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Врятований ставок
У широкій долині поміж густим лісом та городами селян розкинувся
дивовижної краси ставок. Стрункі, вродливі берізки, з вибіленою
сонечком корою, вишикувалися понад його берегом. Розлогі, розкішні
верби чарівно схилилися над самісінькою водою. Блакитно-зелений
очерет, неначе флюгер, звично вказує напрямок вітру, бо його листочки,
особливо у вітряну погоду, повернені в один бік, а гнучка соломина
гнеться, однак не ламається. Увесь берег покритий оксамитовою
зеленню трав. Здається, ніби цей милий ставок – коштовна срібна
прикраса, майстерно вправлена в ошатну зелену оправу.
А скільки, якщо уважно придивитися, різноманітних, цікавих
істот у ставочку – просто не перелічити! Тендітні водомірки спритно
пересуваються на поверхні води, завзято ковзають по ній, мов на
справжнісіньких ковзанах, азартно й винахідливо ганяючись за
прудкими комахами. Ранньою весною в ставок забираються жаби,
крижі і навіть тритони, щоб відкласти ікру. Адже, як відомо, ці вельми
оригінальні створіння народжуються у воді. Та, власне, все живе у
прадавні часи з води вийшло…
А пташки! Яких порід тільки не побачиш і яких пісень тут
не почуєш! І гарнесенькі синички, і неймовірно стрімкі ластівки

спрагло п’ють чисту воду й задоволено купаються, на льоту ловлячи
дрібнесеньких мошок.
Така краса приваблює і нас, людей, немов промовляє: «Облиште
ваші буденні турботи, бодай трішки відволічіться від своїх прикрощів
та проблем, будь ласка, ідіть сюди! Всім вистачить місця, щоб посправжньому, як слід, розслабитися, вдихнути на повні груди свіже,
цілюще лісове повітря й відчути себе щасливими».
Вабить ставок, чарує, притягує до себе людей, птахів та земноводних.
І раптом…
Віднедавна стали помічати: зі ставком коїться щось неладне! І, як
не дивно, першою це відзначила коза Матильда, котру тітка Анфіса
припинала біля ставка. Спочатку пані коза не захотіла пити ставкову
воду, а одного разу й зовсім чкурнула звідти.
«У чому річ? – замислилася тітонька. – Може, моя кізонька
занедужала, чи посуд брудний?». Бо, як відомо, кози – дуже примхливі
істоти і з брудного посуду воду не питимуть.
Жінка набрала криничної води – Матильда з великим задоволенням
випила піввідра. То у чому ж причина? Придивившись пильніше (бо
за тими справами – все ніколи!), тітонька Анфіса побачила разючі
зміни, які сталися зі ставком. Він чомусь вкрився водоростями, на
поверхні плавала дохла риба. Очерет, що раніше тільки радував усіх
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мешканців (от, лишенько!), підгнив і попадав у воду, а від ставка
розповсюджувався сморід…
Занило серце і потекли сльози у бідолашної тітоньки. Це ж треба –
так занапастити чудовий ставок! А все сталося через недбалість людей.
Спочатку в ставок запустили риб… Начебто й потрібна справа, але ж
нічого не можна лишати напризволяще. За ставком треба доглядати
так само, як і за власною домівкою чи навіть як за малою дитиною!
Повсякчас ретельно чистити його, гарненько прибирати довкола. А
головне, самим не смітити, адже відомо: чисто – не там, де прибирають,
а там, де не смітять.
Ну, скажіть, люди добрі, навіщо труїти ставок гербіцидами?!
Водорості надмірно розрослися, закрили поверхню води, і це викликало
мор риби…
Не страшно, коли сокіл ловить дрозда або ведмідь спустошує гніздо
куріпки, чи великі жаби поїдають менших. Матінка-природа живе за
своїми неписаними законами зі споконвічних часів; і тварини-хижаки
не знищують цілком своїх жертв, бо, лише зголоднівши, нападають на
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них. Проте людина вчинила інакше! В азарті, чи то від своєї жадібності,
чи, щоб задовольнити інстинкт дикуна, знищує все, навіть не
замислюючись: якщо сипати хімікати, то – без міри, воду каналізаційну
скидати – як кому заманеться, не думаючи, куди та вода просочиться
і що отруїть… Жива природа, що наділила людину безвідповідальним
розумом, здригається від жаху!
«Що ж його робити, до кого звертатися?» – від розпачу схопилася
за голову тітонька Анфіса. А тут іще її нерозлучна коза Матильда
дивиться так осудливо та докірливо зітхає, раз-по-раз хитаючи
рогатою головешкою: «Що ж це ви, людоньки, накоїли?! От маленьких
діток лякають Бабаєм – мовляв, хто бешкетує, не слухається, по того
прийде страшний Бабай та й забере у свою невеселу пітьму… А ким же
лякати неслухняних дорослих, які начебто й знають, що не можна, а все
одно роблять по-своєму?! Ех, шкода, що Бабай існує лише в казках, тож
капосні дяді й тьоті його зовсім не бояться…».
Та ось на вихідні до тітоньки Анфіси завітала з міста улюблена онука
Людмилка, і засмучена жінка поділилася з нею своєю бідою.
«Не хвилюйся, бабусю, – заспокоїла онучка. – Я зараз
пошукаю в Інтернеті якусь мудру пораду, може,
щось і знайду».
І
справді,
знайшла!
Вичитали вони, як у Японії
врятували люди озеро
Біва, а пізніше в Росії –
озеро Байкал… Дізналися
також, що вода здатна
вбирати, зберігати, передавати
всі людські думки, емоції, музику,
молитви, балачки, події; вона вчить нас
жити, прощати, вірити… І саме вода підказала
дядечкам-ученим, що слова «ЛЮБОВ» і «ВДЯЧНІСТЬ»
– найголовніші в житті.
Здавалося б, звичайна водичка здатна
міняти свою структуру не тільки від усіляких
магнітних коливань, а й від людського
мислення! Вода розпізнає спрямовані на
неї інформаційні сигнали, і через це її можна
програмувати, насичувати чарівною, доброю,
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життєдайною енергією й навіть відтворювати її
унікальні природні якості, тобто структурувати.
І хто сказав, що всі ці дивовижні цікавинки – не
для дітлахів? Уявіть собі, навіть кізонька Матильда
допетрала, що на світі все-таки трапляються
дива, і їхній ріднесенький ставочок – не
безнадійний! А коли вона про все це
довідалася від допитливої Людмилки
й нарешті зметикувала, як слід, то вже
на радощах голосно промекала бадьору, обнадійливу
пісеньку з репертуару тітоньки Анфіси,
витинаючи на подвір’ї дотепний
цапиний танок, аж бабуся з онучкою
від тієї несподіваної витівки Матильди
від душі нареготалися!
Отже, тепер вони зрозуміли, як врятувати ставок.
Щоб очистити його, на перший погляд, не треба чогось
незвичайного, а втім, не така вже й легка ця справа!
Необхідно зібратися великим гуртом – близько ста
мешканців. Бо чим більше людей, тим наразі сильнішою
буде вібрація від прочитаних чарівних слів. Звісно, треба належно
підготувати людей, щоб кожен учасник не просто прочитав текст, а зміг
передати воді емоційний заряд, тобто висловив чудове бажання, щоб
ставок очистився.
Та де набрати стільки людей? Село майже опустіло, молоді немає.
Одні подалися в місто, інші – на заробітки за кордон… Вирішили
звернутися до священика Олексія. Той відгукнувся на прохання жінки,
пообіцявши зібрати громаду й переконати односельців, аби підтримали
пропозицію тітки Анфіси. Не залишився осторонь і місцевий голова
сільради – теж пообіцяв звернутися до сусідів із навколишніх сіл.
Через два тижні багато людей дружно зібралися довкола ставка,
щоб зачитати чарівну промову й врятувати його від лиха. Це бажання
об’єднало голоси і серця громади. Урочисто, молитовно пролунали над
ставком слова про вічну й магічну силу нашого Всесвіту, котра зараз
зібралася тут, завдяки усім цим небайдужим людям, що прийшли, аби
допомогти своєму другові, визволити його від занепаду. Адже ставок
– теж справжній друг, який стільки років радував усіх своїм затишком,
давав благодатний спочинок тілу й душі. А тепер конче потрібно подбати
і про нього!
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Цього дня схвильовані мешканці промовляли безцінні слова
ПОДЯКИ й ЛЮБОВІ, щоб наповнити наш світ ВЕЛИКОЮ ІСТИНОЮ та
ГАРМОНІЄЮ. Вони були тут усі разом, підбадьорювали одне одного й
почувалися такими щасливими!
Кожен прочитав чудодійний текст десять разів поспіль. А потім
селяни гуртом взялися до роботи: кожен, як міг, опікувався ставком –
наводив лад довкола. Вони знали: така спільна, щира молитва, в якій
пролунала надія на очищення ставка, подіяла! Могутня сила вібрації
людських думок стрімко полинула у безмежний Всесвіт. І цей космічний
закон резонансу спрацював, адже потужна вібрація, яка повернулася
до їх ставочка, здатна очищати воду!
Отож тепер рідний ставок неодмінно оживе, треба лише не
засмічувати його. Висока частота вібрацій зруйнує небезпечні токсини
у воді, шкідливі водорості відімруть, і в ставку відновиться здорова
екосистема. Їхній друг цілком одужає!
Через місяць сталося диво – ставок ожив, неприємний запах
зник, вода заблищала. І тепер коза Матильда вже не тікає від свого
дорогенького ставка, а спокійно щипає смачну травичку на його березі
і з великим задоволенням п’є цілющу воду.
Ви скажете: таке можливе лише в казках. Ні, дорогенькі, якщо люди
від душі беруться до діла, якщо вони це роблять разом і з добрими
помислами, тоді відбуваються справжні чудеса!
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Як селянин "зубром" став
Мій чоловік – Франческо Маратаро – вже відійшов у вічність. Він
був дуже чуйною і шляхетною людиною, щиро любив природу й тварин,
зокрема і лісових мешканців. Вмів спілкуватися з птахами, деревами
та квітами, і так розумів ліс, ніби жив у ньому сто років. Уявляю, з яким
задоволенням він би читав ці чарівні історії! Адже й сам мав хист до
красномовства, дуже майстерно, з гумором розповідав різноманітні
бувальщини. Ось одна з них – відтворила її зі своєї пам’яті. Хай це
буде моєю подякою милому Франческо за його безмежну доброту та
допомогу.
Замолоду, в 22 роки, я завідував невеличким ресторанчиком на
півдні Італії, в Калабрії. Його відвідували односельці та мешканці сусідніх
сіл, щоб пообідати, випити чудового вина, відпочити й пограти в карти.
Одного разу до нас завітав житель сусіднього села, добре випив і поїв,
а потім розповів мені цікаву історію, яка колись трапилася з ним.
– Я дізнався, що в Неаполі живе професор з економіки, – почав
гість. – А я дуже хотів навчитися економно та розумно витрачати гроші.
Тож, трохи повагавшись, вирішив піти в Неаполь, знайти професора і
навчитися в нього, як бути економним.
Вирушаючи в далеку дорогу, я поміркував, яку їжу необхідно
взяти з собою. Щоб підготувати провізію, дочекався неділі, аби зібрати
шкірки від люпину, котрі викидали гравці, що пили пиво й заїдали
його люпином (він нагадує зелений
горошок, після якого залишається
лушпиння).
Задоволений тим, що назбирав
повний рюкзак збіжжя, влігся
спати, думаючи про майбутню
зустріч із професором. У понеділок
вранці я набрав повну флягу води,
помолився Богу й вирушив у путь.
Чимчикував босоніж, а черевики,
щоб не зносилися, перекинув

через плече. Вдень ішов, а коли наставала ніч, шукав собі нічліг; а, не
знайшовши нічого, вмощувався спати прямо на траві, обабіч дороги.
Так я мандрував цілісінький тиждень. І нарешті пізно увечері
дістався Неаполя. Взагалі, у мене була записана адреса професора. Але
як у чужому місті знайти потрібну вулицю та будинок?! Отож попросив
першого-ліпшого перехожого, щоб підказав мені, як відшукати оселю
того неперевершеного мудреця. Дядечко терпляче розтлумачив
дорогу, і буквально через двадцять хвилин я легко знайшов будинок
професора.
Та, підійшовши до вхідних дверей, завагався: дзвонити чи ні? Якось
незручно в таку пізню годину (була десята вечора) турбувати людей.
Однак я просто падав із ніг від утоми, і це мене підштовхнуло набратися
хоробрості й подзвонити в домофон – на той час в Італії вони вже
існували. Через декілька хвилин відповів сердитий голос: «Хто турбує
мене в таку пізню годину, коли вже люди сплять?». Я відгукнувся: «Пане
професоре, вибачте, будь ласка, але я прийшов із самісінької Калабрії.
В дорозі пробув сім днів, дуже стомився і проголодався; а подолав цей
шлях заради того, щоб взяти у вас уроки з економіки».
«Ну, гаразд, приходь завтра вранці», – відповів професор. Тоді я
почав жалібно благати, пояснюючи, що у мене немає грошей заплатити
за готель, і я падаю з ніг від утоми. Подумавши, професор порадив
піднятися на ліфті – на п’ятий поверх і подзвонити в передпокій. Я
піднявся і подзвонив. Двері одразу ж відчинив високий добродій
середнього віку і приємної зовнішності. Побачивши мене у такому
вигляді (босого, брудного, з порожньою флягою), він навіть трохи
злякався:
– Чому листом не попередив? А де ж ти спав? А що ти їв у дорозі?
Чим займаєшся у себе в Калабрії? Де брав воду? Як ти міг подолати
такий шлях, харчуючись одними лише шкірками від люпину? Сідай!
– Не можу сісти… – похнюплено відповів я.
– Чому? – здивувався професор.
– Якщо сяду, то протру свої штани, – скрушно розвів руками. – Мушу
бути обережним…
Тоді професор як залементує:
– Ах ти ж, сучий сину!!! Як ти посмів приваландатися сюди, аби
морочити мені голову вночі?!! Ти в економії знаєшся більше за мене!
Оце досвід – просто вже зуби на цьому з’їв! Справжнісінький «зубр»
заощадливості! Зараз же йди – прийми душ, добре помийся, а потім
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на кухні в холодильнику знайдеш їжу – гарнесенько повечеряй і лягай
спати! Нічим не переймайся, виспись як слід!..
Прокинувся я близько сьомої ранку. А коли закінчив снідати,
ввійшов професор, урочисто тримаючи в руці яскравий, ошатний
аркуш паперу, на якому я розгледів своє ім’я. Виявилося, що відтепер
це – моє «посвідчення», підписане самим професором Арджіло Амадео
з міста Неаполь 12 вересня 1921 року.
Так у мене з’явилося «свідоцтво», в якому доволі розбірливо
записано, що «селянин Ніколо Пасколі – справді, дуже компетентний
знавець науки Економія».
Франческо Маратаро
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ЧарIвний дикий кабан
Центральний телеканал розповідав про підготовку до Яблучного
Спаса – великого релігійного свята. Прихожани йдуть до церкви, а після
служби священик освячує яблука, мед, воду... У селах люди урочисто
відзначають свято врожаю.
Подивилася моя донька телепередачу й нагадує: «А в лісі, де ми
щодня влаштовуємо собі пробіжку, ростуть яблука – такі смачні й
стиглі!». Авжеж, ростуть. Однак надворі тоді сутеніло, й ми поквапилися
додому. Отож я запропонувала: «Справді, давайте нарвемо завтра
соковитих яблучок, а потім освятимо їх у храмі». Тим більше, ці яблука
– екологічно чисті, ніхто їх у лісі, звісно, не оброблює хімікатами.
Чудова ідея! Адже, мешкаючи тривалий час в Італії, ми вже й
забули смак свіжих фруктів, зірваних просто з
дерева. Натомість змушені споживати яблука,
груші та інші дари природи з тутешньою
хімією, до того ж, навмисне зібрані зеленими,
аби їх можна було досить довго зберігати в
холодильнику. Зрозуміло, від цього фрукти
вже не були такими смачними й корисними.
Наступного дня вчотирьох – я, донька,
онук і наш друг – помандрували після обіду
до лісу. Чимчикуємо стежкою, розмовляємо, ласуємо ожиною, радіємо
теплому осінньому сонечку, надихаємося чудодійною енергетикою
природи. Йдемо півгодини, годину, дві… А «наша» яблуня, мов
зачаклована, наче в повітрі розчинилася!
Раптом, буквально нізвідки, зненацька, ніби за одним помахом
чарівної казкової палички, поруч із нами виник великий сірий... дикий
кабан. Виріс неначе з-під землі та й став посеред стежки. Поглянув
на дивних гостей і враз неквапливо попрямував до мене. Підійшов,
кумедно захрюкав і почав тикати п’ятачком у мою сумку.
Я його погладила по шиї (а шерсть – така жорстка), однак він
цікавився виключно вмістом господарської сумки. І тут, придивившись,
я помітила набухлі соски. Отже, це – вона. Матінка-годувальниця! Такої
зустрічі ми не очікували…
Джузеппе, наш друг, хутенько взяв на руки хлопчика, мого онука.
Тим часом я пошепки сказала доньці, щоб вони з малим потихеньку
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відходили назад і поверталися додому. Я теж почала поволі задкувати
від допитливої тварини, проте вона завзято слідувала за мною, раз-пораз намагаючись якось зазирнути в простору сумку.
На жаль, у ній було зовсім порожньо (я ж її для екологічно чистих
яблук прихопила) – жодного окрайчика хліба чи ще чогось їстівного;
а то б я, звичайно, із задоволенням пригостила кабанчика. Хіба ж мені
шкода?! Однак там – лише целофановий кульок, ключі й мобільний
телефон…
У голові – ніби блискавка сяйнула, мізки миттю прояснилися.
Згадала все, що раніше читала про цих тварин. Відомо, що будь-яка
матір (незалежно від того, людина це чи хижий звір), у першу чергу й
до останнього подиху захищає своїх дітей. Звісно, дикі кабани – доволі
агресивні, особливі самки, які вигодовують малечу.
У мене – вже, як то кажуть, навіть душа – в п’ятах; мимоволі тремчу,
мов осиковий листок, аж «мурашки» – по тілу! А звір, ніби навмисне,
позує переді мною, аби я якомога краще роздивилася таке грізне,
могутнє, пружне тіло: велику голову, приземисту шию, богатирські
груди, підтягнутий, мов у хорошого спортсмена, живіт.
А ще ця несподівана «тітонька» чимось нагадувала… броньований
танк, який впевнено суне, розчавлюючи все на своєму шляху. Танк,
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котрий здатний «прасувати» будь-які лісові нетрі, не стишуючи своєї
потужної ходи!
Маленькі чорні очиці розміщені по боках черепа, щоб бачити
водночас якомога більше. Навіть якщо зір – недостатньо розвинутий,
це компенсується тонким слухом та нюхом; ніби не тварина, а
справжнісінька радіолокаційна станція для виявлення різноманітних
звуків і запахів! Тож кабани легко відчувають присутність людини на
досить значній відстані.
У звіра – 44 зуби й грізні, могутні ікла, які ростуть до глибокої
старості й можуть досягати 15-20 сантиметрів. Ці свої жахливі
«інструменти» тварина використовує, щоб рити землю в пошуках їжі, а
також – як надійний захист від непроханих ворогів.
Кабан має надзвичайну силу. Один мій знайомий якось розповідав
про зустрічі з цими тваринами. На власні очі спостерігав, як величезний
кабан-сікач добирався до «комори» бурундука. Багатопудові каменюки
вепр дуже вправно вивертав і жбурляв навкруги з неймовірною
легкістю, а коріння дерев, густе й товстелезне, мов корабельні канати,
розривав без особливих зусиль.
Іншого разу мій знайомий бачив, як взимку дикий кабан
наполегливо, навіть якось затято, рив промерзлу землю. Шкура у
нього – густа й щільна, а під нею – шар підшкірного жиру, що, наче
панцир, захищає звіра від холоду й укусів комах. Все ж кабанів постійно
турбують паразити, тому тварини люблять тертися об дерева. У старих
сікачів на спині й із боків утворюється така собі броня, яка нерідко
здатна захистити вепра навіть від куль! Під час несамовитої бійки за
самку броня охороняє тіло звіра від іклів іншого кабана.
Взагалі, всі вепри – дуже обережні, але не боягузливі. Коли
вони розлючені, поранені або захищають своїх дітей, то поводяться
надзвичайно хоробро, тому вкрай небезпечні через власну силу та
страшні ікла. Адже, коли верхні ікла труться об нижні, їхні кінцівки
стають дуже гострими; й кабани напрочуд майстерно володіють цією
грізною зброєю під час захисту чи нападу.
Власне, одним ударом вепр розсікає на нозі м’язи людини до
кістки. Необережний, занадто сміливий собака від удару сікача відлітає
в бік із розпоротим черевом. Навіть вовки рідко наважуються напасти
на дорослого могутнього вепра. Головний ворог кабанів – все-таки
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людина. Втім, на молодих тварин можуть нападати крупні змії, хижі
птахи, вовки й інші звірі.
Кожна тварина неодмінно має якісь риси, відмінні від інших.
Зокрема, кабани – неабиякі «бруднулі». Влітку їм спекотно, тож за
першої-ліпшої нагоди вони приймають «ванни, залюбки порпаючись
у багнюці. У такий спосіб вепри позбавляються набридливих комах.
Водночас дикі кабани – дуже чистоплотні тварини! Вони ніколи не
випорожнюються поблизу своєї домівки…
Вепри потерпають від сильних морозів і можуть отримати
сонячний удар у літню спеку. Дикі кабани мешкають у болотистій
місцевості. Старі самці живуть, в основному, поодинці й приєднуються
до стада лише під час спарювання. Самки утворюють невеликі стада
по 10-30 матусь із дітьми. Однак вони не кидають напризволяще
немічних старих самців, як інколи можуть вчинити «цивілізовані»
люди, котрі спокійнісінько віддають своїх літніх батьків до притулків
для самотніх і хворих перестарків, або просто свавільно виживають їх
із дому, виганяючи на вулицю; й старенькі, хворі, беззахисні дідусі та
бабусі одного дня перетворюються на безхатьків…
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Рухи кабана – незграбні, але швидкі. Плавають вони чудово й
можуть подолати великі відстані. Їх би – на Олімпійські ігри! Влітку
стадо тварин виходить на годівлю перед заходом сонця й «бенкетує»
до світанку. А взимку кабани полишають домівки з самого ранку й
харчуються протягом дня.

Навесні свині з поросятами також покидають лігво вдень. І в
жовтні – листопаді час їхньої найбільшої активності «зсувається» на
денні години, адже надокучливої спеки вже немає. Відшукують їжу,
переважно рослинну: коріння, плоди, жолуді, каштани. Також у їхньому
раціоні – гриби, бульби, зерно, горіхи, фрукти, яйця…
Під час розмноження самці борються за володіння самкою. В
регіонах із помірним кліматом самки народжують один раз на рік –
навесні. Вагітність триває загалом три місяці, три тижні й три дні.
Народжується від трьох – до дванадцяти поросят. Пологи відбуваються
в заздалегідь приготовлених спеціальних укриттях, створених із трав.
Для цього самка завчасно відходить від стада, щоб побудувати своє
ложе, придатне для нічлігу. Таке «гніздо» часто відкрите з південного
боку, щоб потрапляло проміння весняного сонця.
Поросята народжуються з відкритими очами і з трудом відшукують
один із дванадцяти сосків у матусі, розташовуючись у два ряди на її
животі. Щойно народжені поросятка мають вагу 600-1650 грамів.
Перший тиждень після народження вони не покидають лігва й за
відсутності самки тихо лежать, тісно притиснувшись одне до одного.
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Суворо дотримується режим годування, ніби тварини мають
годинник на руці. Через кожні 3-4 години самки повертаються до свого
«гнізда» й після двадцятихвилинного годування залишають його, щоб
підкріпитися самим.
Самки дуже активно охороняють своє потомство, однак, попри
всі їхні старання, до статевої зрілості доживає приблизно половина
виводка. Решта гинуть від різних хвороб і нападів хижаків. Починаючи
з тижневого віку, матусі виводять малюків зі свого укриття, аби
ті поступово призвичаювалися до життя на природі. Відчувши
небезпеку, поросята розбігаються, ховаються в густій траві, непорушно
завмирають у чагарнику.
На початку свого життя вони мають білі, чорно-бурі й жовті
смужки. У своїх смугастих нарядах вони – напрочуд гарненькі, й доки
не підростуть – дуже рухливі та грайливі. Смугасте забарвлення
зберігається у них до липня, завдяки цьому малюки – майже не помітні.
Матуся привчає поросят рити м’який ґрунт, але самостійно вони
ще корм не відшукують. Добувати невелику кількість кореневищ і
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тваринного корму малеча починає у віці 2-3 тижні. Незалежними від
матері поросята стають у сім місяців, а остаточно дорослішають у
п’ять – шість років. Живуть у стаді під контролем старої свиноматки.
Тривалість життя кабанів становить близько десять років, хоч окремі
вепри доживають до 27-ми!
Протягом тривалого часу ці тварини викликали різні почуття у
людини: від поваги – до страху. Недаремно в давній міфології кабан
був символом сили та відваги в бою. Його зображення на гербах
зберігаються й нині у багатьох країнах: в Німеччині, Болгарії, Італії,
Росії, Латвії…
У середньовічній Європі користувалася популярністю майстерна
різьба із зображенням кабанів на кам’яних церквах. Свині нерідко
були символом плодючості та удачі, натомість хвіст цієї тварини
асоціювався з чимось диявольським.
Взагалі, кабани вважаються розумними тваринами, адже їхній
інтелект – вищий, ніж у собак. Поросята добре обучаються для циркових
вистав, і мають хорошу пам’ять. Гострий нюх кабанів також знайшов
застосування: їх почали використовувати для пошуку трюфелів –
підземних грибів, які мають попит, зокрема, у французів та італійців. А
в Давньому Єгипті проводили спортивне полювання на вепрів.
Роль диких кабанів у житті лісу – безперечно, дуже велика.
Давно відомо про внесок вепрів у знищення всіляких шкідників. Так,
годуючись личинками хруща, кабани знижують їх чисельність на 3040 відсотків. Але головне – це, звісно, природна здатність до риття.
Розрихлюючи великі площі землі в лісі, на галявинах і полянах, вони
сприяють закладенню насіння, тобто поновленню деревних порід.
Втім, незважаючи на неабияку
користь, ці тварини можуть мати й
негативний вплив на життя людини. Адже
вепри розносять небезпечні інфекціїпаразити, які передаються людям через
недоварену їжу і в результаті прямого
контакту зі звіром. І дикі, й домашні свині
схильні до агресії, що нерідко призводить
до людських травм.
Втім, шкоду від диких кабанів нерідко
перебільшують. Адже лише на невеликих
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ділянках полів чи очеретів, коли чисельність вепрів – висока, вони
можуть заподіяти значні збитки культурним рослинам у роки
неврожаїв природних кормів.
Полювання на вепрів – дуже небезпечне, адже вони часто кидаються
на мисливців; самці наносять рани своїми могутніми іклами. Самки,
в яких ікла розвинені менше, ніж у самців, збивають необережних
мисливців із ніг і топчуть їх передніми кінцівками. Тому під час
полювання на кабанів облавою для мисливців іноді влаштовують
невисокі платформи, з яких тварина просто не може скинути людину
через свою неповоротку шию. Коли кабан атакує, краще за все
відскочити вбік перед самісіньким носом звіра. Розлючений вепр
тоді проноситься повз людину й зазвичай рідко повертається назад
для нового нападу. Найнебезпечніші – старі кабани, що тримаються
поодинці.
Крім облав, на вепрів полюють із натравленими на них собаками.
Вночі тварин підкараулюють на засіяних полях, коли вони виходять
у пошуках їжі. Поранений кабан – надзвичайно небезпечний! Тоді
лихо легковажному й недосвідченому мисливцеві, котрий поспішить
необережно переслідувати підранка. У таких випадках кабан лягає на
власний слід – головою назустріч кривднику. Побачивши мисливця,
звір із такою неймовірною спритністю кидається на ворога, що той
нерідко навіть не встигає приставити приклад рушниці до плеча, аби
вистрелити в тварину. Адже не дивлячись на свої габарити й відносно
короткі кінцівки, вепри – доволі спритні тварини, які рухаються з
неабиякою швидкістю і вправністю…
А тепер можете собі уявити, що я, знаючи все це про диких
кабанів, відчула, «познайомившись» у лісі з таким допитливим
«поросятком»?! Звісно, ми намагалися потихеньку відірватися від
цього лісового мешканця, однак грізна свиня наполегливо йшла за
нами, переймаючись вмістом моєї сумки. Це «рандеву» тривало хвилин
п’ятнадцять, які видалися нам вічністю!
Наслухавшись історій про агресивність диких тварин, ми навіть
не здогадувалися, що місцеві мисливці, готуючись до нового сезону
полювання, підгодовували кабанів, щоб у такий спосіб привчити
їх до себе. Отож свині довірливо ласували буквально з рук. Також
«благодійники» діставали корм зі своєї сумки. Ось чому нашому
зустрічному «поросяткові» так сподобалася моя торбинка!
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А потім почнеться криваве полювання: ні світ ні зоря, о шостій
ранку, переночувавши в місцях, де мешкають тварини, люди з
рушницями будуть готові влаштувати свій підступний розбійницький
рейд. Холоднокровно вийдуть зі своєї засідки, покличуть звірів
умовним сигналом та звичними запахами, поклавши на землю їжу; й
приручені кабани стануть легкою здобиччю «доброчинців», які просто
розстріляють їх, неначе мішені в тирі.
Мене приголомшила така віроломність людей, розумних і
освічених істот, щодо братів наших менших. Як же можна так підло
зраджувати тих, хто нам повірив?!
А для нас того дня все завершилося благополучно: доки ми з
другом обережно «спілкувалися» з тією невгамовною «свинкою»,
донька з онуком прожогом, буквально за п’ятнадцять хвилин,
примчали додому. Для них це був неабиякий рекорд: п’ять кілометрів
– за п’ятнадцять хвилин! Отримали вражаючий стрес. Відтоді до лісу
більше не ходимо…
Ось такою виявилася наша мандрівка до лісу за екологічно
чистими яблуками!
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Як автiвки себе з птахами порiвнювали
На околиці невеликого міста, у чудовому, затишному березнячку
розташувалося автомістечко – гаражі місцевих мешканців. Взагалі,
домівки для машин тут – різні: деякі автівки жили в гордій самотності,
інші оселі були багатомісними (деякі сім’ї мали по три, а то й більше
автомобілів, тому тісні гаражі їх зовсім не влаштовували). Щоранку всі
машини виїжджали зі своїх «апартаментів», і кожна з них мандрувала
у важливих справах. А коли надходив вечір, напрацювавшись та
наїздившись, вони поверталися додому, і кожна з них займала своє
місце в автомістечку.
А оскільки просто стояти в гаражі – доволі нудно, машини у
вільний час любили поспілкуватися між собою. Якось зібралися
разом побесідувати тут про своє життя-буття такі різні за характером,
звичками й уподобаннями «Волга», «Лада», «Нива», «Запорожець», два
велосипеди та моторолер. Все-таки вони – справжні колеги (одним
словом, транспорт), та ще й сусіди, яким, звісно, завжди є про що
відверто побалакати.
Спочатку в приміщенні панувала тиша – автівки налаштовувалися
на цікаву розмову, а хтось просто куняв, навіть не чмихаючи,
насолоджувався життям. Та от у кутку почулося раптом сумне зітхання
і мовчанку порушив буркітливий голос пихатої «Волги», тільки цього
разу вона була налаштована надто задерикувато: «І чому це я живу
серед цього металобрухту? Чому я повинна терпіти це сусідство? Чому
я маю дихати випарами якихось там «Лад» і «Запорожців»? Невже я,
найперша красуня серед усіх цих нікчем, не заслужила досі окремого,

комфортного гаража? Та я тут – найпривабливіша, найрозумніша,
наймудріша, найблагородніша, найпотрібніша! Мій господар і десяти
хвилин не може без мене прожити: то йому хутенько треба на роботу,
то – до крамниці; а коли вирушає відпочити до своєї улюбленої річечки
– на рибалку, трапляється, навіть у моєму чудовому салоні спить».
«Лада» від такої нахабності аж капот свій роззявила: «А чим я за тебе
гірша? Я – теж усім потрібна! Моя хазяйка щодня мене миє, вичищає;
а коли їдемо, вона мені веселих пісень співає, розвеселяє, бо любить
мене й шанує. Тож виходить, я тут – най…, най…, най!..».
«Та перестаньте «найкати», – подала голос «Нива». – Бо я серед вас
– найголовніша! Мій хазяїн – лісник! А в лісі, самі ж знаєте, які дороги.
Жодна з вас по них не проїде, особливо – в негоду; а мені вони – не
страшні. Не боюся ні дощу, ні калюж, ні снігу, ні навіть заметів, – всюди
проїду і виручу свого господаря. Тому він ні на яку іншу машину мене
не проміняє! Отже, я – найголовніша, і не смійте мені заперечувати».
«Авжеж, всі ви – красуні, – втрутився в суперечку «Запорожець».
– Ну, куди мені до вас? Звичайно, я – маленький, непоказний… Однак
маю певні переваги: я – дуже ощадливий, адже бензину споживаю
менше, ніж ви; мої запчастини – найдешевші, і вони знайдуться в
авторемонтних майстернях. А ще мене люблять пенсіонери та інваліди,
бо я для них – найзручніша машина. Отож я теж не пасу задніх».
Машини завели такий ґвалт і гармидер, що навіть не почули, як
хтось почав грюкати в стіну. Це була «Субару» – поважна, гордовита
сусідка з одномісного гаража, розташованого поруч: «Та перестаньте
лементувати! Чи знаєте ви, що за кордоном на вас ніхто не звернув би
навіть уваги. І якщо ви туди колись потрапите, то вже назад навряд чи
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повернетеся, бо не знайдеться там запчастин для вашого ремонту. І
закінчиться ваше життя на звалищі. Ось так, красуні».
«А ми туди й не збираємося! Нам і тут – добре…» – ґонорово
чмихнув старенький «Запорожець».
«Ні, друзі, так не годиться, – розважливо похитав рулем моторолер.
– Краще візьмемо приклад із лісових мешканців: звірів, пташок, комах,
дерев, квітів… Вони всі – цікаві та неповторні: крихітне сонечко,
кумедний їжачок, співучий соловейко, працьовита бджілка, кралябілочка, барвистий метелик, квітуча вишня, ароматний бузок!.. Тож не
треба нікому заздрити й хвалитися. Навіщо? Все одно завжди знайдеться
той, хто спритніший чи красивіший за нас, молодший, мудріший або
кмітливіший. Головне, щоб ми знали про свою потрібність у житті; мали
вірних, надійних друзів, з якими можна поговорити про все на світі; щоб
нас щиро любили й поважали, і ми відчували до когось такі ж прекрасні
почуття.
Тому не будьмо байдужими! Піклуймося про тих, хто поруч із нами
і так потребує підтримки. І тоді, в скрутну хвилину життя, станеться
справжнє диво, й хтось, мужній та благородний, неодмінно прийде
нам на допомогу. Тому, дорогенькі мої автівки, не варто сваритися,
чубитися між собою, тим більше нам, сусідам. Ліпше ми бажатимемо
одне одному щасливої дороги, а повернувшись додому з дивовижних
мандрів, спокійно спатимемо з чистою совістю і бачитимемо лише
чудові, зворушливі сни».
Ось так проникливо промовив моторолер, і всі з ним погодилися.
Враз завзята суперечка припинилась, і в гаражі знову запанувала тиша.
Машини мирно відпочивали, та кожна з них міркувала про своє…
Взагалі, автівки дуже нагадують своїх господарів.
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Одуд I апельсинове дерево
Дуже багато залежить від нас,
Тож про природу дбай повсякчас.
Квіти, дерева, тварин і річки
Нам зберегти до снаги!
Відомо, що дерева дружать із птахами, чудово розуміють одне
одного. Така прихильність, повага й дружба у природі називається
симбіозом. Можна помітити, як дерева буквально затихають, коли
щебечуть пташки. Ялинки, сосни, берізки, верби, липи, дуби, клени
прислухаються до цього чарівного співу; адже дивовижні трелі
гарненьких пернатих – саме для дерев! Птахи прикрашають землю,
без них природа – мертва. А їхня весела, дзвінка пісня звеселяє душу,
оживляє все довкола!
Прекрасно дружать між собою і високе вічнозелене апельсинове
дерево та напрочуд красивий птах – одуд. Їх пов’язує симбіоз.
Апельсинове дерево – символ плодовитості й довголіття (може
жити п’ятсот – сімсот років). Одуда неможливо сплутати з жодним
птахом: забарвлення голови, шиї та грудей варіюється від рожевого
– до каштанового кольору. Крила широко округлені, забарвлені
контрастними чорними та білувато-жовтими смугами. На голові – рудий
чубчик, який пташка може складати і розпускати віялоподібно. Всі
фарби настільки яскраві і контрастні, що помах коротких, але широких
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крил одуда нагадує спалах багаття. А сам красень-птах, пурхаючи
дивовижною хвилеподібною траєкторією, видається гігантським
метеликом.
Пісні одуда – такі ж особливі, як його зовнішній вигляд. Голос
глухий, злегка гортанний: «уп-уп» або «уд-уд-уд». А в разі здивування
чи переляку птах видає пронизливий крик: «чи-ир!».
Одуди не в змозі перенести зимову холоднечу й голод, тому змушені
мігрувати далеко в тропічну Африку. Дерева сумують, коли відлітають
птахи і з нетерпінням чекають їхнього повернення додому; тоді пернаті
друзі своєю особливою мовою розповідатимуть цікаві історії про інші
країни та землі, в яких нещодавно побували.
Одного разу вони розказали про дивовижне апельсинове дерево,
котре росте… в повітрі! Знаходиться воно в красивому ізраїльському
місті Яффо. Якось житель цього міста привіз із Китаю саджанець
апельсинового дерева і посадив біля будинку. Деревце підросло, але
приїхала муніципальна комісія і примусила його прибрати; адже суворі
закони цієї країни забороняють
будь-що
висаджувати
на
землі, яка належить державі.
Втім, той добродій виявився
кмітливим. Він пересадив
деревце в яйцевидний горщик
і підвісив на трьох тросах до
стін будинку – так, щоб воно не
торкалося землі! І ось скільки
одуди не пролітають над цим
деревом, завжди зупиняються
подивитися на те неймовірне
диво. Весною птахи бачать
на ньому красиві білі квіти, а
восени – жовтогарячі плоди.
Навесні,
на
початку
березня, маленький співак
повернеться
додому
й
обов’язково на увесь голос
сповістить: «Я тут! Я прилетів
і заселив ділянку. Тут я
моститиму гніздо, полюватиму
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на комах, роститиму пташенят. І ніхто не сміє поселятися на моїй
території, інакше одержить прочуханку».
Своїм гніздом одуди користуються кілька років поспіль. Коли
самець знаходить ту, єдину, з якою мріє народити потомство, закохані
птахи живуть у парі все подальше життя. От би людям у них повчитися
сімейній злагоді!
Прилітають і відлітають одуди завжди в один і той же час – із
великою точністю. А ще вони досить оригінально захищаються.
Зляканий одуд лягає на землю, розплющує крила і, піднявши доверху
дзьоба, виділяє неприємний запах – таку собі захисну рідину… Вони
не влаштовують бійок між собою та іншими птахами, поводять себе як
мирні і загалом негаласливі мешканці.
За першої-ліпшої нагоди можуть спіймати дрібну ящірку,
скорпіона, фалангу, жабу. Люблять ласувати фруктами і пити квітковий
нектар. Людині приносять велику користь, знищуючи значну кількість
шкідливих комах.
Однієї весни, повернувшись зі своєї зимівлі, одуди звернули
увагу: на «їхніх» деревах-велетнях – повно павутинових кліщів і тлі, що
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висмоктують сік. Дрібні світлі цяточки на листках вказували на місця
проколів поверхні листя. Дерева слабшали, чахнули, скидали листя і
мало плодоносили. Ось тут і спрацював симбіоз, тобто взаємодопомога!
Взагалі, одуди люблять фруктовий сік. Своїм довгим тонким
дзьобом птах акуратно проколює фрукт і задоволено смакує соком.
Тож, щоб дерево не загинуло, одуди шукають способи захисту від
шкідників (ці знання у них уже закладені в генах). Вони облетіли всі
плантації в окрузі, придивилися, де багато сонечок («божих корівок») –
таких красивих, небоязких малесеньких жучків, справжніх улюбленців
дітвори та дорослих (вважається, що, завдяки гарнесенькому сонечку,
можна передбачити погоду й навіть власну долю!). В своїх дзьобах
одуди дружно переносили «сонячних» жучків до хворих друзів, і таким
чином, апельсинові дерева були врятовані.
Божі корівки – миролюбні на вигляд, а насправді – гроза шкідників!
А їхні крихітні личинки споживають навіть більше, ніж батьки. Самиці
під листям відкладають до півтори тисячі яєць прямо на скупчення своїх
жертв – тлі, отож личинки сонечок із перших хвилин життя забезпечені
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їжею. Самі ж божі корівки мають небагато ворогів. Безперечно, вони
потрапляють «на зуб» птахам, проте у сонечок є ефективний засіб
захисту – зі своїх лапок жучки виділяють їдку жовту рідину з неприємним
смаком; тому птахи і ящірки їх випльовують… Взагалі ж, у всіх народів
божа корівка вважається символом доброти, довіри, благополуччя та
удачі.
Без перебільшення можна сказати, що всі цитрусові існують
завдяки… малесенькому сонечку! Тож, якщо ви хочете заманити божу
корівку на свою ділянку, то просто обсадіть її довкола пахучим кропом,
гречкою, пижмом та іншою приманкою для бджіл. А ще, якщо побачите
біля дерев мурашок, не вбивайте їх. Навіть якщо вони нападають на
сонечок та б’ються з ними через тлю! Краще пригостіть їх хлібом із
цукром. Оскільки всі мурашки – великі ласуни, вони одразу перебіжать
до хліба і потягнуть солодкі крихти до свого мурашника…
Ось така гармонія й дружба є в природі. І людям, щоб стати
справді щасливими, треба навчитися любити всіх живих істот, які
мешкають довкола. Придивіться уважно до квітки, запам’ятайте її
чарівність, особливість. А ще послухайте, як натхненно співають у лісі,
в гаю, на вашому подвір’ї птахи, навчіться розрізняти їхні неповторні
голоси. Спробуйте зрозуміти природу, подружитися з нею, і тоді
вона розкриє вам свої неймовірні таємниці.
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Замість післямови

Значення казки
Останнім часом досить багато
людей скаржаться, що наші діти й
онуки – начебто «не такі», якими
колись, замолоду, були ми. Тобто не так
виховані, як нам хотілося б: черстві,
неуважні до людей похилого віку,
а інколи – грубі, егоїстичні; вміють
лише вимагати, нічого не роблячи
самотужки… Звісно, не вся наша
молодь – така, проте негативні випадки
все ж трапляються.
Однак у цьому винні не лише
науково-технічний прогрес і бізнес, а
й… ми самі. Бо батьки звалили все на
плечі школи, а самі – в клопітній роботі,
у повсякденних постійних турботах, у
«виживанні» – пошуках шляхів виходу
з фінансової кризи…
А «темні сили» не дрімають,
використовують Інтернет і здійснюють свою руйнівну справу. Жорстокі
комп’ютерні «забавки», де зазвичай зовсім ще юним гравцям потрібно
поводитися за законами джунглів (плюндрувати, вбивати, проливаючи
невинну кров «ворогів» чи просто бідолашних тварин), все частіше й
потужніше наступають на підростаюче покоління.
Батьки начебто й задоволені, що малюк уже не капризує, не
набридає, не відволікає їх від усіляких дорослих справ, не просить із
ним погратися… Але що дивляться ваші діти й онуки? Найстрашніше
те, що записи на сайтах і дисках спрямовані не на правильне, шляхетне
виховання і розвиток дитини, а на щоденну нав’язливу пропаганду:
насильства, брутальності, підступності, заздрощів, лицемірства й брехні
(які чомусь тепер називаються хитрощами), підлості, збагачення будьякою ціною. Неодмінно отримати те, чого жадаєш, ніколи й нікого
зовсім не жаліючи, не рахуючись ні з чим, навіть за потреби відбираючи
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людське життя… Адже зараз найкращий той, у кого найбільше грошей!
На жаль, саме на таку «продукцію» для дітлахів та підлітків нині
– найбільший попит. Мовляв, це – модно й круто! Тому бізнес випускає
те, що швидко розкуповується. Дарма, що всі ті комп’ютерні «стрілялки»
змалечку нівечать людські душі! Але хто вигадав усі ті криваві ігри для
нашої малечі?! Хіба не дорослі, поважні дядечки й тітоньки, які нині
жаліються одне одному на цинічних і «некерованих» молодиків?!
Втім, якщо добре подумати, можна знайти вихід із цього начебто вже
«безнадійного» становища. Правда, потрібно щиро захотіти врятувати
наші наступні покоління.
Наприклад, якби деякі батьки знали, скількох проблем із дітьми
можна уникнути, розповідаючи їм… казки. Неймовірно? А ви спробуйте!
Не треба увесь час сваритися, повчати, виховувати, читати лекції чи карати.
Просто придумайте цікаву, чарівну казку. Адже це – зовсім нескладно,
якщо по-справжньому захотіти!
Саме казка допоможе ранньому розвитку вашого малюка, зніме
стрес у школяра. А придумана разом (дитиною та дорослим), вона немало
розповість вам про те, що зараз – на душі у сина чи донечки. І найголовніше
– допоможе перекинути місток справжньої довіри, розуміння і дружби
між повсякденним «нудним» світом дорослих і сяючим, дивовижно
безжурним життям дітлахів. Ви станете тоді справжнім чарівником, якого
діти самі захочуть слухати і слухати…
Звісно, гарні казки можна знайти і в книжках. З красивими,
дотепними малюнками. Це – також вихід! Якщо ви не в змозі придбати їх
у крамниці – теж не біда, бо майже всі ці чудові книжки є у бібліотеках.
Пригодницькі, пізнавальні, романтичні, героїчні… Не полінуйтеся –
підіть туди з дитиною і відкрийте для неї цей неповторний світ!
Людмила Шутько, письменниця,
член Міжнародної літературно-мистецької Академії України,
лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя
«Тріумф» та переможець конкурсу «Краща книжка року» за збірку
казок для дітей «Закон радості»
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Дякую за підтримку і допомогу
чудовим людям! Це:
Сергій Дзюба – відомий письменник і перекладач,
вимогливий упорядник моїх книжок;
Сантіно Брудзоне – мій перший наставник, що
розділив мою любов до Природи;
Ганна Маджуга – мудра порадниця, котра щиро
любить книжки;
Людмила Пархоменко, яка першою повірила, що і в
моєму «третьому віці» можливо творити;
Надія Погосова – вірна подруга, котра завжди в
моєму серці;
Ольга Белтраме, Лучія Сарольді та Вікторія Данілава
– прекрасні коректори моїх італійських текстів.
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Літературно-художнє видання

Шутько Людмила

гуртожиток у лісі
Для шкільного віку
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