Вибрані твори у двох томах

Том ІІ

М’ЯКЕ І ПУХНАСТЕ
Твори для дітей

ТЕРНОПІЛЬ
БОГДАН

До другого тому вибраних творів відомого
поета і дитячого письменника Івана Андрусяка
увійшли твори, адресовані дітям. Це зокрема
вірші з популярних збірок «М’яке і пухнасте»,
«Звіряча абетка», «Чупакабра та інші зайчики»,
«Лякація» та ін.; п’єси «Зайчикові знахідки»
і «Як подружитися з Чакалкою»; повісті «Дядько
Барбатко сміється» і «Сорокопуди,
або Як Ліза і Стефа втекли з дому».
«Дитяча» творчість автора удостоєна низки
престижних українських і міжнародних премій
та відзнак («Золотий лелека», Корнійчуковська
премія, «Дитячий поет року», «ЛітАкцент року»,
«White Ravens» та ін.) і включена до нової
шкільної програми для вивчення в 2-4 класах.

ПОЕЗІЯ

М’ЯКЕ І ПУХНАСТЕ

ХТО ХОРОШИЙ
Засинає бегемот,
позіхнувши на весь рот.
Біля нього моститься
ніжна бегемотиця
й бегемотенята
полягали спати.
А в сусідньому вольєрі
хижі зайчики не сплять
і зубаті пащі шкірять —
бегемота покусать.…
Не повірили? Авжеж!
Бегемот хороший теж.

СМIХОТА
Кіт коту котив м’яча —
і нявчав.
Кіт коту котив м’яча —
і мовчав.
Перестрілись два коти —
кіт кота перекотив.
М’яч спіткнувся об м’яча —
і його перенявчав.
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Метушились, гнулись, пнулись —
і, нарешті, розминулись.
М’яч м’ячу котив м’яча —
і нявчав.
Кіт коту котив кота...…
Сміхота!

НЕСПРАВЖНЄ СЕЛО
Я цього метелика
бачила по телику.
Зайчика-розвідника –
в мультику по відику.
І телятко — ось воно! –
зустрічала у кіно.
А в комп’ютері — коня
і маленьке слоненя.
А в бабусі у селі
слоненята є малі?
Як, немає?! Й не було?
Ну й неспра-а-авжнє тут село!…

СОБАЧЕ ЛИСТУВАННЯ
Пес до пса
написав:
«У тебе, псе,
добре все?
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Бо в мене в будці
миші шкребуться».
Відписав
пес до пса:
«У мене, псе,
чудово все.
Тобі ж, небоже,
кіт допоможе».

У ЛУЗI
Цілий день пасуться в лузі
найулюбленіші друзі:
і корова
чорноброва,
і телиця
білолиця.…
А бичок,
ко-ло-бо-чок,
тихо вклався на бочок.
Каже: — Я уже попас,
а тепер поспати час.

ПРО КОРИСТЬ ЧИТАННЯ
За сьогодні сіра мишка
з’їла вже четверту книжку,
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а така ж мала —
майже як була.
Докоряє миша-мама:
— Не читала ти їх, мáбуть,
а без цього ти
не будеш рости.
Це, дитинко, знають всі
миші й навіть люди:
не читаєш, а їси —
користі не буде.

НЕ КУСАЄТЬСЯ
— Не дивись на мене, вуже —
я тебе боюся дуже.
Не підíйду, й не проси —
бережусь, щоб не вкусив.
Вуж образився: — Кусючка?!
Та ніколи у житті!
Стережу я нашу річку
від кусючих хижаків.
Хай лише яка гадюка
підповзе до комишу,
я таку одразу злюку
упіймаю і... вкушу.
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ЧАКАЛКА
Хтось на кухні чавкає,
чавкає —
то, напевно, Чáкалка,
Чакалка.
Баняком і чайником,
тарілками й чарками —
дзень!
трісь!
То, напевно, Чакалка,
голоднезна Чакалка
ВСЕ
їсть!
Що не здужає поїсти —
понесе в мішку до міста,
але й того, хто не спить,
може також прихопить.
Там, у темному мішку,
буде каша у горшку,
і повидло, і млинці,
і куліш на молоці,
і перепічка духмяна,
і дитина неслухняна...
Буде довго чапати,
чапати
десь по місту Чакалка,
Чакалка.
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Зголодніє — і в мішку
знайде кашу у горшку,
і шматочок калача,
і принишкле дитинча.
Буде все це Чакалка,
Чакалка
поїдати-чавкати,
чавкати...
— Татку, а у тім мішку
буде хрумиків дещиця?
Бо насправді там, на кухні,
порядкує наша киця.

КОЛЬОРОВI ПРИКОЛИ
Два зелені крокодили
аж по дрова в ліс ходили,
та у лісі, як на зло,
дров зелених не було.
Два слони сріблясто-сірі
на сріблясту гору сіли.
Хоч би що їм говорив,
а зробилось дві гори.
На червоній черепиці
спали дві червоні птиці.
Дивувались вранці-рано:
— Я рожева, ти багряна.
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Дві коричневі мурахи
повбирались у папахи
і в коричневих дворах
загубились між мурах.
Раз на грушку теплу, спілу
двійко приятельок сіло —
жовті-жовті дві оси...
Обережно! Не вкуси!..
Синій кит гука киту:
— Я шукаю смакоту.
Синій кит відповіда:
— Ду-уже синя смакота.
Біла киця кицю білу
похвалила, як уміла:
— Ти білесенька така.
Напилася молока!
Раз вужище чорно-чорний
до чорнозему дочовгав.
— Ось лиш вуха зачорню я,
і безпечно заночую.

РОДИНА БАБАЇВ
Бабай грозиться бабаю:
— Ото по дупі надаю!
Відповіда йому бабай:
— Ти тільки спробуй надавай!
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А бабаїха: — От якби
обом потрíпати чуби!
А бабаята, бабаята
як узялися лупцювати —
по чім попало, чим знайдуть
тузають, буцають, деруть,
гамселять, грьопають — ого! —
по два, по три на одного!
А бабаїха і бабай
гукають їм: — Давай! Давай!
Оце і я недавно стрів
таку родину бабаїв,
і дивувався — так і знай, —
чого їх не бере БАБАЙ?!

ШАШIЛЬ
Обережно! В домі нашім
завелася люта шашіль.
Як захоче, то усе,
що завгодно, погризе!
Ось від куртки серед хати —
залишився жмутик вати.
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А під ліжечком в дитячій —
лиш повітря, де був м’ячик.
Тільки бантик невеликий
на вікні від ляльки Віки.
Від ведмедика ж Михася
навіть тирса не знайшлася...
Обшукай хоч цілий дім —
ані іграшки у нім!
Навіть кішечка мала —
й та злякалась і втекла!
Чим же задобрити шашіль?
Може, їй зварити каші?
Хай собі її гризе,
а не хрума геть усе...
Та якби іще малята
вчились речі прибирати
із підлоги, з-під стола —
їх би шашіль не знайшла!

ТРИ ПЛАЧI
Доні снилися вночі
три плачі.
Перший плач
жував калач,
другий одягнувся в плащ,
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а у третього плачу
парасолька від дощу.
Перший доню пригощав,
другий кицькою нявчав,
третій, взявши на долоню,
колихав маленьку доню
і просив її іще
погуляти під дощем.
— Я із вами,
плаксіями, —
каже доня, — не піду,
я покличу тата й маму,
ще й сестричку приведу,
і вони як засміються,
як прокинуться усі —
від плачів не стане й сліду.
Може, тільки у росі...

МУХОМОРИ
Аж на море, аж на море
від’їжджають мухомори.
Проводжати на перон вийшла вся околиця.
Їде тато-мухомор, мама-мухомориця,
а за ними дружно в ряд двісті мухоморенят —
всі сміються, задаються, мухоморяться!
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Аж на море, аж на мо
від’їжджають мухомо...…
У краплинку капелюхи — крап! крап! крап!
Ну а мухи, справжні зухи — шасть! шасть! шасть!
Їх усіх за капелюхи хап! хап! хап!
Ой ці мухи! ох ці мухи! от напасть!
Аж за море
мухомори!

ПIВГОРОШИНИ
Плаксію, плаксію —
горошини сію!
Тобі, розбишако, —
на шапку.
Тобі, злюко, —
на руку.
Тобі, нечупаро, —
на палець!
Тобі, вередуле, —
на личко.
А в маленької доні
одна на долоні,
та й та непрошена —
лиш так, півгорошини...
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РОЗМОВА
— Літак?
— Так!
— У вікні?
— Ні,
он там.
— Сам?
— Не сам,
із хмариною
темно-синьою.
— Та то ж місяць
небо місить,
хлібчик сонця пече.
— А хмара?
— Гаряча пара
від хлібця в небо тече.

У ЗООПАРКУ
— Бегемот —
от!
А ось —
бегемось?
— Ні, — каже хтось, —
то лось!
— Який же то лось?
Вам здалось!
Лось — там,
а це — гіпопотам!
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— Чому ж гіпопотам
мусить бути там?
— Бо якщо він тут —
це гіпопотут!
— Гіпопо... де?
— Гіпопо-онде!
— Та попа онде —
то бабуїн!

КОТЯЧА ДРУЖБА
Нявчук і Нямчук
у калюжі ловлять щук.
Нявченко і Нямченко
гуляють по парканчику.
Нявкó і Нямкó
п’ють молоко.
Нявка і Нямка
приміряють панамки.
Нявкуся й Нямкуся
розчісують вуса.
Нявчанська і Нямчаста
шепочуться про щастя.
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А Няв і Ням —
і тут, і там.
Ще й Нявкун — он
полює на ворон,
та тільки мляво —
самому нецікаво.
На перерві Нявкуну
сумно, як ніколи —
це тому, що друг Нямкун
не прийшов до школи.

КОТЯЧА СПРАВА
Як почуєш за вікном
нявкіт серед ночі —
не лякайся, друже мій,
не розплющуй очі.
Хай вони собі кричать
чи «ганьба» чи «слава»,
не втручайся ти до них —
то котяча справа!

БУЛЬ i НЯМ
На річці діти буль-буль-буль,
а бегемоти — ох.
У річці бегемотів нуль,
А діти буль за двох.
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Бурчав найстарший бегемот:
— Цього не потерплю!
Не хочу я на річці от —
я буль-буль-буль люблю.
Сказало бегемотеня:
— Ви, дядечку, мовчіть.
Удень ми будем ням-ням-ням,
а буль-буль-буль вночі.

УРОКИ МОВИ
Прийшла до нас якось бабуся Яга,
яка не уміла казали «ага».
Виходило в неї «аґа» та «аґа»,
як в гуски, яка розмовляє «ґа-ґа».
А ще зустрічався нам дідо Ягун,
він людської мови вчив бабу Ягу.
Вона ж не хотіла, хоч плач, а хоч скач,
і на паляницю казала «калач».
Така ото, дітки, пригода була,
допоки Яга в Кострому не втекла.
Бо справді: не вмієш сказати «ого»,
то й нічого діток лякати, Яго.
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