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Проєкт 
підтримують:
Доречі звичайних 
вовків не існує, 
залишились самі 
лиш перевертні.

Не вір вовчому 
серцю! Тільки 
повернешся спиною, 
як зразу «ам», і ти 
вже у нього в животі.

*Ayy – Чи не могли б ви, 
будь ласка, підкинути м’яч?
**Ayy-ayy – Чи не могли 
б ви, будь ласка, вiдвoлiктися 
на хвилинку і допомогти 
мені зловити м’яч?
***Ayy-ayy-ayy – ***Ayy-ayy-ayy –
Агов, ти, циплятко! 
Лови м’яч і нумо бавитись! 
Так класно грати в м’яч!

Оксвордський 
словник вовчої мови

Ayy!Ayy!

Ayy!

Ayy!

Ayy!

Ayy!

Ayy!

Ayy!

Життя стало таким 
небезпечним…Ти 
знаєш історію про 
Червону Шапочку?

Ayy!***
Ayy!**

Ayy!Ayyy!*

Р.Б.

Ауу
Індрек Кофф



Д У Ж Е К О Р О Т К А

І С Т О Р І Я П Р О Д У Ж Е

Д О В Г У Д Р У Ж БУ

Усі в Старому місті балакали про 
прибульців. Хоча ніхто в житті їх 
не бачив. Навіть Тимтом.

«Хотів би я їх зустріти, – 
мріяв він. – Чи вони такі, 
як ми? Чи ми 
потоваришували б?»

Коли настало літо, до хатини, 
де жив Тимтом, не завертав 
навіть шкільний автобус. 
Він зостався сам-один.

Йому було 
страшнувато, 
але цікавість 
перемогла.

У сад висипали космічні створіння – 
червоні, жовті, пухнасті, лискучі, 
летючі. Милі й зовсім не страшні.

– Діти, куди 
полетим спочатку:

– Тату, передусім 
по морозиво 
до нефритових 
кроликів на Місяць!

ТИМТОМ ЧЕРЕЗ 28 РОКІВ.

Евеліна Дацюте  |  Анна Рінґ
Гайда!

Якось увечері у вікнах 
занедбаного дому навпроти 
Тимтом помітив світло. 
Однак нічого більше не 
було видно.

– Гей!
– вигукнув Тимтом.

– Вилазьте! 
   Не бійтесь!

до Бульбуля на Нептун – 
поплескатись у басейні? Чи до 
100в212д – розпалювати багаття 
на Марсі?

Отак на Землі почався перший 
міжгалактичний фестиваль. 
Щороку на іншій планеті, у тому 
самому всесвіті.

Усі книжечки-крихітки авторів 
країн Балтії ви знайдете тут:
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А це чиясь 
стара взуванка.

Проєкт
підтримують:

ГЕЛЕНА ЛЕКС   

АҐНЕ НАНАНАІ

Мене звати 

Матильда.
І мені вісім. 

Це моя 
школа. 

Це мій 
клас.

Це мої 
малюнки.

 Я знаю, що дехто в класі 
думає, що я трохи повільна. 
Мартін сказав: 

Моя черга читати. Але куди поділися 
літери, і як їх скласти у речення?

 Знаю, де їх знайти: у 
вигин, вир, у коловерть

 Тепер, здається, усі букви у мене, Вчителька: «Матильда, ти 
готова читати?»

«Це називають 
космічною 
подорожжю».

лечу назад, віу віу!

Але вони 
просто 
багато чого 
не знають.

ДУРНА!
ТАК.

ПІРНАЮ!

Матильда© Текст Helena Läks
© Ілюстрації Agnė Nananai

© Переклад Катя Новак
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ПРОЄКТ
ПІДТРИМУЮТЬ:

САНДРА ГЕЙДОВ
АНЕТЕ БАЯРЕ- БАБЧУКА

ЖИЛА-БУЛА СОБІ ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ЯКА 
НАЙКРАЩЕ РОЗУМІЛАСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК У СВІТІ. ВОНА ПРИБИРАЛА З ДИТЯЧИХ 
КІМНАТ ТЕ, ЩО НА ЇЇ 
ДУМКУ, ТУДИ НЕ 
НАЛЕЖАЛО.

У КІМНАТАХ ДІВЧАТОК ВОНА 
ЗГРІБАЛА УСЕ 
ДОКУПИ...

... А У КІМНАТАХ ХЛОПЧАКІВ 
РОЗГРІБАЛА ЗАВАЛИ. 

 ОДНОГО ДНЯ ПРИЙШЛА ВОНА 
ПРИБИРАТИ КІМНАТУ, ДЕ ЖИЛИ 

БЛИЗНЮКИ - ХЛОПЧИК І ДІВЧИНКА. 
У ЦІЙ КІМНАТІ БУЛО БАГАТО ВСІЛЯКИХ 

ІГРАШОК, ЯКИМИ БАВИЛИСЬ 
ДІТИ. ВОНИ БУДУВАЛИ РОБОТІВ, 

ГОТУВАЛИ ЛЯЛЬКАМ ЇСТИ, ЇЗДИЛИ 
НАВВИПЕРЕДКИ МАШИНАМИ НА 

ПУЛЬТІ І ЗАПЛІТАЛИ ІГРАШКОВИМ 
КОНИКАМ КОСИ.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ПОДУМАЛОСЬ, ЩО ВОНА 
БІЛЬШЕ НЕ ХОЧЕ НАВОДИТИ ЛАД В ЖОДНІЙ 
ДИТЯЧІЙ КІМНАТІ. І САМА СТАЛА ІГРАШКОЮ 
ДЛЯ БЛИЗНЮКІВ. ХЛОПЧИК І ДІВЧИНКА 
ЗОВСІМ НЕ ЗДИВУВАЛИСЬ, ЗНАЙШОВШИ ЇЇ, 
ТАКУ СМІШНУ, НА ПОЛИЦІ. 

СКОРІШЕ ЗА ВСЕ, МАМА З ТАТОМ 
ПРИДБАЛИ ЇЇ ЯК НАГАДУВАННЯ. 
БО ПІСЛЯ ЗАБАВ ПОВИННІ УСІ ДІТЛАХИ 
ЗА СОБОЮ ПРИБИРАТИ.





з

Іво

Ми з другом розглядаємо 
малюнки Іво. 
Іво теж дев’ять років i – виставка 
в художній галереї!
Вчителька привела сюди наш клас.

Іво в нашій школі недавно. Він 
і його батьки не говорять.

Не чують, тому й 
не говорять. 
Вони інакше
відчувають світ.

Тато – експерт із 
  запахів на косметичній
    фабриці,

мама – 
  найкраща в місті 
    масажистка.

А Іво в своїй тиші
   дивовижно малює.

Вчителька каже: Іво намалював 
однокласників. Усі піднімають великі 
пальці й гукають:

Іво радіє. Мовою жестів підняті 
великі пальці теж означають: супер!

Я сфотографував друга коло його 
портрета. Далі фотографую інших. 
Задумав зробити з фотографій 
невеличкий фільм про клас. Однак 
Іво не намалював себе.
Я Я показую, щоб він намалював 
власний портрет. Я його зафільмую 
і змонтую з іншими фотографіями. 
Ми вдвох створимо фільм.
Іво піднімає великий палець. 
                             Зробимо! Разом!
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Раніше у нас були би 
справжні мечі.

Реелі 
Рейнаус

Еліна 
Брасліна

Дракони
чи хімія

Дівчаткам тоді не можна 
було носити меч або 
штани. Їм не 
дозволяли навіть 
ходити до школи.

    А я думав, що раніше 
класно жилося – бути лицарем 
і скакати на коні, і…

– Вбивати драконів?

– Але це ж цікавіше, ніж 
фізика чи хімія.

– Хімія майже така сама 
цікава, як і дракони.

  І тепер дівчата можуть носити 
як штани, так і спідниці.

Я все ж таки зупинюсь на 
штанях. Тому що так хочу. 
І не забуваймо про кишені.

Не варто бути непоміченим! 
Тому що я знову хочу стати 

олімпійським чемпіоном!
– Якщо ми захочемо. Ти теж 

міг би, коли б захотів! Але, 
можливо, не мамину спідницю!

– Навіть якби ти 
була принцесою?

– Навіть якби 
принцесою.

–  Насправді, хіба 
що у Сімуля.

–  А хіба ти була би 
настільки бідною?

–  Ні, я була би 
дівчинкою.



Анете та її кіт Моріс 
розповідали одне одному
про свої пригоди.

Анете: 
– Я була в саду.
Кіт:
– Я був під ліжком.
Анете:
– У саду я бачила велику пташку!

Кіт:
– Під ліжком я бачив великого 
павука!
Анете:
– Не перебивай мене! Все – віднині
котам не можна говорити!

Моріс образився і притих.  
Анете продовжила:
– Я хотіла показати пташкам свою 
ляльку. Зайшла в кімнату, та лялечку 
не знайшла. Як ти думаєш, її забрала 
пташка? Морісе?

Але Моріс мовчав. Анете це не 
сподобалось. 
– Морісе, прошу, скажи! 
Та кіт нічого не казав. 
– Морісе, будь ласка! Тобі можна 
говорити!

Тоді кіт замуркотів і мовив:
– Кажу ж – під ліжком я знайшов 
твою ляльку!

Анете 
і Моріс
Янис Йонєвс / Янс Ремусс
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Виклик: 
Ріка з пурпурними крокодилами
Спритність – 7, сила – 8
Два кидання на одну спробу (спритність/сила) 

Перемога!Нарешті ріку подолано. 
Кому це вдалося? Запиши!

Виклик: Печерний троль
Мудрість – 12, досвід – 13, 
сила – 18, vikrumas – 12 
Доповнення до правил: останнє випробування 
лицарі мають подолати разом. Кожен лицар 
кидає гральну кісточку на кожну категорію, 
їхні результати сумуються. 4 категорії, 
8 кидань на одну спробу.

Хто врятує жителів Темної 
долини від дужого й хитрого 
троля, що так їм докучає? 
Може, Яромир, юний і спритний, 
наче вовк, та Велеслав – старий, 
зате кінний?!

Два
лицарі

Рольова гра!

Дорогу перетинала ріка, повна 
голодних ПУРПУРНИХ крокодилів! 
«Ми їх здолаєм!» – закричав 
Яромир. «Сподіваюсь...» – 
одказав Велеслав.

А ось і Загадковий дракон. Лише 
той, хто розгадає загадки, зможе 
рушити далі – навіть найбільшою 
силою його не здолати!

І от смердюча тролева печера! «Мені 
здається, ми маємо битись мечем!» – 
запропонував Велеслав.

«Угу-у-у!» – заскавучав 
троль і впав. «Я гадав, що моєї 
сили не вистачить», – зітхнув 
Яромир. «А я сумнівавсь у своїй 
мудрості!» – відповів Велеслав. 
«Та разом ми перемогли!»

Юстінас Жілінскас Рейніс Петерсонс.

Яромир 
Сила 
Спритність 
Мудрість 
Досвід 

                   
3
3
 0
 1 

1
1
3 
5

Велеслав
Сила 
Спритність
Мудрість 
Досвід 

ПРИКЛАД
Щоб забрати перстень у сороки-крадійки, потрібно 
принаймні 5 очок мудрості. Під час першого 
кидання випало 1 очко, тож долати виклик піде 
Яромир. У нього 0 очок мудрості, але друге 
кидання кісточки показує 4. Таким чином, Яромир 
матиме вже 4 очки мудрості (0+4=4). Одначе 
цього не вистачить для подолання виклика (4<5). 
Може, другому лицареві пощастить більше? 
Цього разу випало 2, значить з цим викликом має 
впоратись Велеслав. Йому також випали 4 очки, та 
оскільки його мудрість уже оцінена на 3, у нього 
буде 7 очок мудрості (3+4=7), і цього вистачає, 
щоб обдурити сороку! (7>5) Перстень забрано, 
рушаємо далі!

ПРАВИЛА
Вам потрібна звичайна гральна кісточка з шістьма 
вічками. Коли в розповіді ви натрапите на 
виклик, перш за все киньте кісточку, щоб обрати, 
котрий лицар намагатиметься з ним упоратись. 
Непарні цифри (1,3,5) належать Яромирові, а 
парні – Велеславу. Тоді киньте кісточку, щоб 
одержати очки, які ви додасте до очок, що їх 
уже заробив лицар (дивіться першу сторінку 
історії). Тепер підсумуйте їх і оцініть, чи виклик 
подолано. Якщо так – переходьте до наступного 
виклика, якщо ні – повторюйте вибір лицаря і 
відтак знову намагайтеся впоратися з викликом. 
Цілком можливо, що буде потрібна не одна 
спроба! Зверніть увагу, що три правила виклика – 
доповнені!

Виклик: Загадковий дракон
Мудрість – 8, досвід – 7
Два кидання на одну спробу (мудрість/досвід)

Перемога! «Доблесні лицарі, візьміть 
магічного меча, що додає до сили 2 очки!»
Хто виграв? Яким чином? Запиши!

ОБГОВОРЕННЯ
Обговори з друзями/батьками: чи могли 
лицарі подолати ці перешкоди поодинці? 
Як їм пощастило? Чи ми можемо 
недооцінювати старших, навіть якщо їм 
бракує спритності чи сили?
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НАЙКРАЩІ 
У СВІТІ РУКИ.

У НЬОГО ТАКІ ВЕЛИКІ ДОЛОНІ,
ЩО В НИХ МОЖНА ЗАРИТИСЬ ІЗ 

СОННИМ ВЕДМЕДИКОМ; І ТАКІ СИЛЬНІ, 

РУКИ МОГО ТАТКА РОЗКАЗУЮТЬ ІСТОРІЇ!
ВОНИ ПОКРИТІ МАЛЮНКАМИ.

 НАЧЕ МОЖУТЬ ПІДНЯТИ 
НАС У НЕБО – У НАЙВИЩІ 
ВЕРШИНИ, ДОЗВОЛИТИ 
ТОРКНУТИСЯ ВСЕСВІТУ.

І ЦЕ ЩЕ НЕ 
НАЙКРАЩЕ…

І 
НАВІТЬ
ЦЕ ЩЕ

НЕ 
НАЙКРА-

ЩЕ…

ТАМ РАДОЩІ Й БІДИ, СТРАХИ Й
ВИБІР ЖИТИ ТАК, ЯК ВІН САМ ХОЧЕ, – ТАК

КАЖЕ ТАТО. ІНОДІ ВІН ДОЗВОЛЯЄ МЕНІ
РОЗФАРБУВАТИ СВОЇ МАЛЮНКИ.

СВОЇМИ РУКАМИ ТАТКО ЛОВИТЬ
МАЛЯТ, ЩО ПРИХОДЯТЬ У СВІТ!

КИМ Я СТАНУ,
КОЛИ ВИРОСТУ?

МЕНІ ЗДАЄТЬСЯ, Я МОЖУ 
СТАТИ БУДЬ-КИМ.

НЕ ЗНАЮ.

НЕ МОЖУ НАВІТЬ
УЯВИТИ КРАЩИХ РУК, В ЯКИХ МОГЛО Б ПОЧАТИСЯ 

ЇХНЄ ЖИТТЯ – ВЕЛИКИХ, СИЛЬНИХ І ПОВНИХ ІСТОРІЙ.

ВІН – АКУШЕР.

АБИ ТІЛЬКИ РУКИ БУЛИ ДОБРИМИ!

РУКИ, В ЯКИХ 

НАРОДЖУЮТЬСЯ

© ТЕКСТ  RASA BUGAVIČUTE-PĒCE
© ІЛЮСТРАЦІЇ  K2RTE

© ПЕРЕКЛАД  ЛІНА МЕЛЬНИК
РАСА БУҐАВІЧУТЕ-ПЕЦЕ,
K2RTE
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Ґедре Ракаускене

Старі склади 
в коробку під 
ліжком. Вони вже 
непотрібні. 

Для нових я 
принесу нову 
коробку. 

Поламані ляльки 
викинемо.

Ляльки
Керту Сілласте

Якось тато, 

зайшовши до 

доччиної кімнати, 

сказав:

– Дорогенька, 

настав час 

розібратися зі 

своїми ляльками.

Ляльки, що їх тобі подарувала 
тітка, – особливі. Їх посадови на 
крісло. 

Мотанки, які тобі шила бабуся, 
кому-небудь подаруємо, ти для 
них уже завелика. 

Для маленьких ляльок багато 
місця не треба, склади їх 
у коробку.

А великим лялькам потрібен 
окремий світ. Отож поклади їх 
у найбільшу коробку. Отак в усіх 
буде своє місце.

Через якийсь час тато вернувсь  

і здивувався:

– Чому це ти склала всі ляльки 

в одну коробку?

Через якийсь час тато вернувсь  

і здивувався:

– Чому це ти склала всі ляльки 

в одну коробку?

Коли тато пішов, дівчинка витягла 
найбільшу коробку і взялася до 
роботи. крісло. 

– Тату, всі ці ляльки для мене однаково дорогі. Тому я подумала, що вони можуть бути разом! В одному великому світі!



КРАЄВИД 
НА

СВІТЛО-СИНЮ 
ПЛАНЕТУ

Лаймуте
Варкалайте

Югані
Пюттсепп

Уяви
собі,

“Вовки з’їдають надто 
багато овець і псів. 

Естонії досить і 
100 вовків, але не більше”, – 

повідомив головний мисливець.

і людей 
в Естонії, Латвії і Литві 

могло б бути менше мільйона.
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що вовки вирішили,

що Естонії досить

і 100 мисливців,

але не більше,

щооси,якіітакдекомунедовподоби,

почнутьвиганятилюдей

то
м

у
щ

о
її

меш
канціборються

од
и

н
з

од
ни

м.

своїмижаламиіротиськами.

іпольовакомашня,якумивитісняємохім
ією

,

Уяви собі

Уявисобі

У
яв

и
со

бі що кропива, 
яглиця і 
полин, що ми 
їх називаємо 
якимось 
бур’яном,

стануть 
кликати 

нас 
якимись 

людиськами 
і проростати 
крізь вікна, 

кашу та одяг.

щокосмічніістоти

світло-синюпланетуізназвою

повідомили,щонашу

Земляможнавикреслити,

Хоча знаєш, любчику, нічого 
такого не станеться. Вовки, кропива і 

комашня ніколи не лагодитимуть плани 
проти людей.

Ангели в небі теж хочуть, 
аби ти зміг жити на цій прекрасній планеті 

і зробити свій вибір стосовно того, 
чи і як багато може людина 

втручатись у справи природи...

намалю
й

свійпортрет!



СТЕЛЛАЗМІНИТЬСЯ!
СТЕЛЛА – КРАЩА ПОДРУГА КАТЕ, 

НАЙКРАЩА.

ЩОДНЯ. 
ВІД САМІСІНЬКОГО РАНКУ ДО ПІЗНЬОГО ВЕЧОРА.

ЯКОСЬ КАТЕ ЗУСТРІЛА 
СВОЮ КУЗИНУ АННУ…

ВОНА ТВОЯ 
БАБУСЯ!

– ТИ БРЕШЕШ!

НІЯКА ВОНА 
НЕ ДІВЧИНКА! СТЕЛЛА 

ТАКА! 

– Я НЕ БРЕШУ!ХТО ТАКА

СТЕЛЛА?

У ЇЇ ВІЦІ…
БАБУСІ МАЮТЬ 

ЛИШАТИСЬ 
БАБУСЯМИ.

ДІВЧАТКА,
ВИ ЩЕ СПИТЕ? 

ДЕНЬ 
НАДВОРІ!

АННО,
ІДИ СЮДИ!

АНУ ПІДЙОМ! 
ТАК ЯК ОТІ

БАБУСІ!

ВОНА…
ТИ – 
БАБУ-
СЯ?

Я – 
СТЕЛЛА!

ТИ…

КОЛИ?

ВОНА
БІЛЬШЕ 
НЕ БУДЕ

СТЕЛЛОЮ?

ТАК, ОТАКЕ
СТАЛОСЯ З КУЗИНОЮ 
АННОЮ. 
ЇЙ БУЛО СОРОМНО.

А ТИ ЗНАВ, ЩО ІТАЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
«СТЕЛЛА» ЗНАЧИТЬ 
«ЗІРКА»?

ВАЖЛИВО, ЩО ЗНАЧИТЬ 
ІМ’Я ЛЮДИНИ, ПРАВДА?

ПРОЄКТ
ПІДТРИМУЮТЬ:
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ҐУНДАРС
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ІТАҐАКІ



Скарга
Міністерству юстиції 
всіх живих (і мертвих) 
істот

Котріна Зіле           Мартиньш Зутіс

1. Я занадто 
старий (787 років).

2. Не маю м’язів 
(зогнили під

 землею).

3. Маю кепський 
вигляд (старовинний 
одяг, у якому мене 
було поховано).

І геть не було 
звернуто уваги на 

такі ВЕЛЬМИ 
придатні для цієї 
роботи якості:

1. Злочинці, 
побачивши мене, 

ціпеніють зо 
сраху;

Прошу прийняти 
до уваги цю скаргу 

й негайно в

Прошу прийняти 
до уваги цю скаргу 

й негайно вирішити 
питання мого 
працевлаштування!

З повагою – 
Привид старої

садиби

2. Переслідуючи 
зловмисників, 
я можу проходити 
крізь стіни;

3. Чудово бачу в 
темряві;

4. За своє життя 
набув досвіду в охороні 

об’єктів у сто разів 
більше, ніж будь-

яка жива людина.

Минулого тижня 
було бездумно 

відхилене моє 
прохання обійняти 
посаду керівника 
служби охорони 
старої садиби. 

Були зазначені 
такі причини:

ССкаргакарга
Міністерству юстиції 
всіх живих (і мертвих) 
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істот
всіх живих (і мертвих) 
істот
всіх живих (і мертвих) 

Котріна Зіле           Мартиньш Зутіс

1. Я занадто 
старий (787 років).

2. Не маю м’язів 
(зогнили під

 землею).

3. Маю кепський 
вигляд (старовинний 
одяг, у якому мене 
вигляд (старовинний 
одяг, у якому мене 
вигляд (старовинний 

було поховано).
одяг, у якому мене 
було поховано).

одяг, у якому мене 

І геть не було 
звернуто уваги на 

такі ВЕЛЬМИ 
звернуто уваги на 

такі ВЕЛЬМИ 
звернуто уваги на 

придатні для цієї 
роботи якості:

придатні для цієї 
роботи якості:

придатні для цієї 

1. Злочинці, 
побачивши мене, 
1. Злочинці, 
побачивши мене, 
1. Злочинці, 

ціпеніють зо 
сраху;

Прошу прийняти 
до уваги цю скаргу 

Прошу прийняти 
до уваги цю скаргу 

Прошу прийняти 

й негайно в
до уваги цю скаргу 

й негайно в
до уваги цю скаргу 

Прошу прийняти 
до уваги цю скаргу 

Прошу прийняти 
до уваги цю скаргу 

Прошу прийняти 

й негайно вирішити 
до уваги цю скаргу 

й негайно вирішити 
до уваги цю скаргу 

питання мого 
працевлаштування!

З повагою – 
Привид старої

садиби
Привид старої

садиби
Привид старої

2. Переслідуючи 
зловмисників, 
2. Переслідуючи 
зловмисників, 
2. Переслідуючи 

я можу проходити 
крізь стіни;
я можу проходити 
крізь стіни;
я можу проходити 

3. Чудово бачу в 
темряві;
3. Чудово бачу в 
темряві;
3. Чудово бачу в 

4. За своє життя 
набув досвіду в охороні 

об’єктів у сто разів 
набув досвіду в охороні 

об’єктів у сто разів 
набув досвіду в охороні 

більше, ніж будь-
об’єктів у сто разів 

більше, ніж будь-
об’єктів у сто разів 

яка жива людина.
більше, ніж будь-

яка жива людина.
більше, ніж будь-

Минулого тижня 
було бездумно 
Минулого тижня 
було бездумно 
Минулого тижня 

відхилене моє 
було бездумно 

відхилене моє 
було бездумно 

прохання обійняти 
посаду керівника 
прохання обійняти 
посаду керівника 
прохання обійняти 

служби охорони 
посаду керівника 
служби охорони 
посаду керівника 

старої садиби. 
служби охорони 
старої садиби. 

служби охорони 

Були зазначені 
старої садиби. 

Були зазначені 
старої садиби. 

такі причини:
Були зазначені 

такі причини:
Були зазначені 
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Хлопчина спокійно гулявся уранці,
Аж тут загриміло — і край цій гулянці,

Бо виринув НІС,
ще й такий хамовитий —

Узявся по-своєму все тут робити!

Паулюс Норвіла
Ольга Скоморохова

НІС
Її треба 

викинуть. 
Ясно, 

ледащо?

Негоже гулятися з ними 
хлоп’яткам!”

Що іграшок 
зовсім не стало 

в хлоп’яти!

“Тобі тут 
не місце! 

Геть звідси,
хамлюго!”

“Оця твоя жабка 

— стара й 
негодяща,

А це що — ведмедик?

Так НІС розкомандувавсь, дурень пихатий,Хлопчина скипів й одповів на наругу:

А це левенятко?



аленький исик - 
ба а

Трііну аан
ва Ба ілайте

ал и  иси  
разом з мамою і татом 

пере равс  жити до 
ін о о лісу
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и вже надто старі дл  переїзду, - 
зітхав дідусь, - та і хто уде дивитись 
за моїм луневим садом  Ба ус  

теж зітхала: р и буд о р д о 
ба и ис   иси о  В  вив и  
ову ово о л су  абуд  ро ас

аленький исик і справді видко 
опанував нову мову, і завдки цьому 

авивс з новими друзми Проте з 
атьками і далі спілкувавс мовою 

староо лісу ін не хотів її заути

одо али 
иси ов до бабус  

ддус у ос І вони дово 
оіймались з аусею

Усі разом катались на човні 
лнус своїм пухнастим хвостом, - 

сказала аус увечері, - а иси 
аи   був

  ус блуа у аоу саду 
о в росо  робаав а 

оду ову, - відповів дідусь




