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Повінь 

Ось, новий вам тут знайомий, 

лісовий малий цушок, 

зв~ться rномик Ромтомтоиик, . . . 
1 На ЗрІСТ, МОВ СІрНИЧОК. 

Ромтомтомик наш маленький, 

переспавшись під грибком, 

не спитавши батька•неньки, 

на мандршку йде лІском. 
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Аж назустрІч грім гуркоче, 

застеJІяє хмара луr -
наш душок з дороги збочив, 

загJІядає шд лопух. 

Там сидів жучок вусатий, 

rлип - іде малий душок -
поклонивсь: »Прошу до хати, 

хоч ця хата - лопушок!« 

Серед зливи, серед грому, 

хоч сердито вІтер дув, 

друзі два, жучок і rномик 

переждали всю біду. 

Як настала знов по1·ода, 

наш душок зі сховку скік! 

Глянув -· гей, нова пригода: 
навкруги шумить потш. 

»Повінь землю заливає, 

каже жук. - Біда! Стривай! 

Чи про тебе батько знає? 

Вістку ти йому подай! 

Бачиш, в'ється хміль по віттю, 

телефон це лісшшй!« 

Ромтомтомик скочив митпс: 

»Гей, галло, татуню иій' <' 
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Дзвонить, кличе, з горя плаче, . . . 
ВІДПОВІДІ ЩОСЬ нема ... 
Обізвався жун: ::еЮначtІ 

Порвані дроти, дарма!« 

На бильці старого нмину 

павуТННОН ВИДНО ШІСТЬ -
Там павун розп'яв антену, 

радіотелеграфіст. 

»Ох, павучну, милий брате, 

інженере любий мій! 

Вісточну до мами•тата 

ти у ліс подай янетій! » 

»Лісовії люденята! -
в мінрофон павук гука. 

Вісточ~у до мами•тата 

посилаю шд синка. « 

Вістку враз почула мати, 

посиJІає батьна вмить: 

»Йди синочка рятувати, 
в Панукіnці він сидить. <:< 

Запрягає миттю батько . . 
дВІ номашкн до вІЗКd 

1 щосили ну ж на :кладку 

до малого ршчаІ{а. 
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Та комахи йдуть помалу, 

та й не близька сторона -
батькові терпцю не стало, 

осід.11ав він цвіркуна. 

Під'їжджає - Божа сил о 1 
Батько руки заламав -
З рівчака ріка зробилась, 

а по кладці й слІд пропав. 

На вербі cona сидІла 
вІд давненького часу, 

Ромтомтома пожаліла; 

»Я тебе перенесу! « 

Та сова на очі хвора, 

з тоrо трапивсь клоПІт знов; 

Замість ПІдлетІТи нropv, 

впала в воду стрtмrол<m. 

Але рак, пливак п1;~.оt:)r~НИЙ 1 
ЩО ПО Дlll ЛlІІ!ШО .'!13. 

витяr rнома на Іюлuд:> 

і до бeperil довіз. 

Ромтомтом, наш бі,тс:ді1Хrі. 

не лякається бі.:Ні. 

ВІН НJЙЛ\,\С 'kf'i:'i'·;:;:c· 

от, автобус хоч r<уд:~і 
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А ян· тиху землю ВІ(рила 

тсмн<1 нічк<1 бс.::з зорі, 

сnітлшш Ї:-.1 3<"Ісвітили . . . 
електричІІІ лІхтарІ. 

Так всю нічку мандрували 

лісом•бором серед трав 
1 на paHUI( аж юстались 

там, де OJOl\ШI< ночував. 

Ромто:о.поl\аш з РомтоJІП&l\rсм 

обнялися, ЯІ' брати, 

а павун· ще ра9 додому . . 
ВІСТJ(у раДІСНУ ПУСТИВ. 

»Добрі вісті з Павуніню1 

чесній пані Ромтомтом J 

Вже вертаються з мандрівки 

rпомш<•син і батькоrrном, « 



Воля найдорожча 

Раз удосшта проснувся 

наш старенький Ромтомтом 
3:\ І<ущ Н[И Ш;JрОХ чувся, 

нев:ю хтос1. ішов гайком. 

Гu.мто.'>по:.І швиденько скочив . . 
з•шд t..:оверця ІЗ листка, 

нахн::ино., Ернщулпн очІ: 

>) ~1оже ТУТ біда }11\',1'? <·. 

Це раІІснr.І\0 вийшли з хати . . . 
ЛlСНИКl': 1 Дl'ІЮЧІНІ, 

серед ЛІС)' ПОШ)'І{JТИ, 

ЧИ не НІІрОС.ІІІ гриСІ:~;. 
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»Он rрибок яІ<ий, диви но! :о 

ХJІопчик р.:~юсно сказав 

і rрибка - душків хатину 

у коробочку поклан. 

»Гей, рятуйтесь, як хто мож~! -
крикпуn rнo:.t- Р ятуйтссь, ох!» 

Він стрибнув у кущик рожі, 
а rномих,1 в буйний мох. 

Лишмаленький Ромтомтомчик 

ле;t.вс очІ протирав, 

як його руснвий Ром·шк 

із 1·ри6ко:-1 )" JШІІ ПOK.'JaR. 

Та ще більш злякавсь сірома, 
(та й чи не зJІякався б хто?), 
як його О,1юся вдома 

ииrорнула в решето. 

~ Г.нно.тс, що ноно за чудо!

писну.1а Hd nсеимшй дnір, 

а ідіть но, ;t.обрі люди, 

нізнавайтс, що за :інір1 '' 

Батько, що на ncr.oяy зн~в;;:н, 

відnовіл.ь дає якстіі\: 

:оЦе Д)'ІUОК Ті1ЮІЙ СІІіЙ,\t.Н1І:Я, 

ЧОJЮВlЧОК лісонийJ"' 

11 



А до батька І<аже мати: 
»ти б забрав його ку ди, 

може вмtє ввІ кусати -
треба дітям ще біди.« 

Та малий душок, на диво, 
з голови шапчину зняв 

і поважно, шанобливо . . . 
дІточкам поклtн шддав. 

Засміялися всі хором, 

Ромко каже: '~він не злий, 

бачте виріс він у борі, 

а розумничок який!« 

Посадили І'остя діти 
на коробку з сірню<ів, 
просять їсти, просять пити, 

та хлопчина посумюв. 

У м'яку колиску лялі 

положили, щоб заснув, 
мух упертих обганяли, 

щоб не вибився зі сну. 

»Може схоче n нас він жити? 
- так сназав малий Роман, -
в лісі мусить він бідити, 

а у нас він буде пан.« 
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Та m• тс:~ш.1 ІІІ'І 11.1стала, 

не зас11ув lІtалснІ.юІй rнol\1, 

а в лісон: мерщій д:ш JІ;рала . . . 
ВТІК ВІДЧИІІСІІИМ UlН"HOM. 

Місяць впдрянавсь на дуба 

1 малого запитав: 

»Де тікаєш, жовтоJІ;:оJсбс? 

Ти ж там всі вигоди мав!(< 

»Мав я nоші марцинани, 

спав до несхочу 1 1в, 

та, от бачиш, ясІшй пане, 

я за воде ю тужив. 



І прибрався поМІж трави 

Ромтомтомик наш притьмом 

в rущавник, де синз жда.11и 

мати й батько Ромтомтом. 

Вся сім'я з утіхи скаче, 

козачка цвІркун заrрав

я припадком. це побачив 

і, що бачив, розказав. 



. 
лавцt 

Наш Д\'ШОJ( нікавпй н .. r.lІ'.,·}:, 

знати 6 він усе хотів; 

ВІДЮJІЬ ЦСЙ ЛІС У'ЗJJНСЯ, 
о о 

'!ОМ'' В ІІІ.\! С: !.:ЬІ\И llНIR. 

Чи просниться, чи :ІЯІ\1Є, 

чи з 6атьІ(.1МН в ліс i;r,c, 

»Тату, мамо, - всl: ппт:н··. 

- а чому? - а як'~ -- а де? 
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Що там далі, rен за лісом? 

Де живе рубач Тимко'~ 

Чol\t пушистий хвіст у лиса, 

а у зайця тіць1•ийю?« 

» ІЦо мені йому н:азати? 
батько думає старий. -
Тре ба в школу записати, 

хай учиться хлопець мій!о: 

В дуплах дИІШ І<рай діброnи 

пугач школу справно шn, 

вчили там учсн1 сови 

ДИНОlЛЯДНИХ UШОЛЯрШ. 



Т .1М fіЇ.1ІШ j горо б' 1ІТКа 

н.1 бе реюній корі 

пишуп. 1 р<1хуют1> гладко, . . 
НZІЧС снр.:шжш школяр1. 

Ро11\то.что:.І т~-,І.п нодZІІІСЯ, 

енна в Іш.;о.·rу занисав -
як малий про це дізнався, 

батька цмок - поцілував. 

Ось іде він вже до школи, 

йде до школи перший раз 

веселенький, як ніколи, 

бо настав веселий час. 

Відтоді душок щораю<у 
без принуни в школу йде 

та учиться без устанку . . . 
1 чому, 1 як 1 де. 

Там школярики учаться 
. ' 

нильно~пильно, - це не сJІ.нх; 

Гей, не раз Василь, чи І Іа.:;тя 

зчерnоні.:ш б коло них. 

Проць, що ншоли все боявся 

1 пкав аж за село, 

раз на липку ту зін'нвся 

1 заглянув у душю. 
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),JJ р.:шд:~ І\е. •ш може l.\ІЇ!!ши?6: 

llpoщ. i·J дИJJ<' OlТlHmiв --

там дyruor; '1ИТ<1І•' '.і 1\ІІНЖЮІ 

І·{ hерезоних .НІlТ'-'Їн. 

І І рощ, хrшлиш<у нриглядався: 

';Хто нриніс що лнJІьку тут?« 

Далі вголос засміннся: 

"J-IC' даремний 6Ун мій труд] 

Я лі':ІhМ\' ЇЇ ;~о ;r,0.\1Y 
j JIII{();\1\' lll' НІ;(ДJ,\1, 

не СІ«1Ж)' про те НІКОМУ, 

бУд\· r·раТІ1СІ, ІІСН' С1:-.І.(< 
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Ті.11ьки пальці розкарячив, 

ухопити б і r·айда! 

Пугач вже його побачив: 

:&11 угу! - заІ>ри•~:аn. - Біда!« 

Надлетіли дикі бдже>ли 

(чи бува що гірше ще?) 

Як шпип1уп. -- під серцеІІІ ноле 

і у н'нтдх з:ш.::ч<:' ... 

Ой, тіюш іІ\:е ІІрuць, ледащо 

з тuї лют стрімнмон, 

каптана подер нІндщо, 

ногавищ розпоров. 

А н:оли пrнбіг ;\ОДО.\1\', 

ждадо там його >Jай«, »ой« ... 

(не кажіп. про те ніtюму, 

бо тепер він вже не той!) 

Далі кдже: :>.>1Цо ж, ;r.рО'Ібу {і 

таr< і треба - нащо бран? 

Заробив н по заслузі, 

т:t зате мудріший став. 

()Ст,, Ду:НОК, М<ІЛПЙ, Ш< ІJаJІІ:"ЦЬ 

НЧИ1'l.СН В ІІІІ<ОJІІ ;'1, О, r: -

н іІ{, хлон•шще не буьалець, 

обминаю шко.1у вс•:. 
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Більше школи не мину я, 

не втечу в леваду, в лІс, 

буду вчитись "· о у, н, 
і навчуся, хпч бн тріс!'< 

Відтоді тоіі І І го цІ. ;~о ІlШОЛИ 

точно день за днем Іде, . . 
не СП!ЗНЯЄТЬСН НШОЛИ 

і не б' єп.ся юне ніде. 

А душок уже навчився, 

де жив~: руба•І Тимко, 

чо.ч нушистиі-і хпіст у лиса. 

а у зайцн тіцьІшіі -- о! 

Тішиться старсш.rшіі т.по, 

сина n ШІ(олу nce nеде; 
«Вчися вчись, щоб знав баt·ато 

і чому -- і 5Ш -- і де!« 



Пригода 

з яструбом 

З татом, з мамою в дорогу 
Ромтомтомик раз пішов, 

та в ногах почув знемоrт, 

личко терном поколов. 

Батьr<о сина взяв на нлечі 

і подибав нопі;~ ліс -
раптом глип! - погані речІ; 

яструба лихий надніс! 

.ll 



Над узліссям, край діброви, 

яструб колесом літав, 

зранку nибраво1 на .іоІШ, 

бо порожний шлунок мав. 

Вже доглннув нетрубиІІа 

Ромтомтомів бравий рід, 

потекла по дзьобі слина, 

~добрий матиму обід("(. 

І злетів, неначе камшь .. 
на с1м ю маленьку нмип, 

Ромтомтомик крикнув амамок 

1 почув, шо вже летип •. 

Бачить батько - ще хнилина 

й пропаде маціцnкий син, 

за патиночок хлопчини 
. . 

учепився мІцно н1н. 

Хоч дер»<авсь нап::н:к;, і'' iih~•. 
та ларм.J ... Він :юііюrуз "зх:сІ 

І зналивсн вни•, :-н•н 

13 латинком у рук.1х 

/\ тимчасом. 1шщ..: и r:mne 
пі;(літа<е лижиіі ІПJХ, . . 
ТlЛІ>І<И ШТСр !1 ух.;:;: о.·[;ПП\С 

і проймає сt·рц-; ж;.,; .. 



Cepr,-( nоля сниrта сіна 
боnваніє, мов горбоr;, 

понад нею юс дипшу 

розбишака•ястру6оr>. 

Ви подумали б, що, може 

так душок наш нлякавсь, 

що у пазурях Вt1Jюжих 

про ритунок не ~~гадав'~ 

Ні, ніхто із нас не скаже, 

бачинши йо1·о тоді, 

що він хлопчиr< н~ відважний, 

непорадниІ! у біді. 

Ромтомтомик ручки витяr . . 
Із широких рукавІв, 

К;!ІІТаІІа ЛИШИВ у КІГТЯХ 

сам на ош:рту нолеп в. 

Впав на сюtрту Ро!>П(')МТомиr< 

а)І{ В П1.'ІІІ:ЩІ :іJІ'У.ЛО, 

ІІ.ЛЮЩІІ В 0'11 НІ;~ УТОАІИ, 

жаром мозок обдало. 

/І,с не н·.~ннсн Л-зіп•rоро6чин, 
МОКру ІІрИМО'ІК}' ІІрИІІІС, 

ЮП<Іl\ Йому 11.1 ІЮМі'І СІ<ОЧИН, 

до аптеки м читr.ся в лІс. 
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Дрізд Матній всІ лІки знає, 

славний лікар, хоч куди! 

Окуляри заюr;:щає, 

зілля ІІО)Т,<Іс:<: іі но;~и. 

За часинку Ht:lJCJtичн:y 

Ромто:~помІІІ\ нжс здороn, 

розцвіло рум'янцем ЛІІ'ШО, 

Жар Н ГОЛІІІІ~І ПОХОЛОН. 

А тимчасом батько<мати 

вибігають З•між нущів 

шпан: устиг їм все сказати, 

(як у r·орю їх зустрів). 

Пригорнула мати сина, 

а татуньо Ромтомтом 

каже: :осм1ла ти дитина, 

певно будеш летуном!« 

ІІІпак собі: »Ну, та й З;"ІВЗЯТІ1іі 

цей хлопчина ваш м;~лий' 

Вім зуміє раду дати 

в небезпеці хоч ш>ій.«: 



А душок собі I'J;I.:lc: 

>,Тан: 6у.'Іо і 6\','І.С :;:<J'!\; 

небезпеки хто :;с :"ІІ"с. 

той ледачиіі чолоr:іЕ'<. 

Він узяв с:юго IJ:,·;·r~r;т;.<, 

шо старий йому пр111:іс, 

і, ЗДаВЗЛОСІ>, J'ІІСН!~ДИТ!lІІІ\';\ 
о • о о 

ТрІШКИ З І'Ор,1.(~ЩІВ ІІІ/І.J11С. 



Гостина в мишки 

Між зt\'леною р1стнею, 

шд І>рилатим лопухом, 

спочивав собі з сі.ч'f:ю 

довговусий Ромтомтом. 

Аж: горобчик, гарний хлопчик 

(Цвіркупешсо зваuся uін), 

із ПИСЬМОМ у дзюбку СКОЧИВ 
о о 

шсланець з чужих сторІн. 

На тонкім листн:у t..:алини 

прочитав таке душщс 

>)Р0~1ТОМТОМИКу, В ГOCTt!Hj" 

прпі".tкджай хоч на часоІ.:'С. 

Підписал:t ІІІкребетутю, 

СІра JІ!ИШКJ З"За ВО,1.!!; 

ПИСJІуn fПО,\ПіR, ПJ'f(' :\f'j'fT!T:,1: 

»Я б на н·рr.лах рад тудп! 
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Мамо люба, - він питає 
чи дозволите піти?« 

Мама радо дозволяє, 
»лиш вертайся швидко ти!<< 

До струмочка збіг n долину, . . . 
сш на трІску І гайда, 

ПОКИ ДО куща КJЛ!.НП 

не прибила їх 1;0да. 

Далі ст;ш СІшнатись тrішк 

по вербоних ІЮрЇНІ\5;л . . 
І до хати наш мишн:и 

перебіг недовгий шлях. 

Гей, зраділа мишка дуже 

Ромтомтомця обняла, 

»Ну, мій гостю, не дармуіі же, 

присувайся до стола!:< 

Круг стола ззсіли гості, 

три метелин:п, джм~лІ, . . 
ІЗ мисками по по:.tосТІ 

увихались жабки дві. 
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А потому rороб'ятко 

ВЗЯЛО СТ>JЧПЮ'Шу: тЇр<ЛЇ! 
R:i ІІішли в т.шоІ\ и порядку, . . . . 
1 велию 1 ;ча-'іl. 

Гс-'І;-б'ятн:У по~.;агали 

м \' .~JІK;tii7I:"J' !'і рі'уни, 
ш~ ,-нн.;~J.l)lИЛІІ :3<:rр;;ли, 

НОГИ p)'XJ.'IИCL CJJ\11. 

Джмілr, гучним грубезним 

басом 
пісню•думу проспівав, 

Бджілка з гарним вихилясом 

прочитала віршів два. 

Павучок на павутинні 

показав чимало штук -
»Правда, чудо - не дитина!« 
похвалив старий павук. 
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Господиня у долоНІ 
заплескала на служок, 

щоб в чарки з квіток червоних 

наливали сік•медок. 

Гості п'1оть, пісень співають, . . 
ГОМІН, СМІХИ ЗНІдуСІЛЬ -

господиню прославляюп., 

дякують за хліб, за сіль. 

»Ах!« - зюшались мишсшпа -
стурбувало щось то їх! 

Лихо! Віддалік на чатах, 

н:ажуть, І<іт Мурко заліг. 

Гості потаємним ходом 
крізь кертиці темпий дім 

враз прокралися до броду 
у чагарнику t·устtм. 

3 ОСОІ<И ЛИІІОК OЗlJaBOI: 

»РомтомтомИІrу, ЇlІ.и! 

Батько твій '3атурGунансн 

1 прислав мене сюди.(< 



На хребті прудкої риби . . . 
СІВ душок, МОВ на СІДЛІ, 

і ПО!·Ічався понад rлиби . . .. 
в рlдІІl сторони све1. 

Батько, мати йдуть на стрічу, 

:~>Ти здоровий? Що там? Як?« 

Всі приrодн щось аж тричі 

їм розказував хлопчак. 

Батько каже: :&Не заrинем, 

як щиренькі друзі в нас! 
•. _,\.ЯТ.1Й и;е, МИЛИЙ СИНУ 

пам'ятай це повсякчас!« 

І ляrла сім'я маленька 
щд крІслатим лопухом; 

h'1Tf..KO rном, маленька ненька 

1 ще z.1енший Ромтомтом. 

\ сnітляк, добрячий хрущик 
· --а 'LНЯ у моху спав, 

1JI у нl'п<у невсипуще 

· .. '·' tно~нв вартував. 



Рубають берізку 

Ромтомтомиr~ у діброві 

чує здаля »цюк« та й »цюк« 

і суворо супить брови 

на такий зловісний звук 

:.Хтось діброву там руба«:k 

серце ахнуло в душка, 

РомтомтоьшІ~ відбігає, 

заглядає ~·за дубн·:-t. 

На зеленій на галяві 

аж по пояс у тр;~т, 

иов дІвчата к~"'"Р~ІнІ, 

ТаМ СТОЯТЬ бсрЇЗІШ д!!і. 
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Стан тонсньІшй, рtст на диво 
біла, мов папір кора -
догщ1дала їж. дбайливо 

нуща, матшка стара. 

Коси їм вітри чесали, 
дощ1ш вибілив кору -
наче ТІ панни стояли 

дві берізки у бору. 

Л рубач якийсь губатий 

із со1шрою в руці 
підступає, щоб зрубати 

м.олоді берізІ\и ці. 

"Стій!« - гуІ\а душоІ< Щосили. 

І Іс рубаі-і! Облиш! Це гріх! 

lЦо tюни тобі зробили, 

що ти хочеш смерти їх? 

Молоді tюни ще дуже 
. . . 
І М ЯКе у ІІИХ ТІЛІ,J~е -

то і сам подумай, друже, 

•ш тобі на 1юрисп. це.« 

Рубачюце не зві:Іжає, 

(може він душІ\а й не чув) 

враз без жалю ударнє, 
бором глухо »цюк« загув. 
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>>Ой!« - берізка злебе11.іла 

як обсунулась кора 
• •••• ' о 

І 11 М ЯКОГО ТІЛа 

ймилось вістря топора. 

Ромтомтомик по підмогу 

дременув щосили в ліс: 

»Гей, сусіди, ради f.ога, 

рятувати йдіть беріз!« 

Виповз чорний вуж з криївки, 

з•шд тернового 1rуща, . . 
нришдняв з трави голншу, 

став лякати рубача. 

Вовк заnив, наЇzІrив гриву, 

пугач крин:нув, мов крtзL плач, 

Та у ШДІІОІІІДЬ ГЛУЗЛИВО 

топором потряс рубач. 

Джміль на ворога пустивсн, 

над чолом йому загув, 

та рубач і не СІrриш:tноІ, 

лиш рукою замахнуа 

Вдарив він джмеля нашдл1 

/І.ЖМелик у траву упав 

і безпам'ятний, паблідлий 

непорушно так лежав. 
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Аж ве)І.МІ)І.І·, Г) )"МУН) (урий 

виступає з МІ'Ж дерев, 

став дибка, і враз понvрий 

СКОJJИХІІУВ ЛІСаМИ pt::H. 

ЗlІреяін, поr.11янув оюса, 
пазурями землю дряп: 

.,-,уХ, )'Тр)' ЙОМ)' Я IIOCJ, 

I.IOKOIIITj'E'' IJI'>f<IIIJX JІ,1!1''· 

Утікав же рубачюце 

із діброви стрімrелон, 

))ОЙ, ЩОб )І,алі, ОЙ, щоб ШНН/lІІІt"J 

ІПоб хутч1ше V (("}!()!. ' r( 

А в селі, на ра;•.і ЛІ•'/Оf~І 

з ан ви в таю~: ,, Кінен1,! 
Руба•Ісм н вже не буд>', 

з руба•1:~ зрu(Їлt')-:я шв;-пг.::с 
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А берізки на га fЯRI . . . 
ЗеЛСШЮТІ, ІІІД ЛІСКОМ 

там джме.1н лікує браний 

невелІРІКИЙ ?омтомто111. 



Лісова музи:ка 

Дощ ішов три ;~ні без вшшу 

застунили мрю<и світ, 

залила вода долину, 

не пройти її убрід! 

На четвертий денІ., мов Ішітr<,l 

вийшло сош~с з~ноза хмар -
дрізд зраді в: ))Минула слітІ<а]r, 

Ниліз з•нід JІІІстка Іюмар. 

Зав'язала t1ілка вузлИ!<, 

в мандри L:тав -;(Їиратио. ІЖ, 

~Jастібнув останІІііі Jу;,зІШ: 

))J-[y, В ДОJ101'\'! 1 /;н: ТО І'j1ІІІІ_,, 



Де не глянь - по всій діброnі 

лиш гриби, гриби, гриби, 

та таІ<'і густі й здорові, 

хоч граблями їх греби! 

Капелюхи в них крисаТІ, 
рінні, бі,·Іі тулубні, 

rлянеш, - пічого й казати 

славні, бр;ші молодці. 

На дубів верхів'ї вітер, 

гомінкий, збиточний все, 

тут 1 там торкає юти, 

злегка листячком трясе. 

Л на вітах і на листі 

з попередних сльотних днtв, 

наче мавчине намисто, 

висять каплі срібляні. 

Обірвалась крапелина 

із дубового листка 
та й упала на долину, 

промениста 1 важка. 
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Як лtтtла, то roptлa, . . 
наче зtрка в юч лунку, 

а як впал<t, задзвонила 

на червоному rрибку. 

»Дзінь«, по лісі рознеслося, 

розкотився ніжний тон 

Ромтомтомцеві здалося, 

що озвався ксилофон.* 

Друrа, третя капл11 впала 
Їм переліку нема! 

Пуща весело заrрала 
раптом тонами всіма. 

Вnйшла музика на слав.у, 

хлоп'Іик скечив у танок, 

сюк на ліво, стриб 11;1 право, 

сперши ручки на станоІ~. 

А за ним, (rей Боже милий!) 

рушидо€я все живе, 

пританцьовує що сиди, 

землю зап'ятками рве. 

• Ксилофон - музичний інстрvмент, 

з якоt·о звуки видобувають уд"Г-"МИ 

молоточків. 
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Дитель взяв в танок .:ороку, 

білку їж, а бджілку ;~жмілІ,, 

зайчю~ тупав так нівроку, 

аж згубив чумацишй бриль. 

Т апцювали до утоми, 

аж попа;~ал•и на мох -
не охлнв л.иш Ромт-ом.томнк, 

бо завзятий був за трьох. 

Задивилось ясне сонн,с, . . 
як то лtс чарtвно грав, 

а маленький Ромтомтомчик 

пе- козацьки танцюнав. 

БатьІ~о·мати виіішли '< 1<;:п1 

посниралнся на тин, 

каже батеньк.,ві м.1ти: 

»Та й гульвіса той наш Lі~н!-;. 
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»Дзінь«, остання капля впала, 

чуду•музицІ юнець -
вся природа зашептала: 

»Ромтомтомик молодець!» 

Ромтомтомик подивився, 

батька•матінку пізнав, 

засоромився, закрився 

1 в тернину драла дав. 



У вирій 

Раз осІШІОЮ порою 

вибіг rном:юс з•під І<ущн<, 
ПОДИВИВСЬ - ОГО, I'OpOJO 

.ЛИНУТІ> В ВИГЇЙ ІІПІІІ./• ІСІ І< <'Іі 

»Варто 6,-дум:а-- пан.1.л "'f'" 
ПО.ЛеТІТИ ІМ у С..'ІІД, 

ПОДИБИТИСЯ на морl', 

на чудоний д.1Л•.rіиіі • '" • ·· 
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Бачить rномик - крук лІтає, 

кряче сумно понад ЛІС -
хлопчик крука закликає, 

щоб його у вирій ніс. • 

»Добре, каже крук, на плечі 

садовись мені малий, 

в край, де тепло, мов на печІ, 

МИ ІІОЛИНСМО ЯК стій!(< 

Линуть, линуть попід хмари, 

(ну, й хороший був це· лет!) 

Світ, мов казка, зорІ~чари, 

а вони - усе вперед! 

Ось і пальми майоріють 

на пустині там, де Ніл, 

сонц~ пражить, а не грІє, 

в рІчЦІ плеще крокодил. 

"'З України птиці летятІ> у ВІ<рій. "·' 
південь, до Греції та Зпшту й інших 

країн Піuнічної Африк11 
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Крук ізморений, безсилий 
опустинея край води; 

'->0, спасибі, кручку милий, 

як гарненько тут, гляди! 

Заживем ми тут прекрасно, 
бачиш, - снігу ні на лік, 

всюди любо, тепло, ясно, 

тут прожив би я ввесь вік. 

Інші, бач, живуть тут люди, . . . . 
ІНІІІІ села І мІста, 

ніраміди тут, верблюди, 

уСІлнка дивота. « 

Ходяп., броднть, оглн,'І,аюп, 

КОЖНИЙ І\уТИН', J(t,;І\НИЙ /~Їlvl, 

в кожну дІрІ<у заглндають, 

все таке цІкаве їм. 

Але крук ж<1ліпсп; >) }lру:же, 

я від спеки т;ш унрів! '< 

Д·3ьоба він JЮЗІ\рІ!ІІ тан: дуже, 

мов верблюда з'їстн хтів. 

» ІЦосt. ·з моїм з;~оро::'}JМ 1:рухо, 
спека сил у і; мене ІС1ї., 

в лобі жар, у дзьобі сухо, 

розпирає гру ди млІсть. 



Надивились ми досхочу, 

то ж пора уже назад. « 
Гном пристав на це охоче: 
>)З того я безмірно радІ« 

Крук свої розправив крила, 

ну, сідай! Готовий я! 

Так вони три дні летіли 

понад гори 1 моря. 

А четвертого дня зранку, 

як старенький Ромтомтом 

садовився до снІданку, 

став наш rномик під вікном. 

>)Зустрі •1айте, мамо-тату, 

йде до вас голодний гість! 

Відчиняйте швидше хату, 

дайте їсти, все ноїсn.!« 

Мати сина обіймала, 

батько цмоl(нув тричі аж: 

»Ти ьерпувснІ !>1и це знали, 

ВОЛОЦЮЖІЮ любий наш] 

А теперечки, будь ласка 

роздягайен і сідай, 

ос вареники, ось т-;;ннк;"І 

ти змориnен 

н 



f НОМИК Де СІ, Д1С1 С\В кожуха, 
з миш1 шкуркою підбив 

не злякає заверюха, 

НІ неІ'І.>ди лютий спів. 

Хоч і холодно, щоднини 

шн на совrах, чи санках 

13 вершечка кротовини 
вниз полин~. наче птах. 

Так 01~е, маленьиі ;.r.рузі, 

все скінчилоСІ. без біди, 

Ромтомтомик радий дрю.: 

1 спортонець, хоч куди! 

Кінець. 
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