
ДІНА БУЦАНЕЦЬ

ЯК ВАРЕНИК З ПИРОГОМ СТАЛИ РОДИЧАМИ

Давно це було.

Стали люди вареники варити. З вишнями, з капустою та картоплею.

На банкетах пригощали гостей. Гості хвалили гарячі вареники. Але, якщо їх

залишали на посудині, вони мерзли і ставали холодними та несмачними.

Одного разу так і сталося. Залишився якось вареник на тарілці один.

Ніхто його не з'їв. Господар побачив холодний вареник та сунув його у піч,

щоб підігріти.  Згодом й забув про нього.  А коли згадав,  то вареник вже

спікся.

Спробував  господар  вареник.  Це  вже  не  вареник  був,  а  справжній

пиріг. Сподобався він йому дуже.

З тих пір стали люди пекти пироги, пригощати ними дорогих гостей.

А вареник залишився їм за родича.

 

КРАПЛИНКА-МАНДРІВНИЦЯ

На планеті жили Земля, Суходіл, Небо та Сонце. І було дуже багато

води! Води було так багато, що вона майже не бачила Суходолу.

Гаряче Сонце все більше припікало. Раптом Вода зрозуміла, що стала

набагато легшою і полетіла вгору до білої снігової хмаринки. Крапелька

перетворилася у водяну пару. Вона була легко одягнена і стала замерзати.

Все важче і важче було її тільце. Капля закружляла і перетворилася в

гарну Сніжинку. Тихо сіла на Суходіл. Він зрадів їй, та зігрів сніжинку. А

вона розтанула і знову стала крапелькою.

З тих пір сподобалося краплинці подорожувати.



Другого  разу  захотілося  їй  піднятися  ще  вище,  аж  до  крижаної

хмаринки.  Швидко  вона  перетворилася  в  велику  градинку,  кругленьку

льодяну кульку і випала на землю.

Так вона подорожує увесь час. З неї сміються. Кажуть, що вона бігає

по  колу,  не  може  ніяк  зупинитися.  Тобто  робить  кругообіг.  А  їй  -

подобається!

Ось така у нас Краплинка-Мандрівниця.

ЯК ДОБРЕ ВЧИТИСЯ НА МІСЯЦІ

Кожен  раз,  коли  дзвенів  шкільний  дзвінок,  Юрась  чомусь

засмучувався. Йому не хотілося слухати розповідь вчительки про те, чому

два помножити на п'ять буде десять.  Він дивився у вікно. Грався.  Ловив

гав... і мріяв...

Мріяв про те,  як добре було б вчитися, наприклад, на Місяці.  Адже

там все легке,  невагоме.  Стрибати легше,  писати швидше,  думки будуть

самі залітати в мозок...

Та  так  замріявся,  що  заснув.  І  наснилося  йому,  що  він  насправді

опинився на Місяці. Відіслав однокласникам космограму:

- Хлопці, тут у шість разів легше вчитися, я привезу вам у шість разів

більше...

І тут космограф зламався. Юрась прокинувся. Ще не прийшовши від

цього до тями,  хлопець побачив,  як рука вчительки,  Олени Миколаївни,

взяла щоденник і стала виводити йому велику, в шість разів більшу двійку,

ніж звичайна.

Ось так добре вчитися на Місяці тому, хто ловить гав на Землі..


