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ЦуЦик  Ліо
На півночі України, у місті Чернігові, жив собі хлопчик Марко. Ріс допитливим та кмітливим. 

Матуся його була ще молода й навчалася в медичному коледжі, бо дуже хотіла стати лікарем. 
Марко залишався вдома зі старенькою нянею, котра, стомившись, хутко засинала й гучно хропіла. 

Хлопчик, як і всі дітлахи, був непосидючим: зазирав повсюди й витягав усі речі, які міг дістати. Не 
обходилося без того, аби щось не звалити додолу – скажімо, будильник чи програвач. І якщо вже 
вдавалося відкрити шухляду, то брав та кидав на підлогу все, що потрапляло під руку – будь-який одяг 
чи взуття! Отож Марко влаштовував такий гармидер, що не раз був покараний за це.

Та понад усе на світі хлопчикові подобалося мріяти. Він прагнув швидше вирости, стати дорослим 
і бути лісником, щоб жити серед рослин і тварин, розмовляти з ними. 

А ще, як будь-якій нормальній дитині, Маркові дуже хотілося мати песика, бавитися з ним і весело 
проводити час. 

Янголятко зрозуміло, чого бажає хлопчик. Ми знаємо, що янголи люблять людей, а найбільше 
– дітлахів. Отож янголятко перейнялося мрією Марка. Але як йому допомогти? Звісно, найкраще 
звернутися до чарівного дідуся – Великого Янгола й попросити його, аби підказав, як найліпше 
втілити мрію дитини. 

Великий Янгол був вельми мудрим і розважливим. Він відповів: «Авжеж, порадуємо малюка! У 
нього є чуйна бабуся. Треба тільки познайомити її з хорошим песиком…».

І сталося диво! Бабуся, як завжди, поверталася додому дорогою, що проходить поблизу школи. 
Там, на клумбах, ростуть кущі розмарину. Щоразу, чимчикуючи повз квітник, старенька жінка зривала 
гілочку, аби приготувати смачні коржі з розмарином. Та цього вечора, тільки-но бабуся схилилася над 
кущем, як раптом почулося жалібне повискування. Бідолашна жінка розгубилася, аж сумка випала з 
рук! Заходилась її піднімати і… помітила цуценя, яке тремтіло від холоду. 

– Моє маленьке, хто ж тебе покинув? Ти, мабуть, голодне? Не сумуй, я про тебе подбаю! – погладила 
песика бабуся. – А як же тебе звати? 

– Ліо… – подумки підказало жінці янголятко, що, невидиме, перебувало поруч.
– Ліо, дорогенький, ходи сюди, не бійся! – лагідно покликала бабуся. – Запрошую тебе до себе 

додому. У мене є молочко з печивом. А ще – тепла ковдра й великий зручний кошик, де ти зможеш 
прекрасно відпочити. Поїси, зігрієшся, поспиш досхочу… То як? Ідемо?

Песик вдячно завертів хвостиком і побіг поруч із жінкою. Він був напрочуд гарненьким: світло-
коричнева «шубка», спереду білосніжна грудка, на хвостику – білий чубчик та ще й на лапках – біла 
шерстка, немов домашні капці. Така дивовижна гра кольорів! Просто неймовірний собачка, наче 
намальований вигадливим художником!

Чимчикуючи додому, бабуся не переставала щиро захоплюватися своїм новим знайомим, 
заспокоювати його:

– Який же ти чудовий! І як могло трапитися, що тебе покинули в кущах? Не хвилюйся, Ліо, я тебе 
догляну. А згодом, тільки-но оклигаєш і зможеш вирушити в дорогу, відвезу тебе до свого улюбленого 
онука. Це – дуже хороший хлопчик. Відчуваю, він чекає на тебе з великим нетерпінням! 

Минув місяць, і старенька жінка виконала свою обіцянку – поїхала до Чернігова й подарувала 
гарнесенького і веселого песика щасливому Марку.

Так, дякуючи добрим янголам та співчутливій бабусі, збулася заповітна мрія хлопчика.

 
MARCO  E  LIO

C’era una volta un bambino che si chiamava Marco. Cresceva in fretta e, soprattutto, era molto sveglio 
perché capiva tutto.

Viveva a Cernigov, nel nord dell’Ucraina. La sua mamma era ancora giovane ed ogni mattina doveva 
andare all’Università per completare gli studi in Medicina. 

Marco restava a casa con una vecchia bambinaia che, però, si stancava presto e, senza accorgersene, 
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cadeva addormentata russando rumorosamente.
Marco girava attorno per la casa e, come tutti i bambini curiosi, metteva le mani su tutti gli oggetti che 

poteva raggiungere, non senza farsi cadere addosso apparecchiature costose e delicate come registratori ed 
orologi.

Quando poi riusciva ad aprire i cassetti dell’armadio, tirava fuori tutti gli indumenti ed i vestiti che gli 
capitavano sotto mano, creando un gran disordine in tutta la camera, con le inevitabili punizioni al ritorno 
della mamma alla vista di tanto caos. Però a Marco piaceva, soprattutto, fantasticare... 

Sognava di crescere velocemente e di diventare presto un uomo adulto per fare il boscaiolo e vivere in 
mezzo alle piante ed agli animali. 

Come bambino, per il momento, si accontentava di possedere un cagnolino tutto per se’ con il quale 
giocare e passare gioiosamente le sue giornate. 

Un angioletto interpretò ed accolse il suo desiderio, perché, come sappiamo, gli angeli del cielo vogliono 
bene agli uomini, ma ancora di più ai bambini. L’angioletto voleva aiutare Marco, ma non sapeva come fare 
ed allora pensò bene di andare a trovare tra gli angeli del paradiso il nonno di Marco che era morto da tempo, 
per chiedergli consiglio su come venire incontro ai desideri del suo nipotino. 

Il nonno rispose: 
“ E’ semplice! Manderemo un messaggio a nonna Lucia che abita a Cogoleto... ci penserà lei ”.
Manco a dirlo, in quel preciso momento si verificò un miracolo... 
Nonna Lucia stava tornando a casa lungo la strada che passa a fianco delle scuole di Cogoleto. Lì c’era 

un’aiuola in cui cresce del rosmarino. La nonna, tutte le volte che passava di lì, aveva l’abitudine di staccare 
un rametto di rosmarino per usarlo nella preparazione delle focaccette. Ma quella sera appena si chinò sulla 
pianta, sentì un flebile   “ bau, bau ”. Povera nonna! Subito si spaventò, ma poi guardando meglio, vide un 
piccolo cucciolo di cane che tremava, ha guaito intirizzito dal freddo.

 “ Piccolo trovatello! ” esclamò, affibbiandogli il primo nome che le venne in mente. “ Vieni, vieni qui 
Lio...! Ti porterò a casa mia, ti darò da mangiare un po’ di latte e bi-scotti e poi ti metterò a riposare in un 
cestino sotto una copertina di lana calda! ” 

 Lio dimenando la coda in segno di gradimento si avviò dietro a nonna Lucia. A lei parve subito bellissimo 
perché aveva il pelo sulla schiena di color marroncino e il petto bianco candido come la neve; le zampine di 
color marroncino nella parte anteriore, avevano le estremità di un bianco cosi pulito da farle sembrare delle 
pantofoline appena indossate; anche la coda era di color marroncino, ma nella sua parte terminale sbocciava 
in un ciuffettino bianco che faceva di quella bestiola un capolavoro di composizione di colori. Al punto 
che nonna Lucia, nel cammino verso casa, non faceva altro che esclamare a voce alta, come se Lio potesse 
ascoltare:

 “ Ma come sei bello! Chi mai ti ha potuto abbandonare in quel modo? Non ti preoccupare, io mi curerò 
di te e quando sarai in grado di affrontare il viaggio, ti porterò in Ucraina a Cernigov, dove c’è il mio nipotino 
Marco che ti aspetta con impazienza! ”

 Passò circa un mese, la nonna preparò la gabbia per il lungo viaggio e parti in compagnia di Lio. 
 Cosi il desiderio di Marco era stato esaudito.
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Мурашка  Мар’яна 
Жив-був на світі хлопчик Марко. Жив, не тужив. Любив прогулятися з матусею в рідному Чернігові 

мальовничим парком до чарівної річки Десна. Подобалося йому бігати між старими крислатими 
деревами. Все намагався вхопити рученятами дзвінкоголосу пташку чи прудку білочку, аби краще 
роздивитися це диво природи. Матінка, звісно, не могла встежити за його акробатичними спробами, 
бо, як усі неньки, гляділа за дитиною на відстані, слухаючи дзвінкі вигуки сина. 

Одного разу хлопчик чимчикував парком і звернув увагу на розквітлу кульбабку, що спрагло 
тяглася золотавою голівкою до світла. Мерщій зірвав її і… сунув до рота. Але раптом відчув гострий 
біль і закричав так голосно, що матуся вмить опинилася біля дитини. Марко прожогом витягнув квітку 
й побачив малесеньку мурашку. Здогадався – це вона наробила лиха! Та ще більше він здивувався, коли 
крихітна істота озвалася людською мовою:

– Не вбивай мене, будь ласка, хлопчику! Залиши живою! Я розповім тобі багато цікавого про наш 
мурашиний світ. Запевняю – не пожалкуєш! Хочеш, покажу наше підземелля? 

– Гм… Як же я зможу туди потрапити? Адже у порівнянні з тобою я – Гулівер! – гордо відповів 
Марко.

– Авжеж, ти – дуже великий, але не хвилюйся – я тебе проведу. Зможеш побачити наш незвичайний 
світ своїми очима, – запевнила мурашка.

Марко був допитливим хлопчиком – усе прагнув перевірити сам. Йому подобалося розбирати, а 
то й просто ламати іграшки, аби роздивитися, що там всередині. Неодмінно торкався всього руками. 
Ретельно обстежував пральну машину. Видирався на стіл, щоб із висоти розгледіти краще те, що 
ховалося від нього.

Якось він побачив, як ворона впала на мурашник і заходилася махати крилами і розгрібати його 
лапами. А мурахи, аби захиститися від непроханої гості, дружно «пригощали» її своєю мурашиною 
отрутою-кислотою. Та ось ворона злетіла вгору, залишивши господарям дещицю своєї поживи. 
А мурахам тільки того й треба! І підступного чудовиська з гострими кігтями спекалися, і купу їжі 
перетягли до своєї комірчини. Чудовий запас провізії! Поки вистачить, а взимку вони сплять…

– Ну, то як, приймаєш мою пропозицію чи ні? – обережно запитала мурашка.
Цікавість узяла гору, і Марко погодився. Але з умовою, що під час цієї дивовижної мандрівки 

нічого лихого з ним не трапиться. Наприклад, ніхто його не покусає…
– То що ми мусимо робити, аби потрапити до підземелля? – наважився хлопчик.
– Не турбуйся, – заспокоїла мурашка. – До речі, пора познайомитися. Мене звати Мар’яною. А 

тебе?
– Марко… – ошелешено відповів хлопчик. – А що, у мурашок теж є імена, як у людей?
– Звісно. А чому б і ні? Ми – теж живі істоти. І у нас також є чому повчитися! Отож заплющ очі і 

дай мені руку. Так… Тепер зроби два кроки вліво і зачекай кілька хвилин…
Марко слухняно ступив – крок, другий. І незабаром відчув, що під ногами здригається земля… 
– Тепер розплющ очі й подивися навколо, – пролунав уже знайомий голос.
Хлопчик роззирнувся, вражено похитав головою. Поспіхом протер очі, та так і завмер із відкритим 

ротом. Просто перед ним височіли багатоповерхові яруси з просторими кімнатами, де знаходилися 
личинки, яких заклопотано годували працелюбні мурахи, схожі одна на одну, мов рідні сестри. Взагалі, 
цей незвичайний підземний палац був збудований так, щоб сюди не потрапляли ні вода, ні холод, а 
сонячні промені зігрівали житло.

Та ще більше здивувався Марко, не помітивши тут жодної комахи, так би мовити, чоловічої статі. 
Суцільне дівоче царство! А найбільше його вразила величезна «цариця», якою дбайливо опікувалися її 
доньки, по-чудернацькому годуючи примхливу матінку просто зі своїх ротиків…

 Побачив хлопчик і суворих «солдаток», котрі невтомно охороняли вхід до своєї оселі від підступних 
мурахоїдів та інших небезпечних ворогів. 

– Ну як, цікаво? – посміхнулася Мар’яна. 
– Авжеж! Ціле царство наречених, – промовив Марко, зачудовано роздивляючись навкруги, – 

якими верховодить цариця… 
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Він торкнувся стін – міцних, немов виготовлених із цементу.
– Знаєш, у чому тут секрет? Ми ретельно пережовуємо шматочки листя, кори, землі зі своєю 

слиною. А потім викладаємо стіни, неначе з цегли, – пояснила Мар’яна. 
– От тобі й слина… – почухав потилицю Марко.
– Не лише заживляє рани, допомагає засвоювати їжу, а ще й цементує стіни! – гордо уточнила 

співрозмовниця.
Хлопчик дивувався все більше й більше. Який скрізь порядок! Повітря – сухе і чисте, адже мурахи 

влаштували власну хитромудру вентиляцію. Тож жодної цвілі, як у добротному, ошатному будинку. 
– Кожна мураха народжується зі своїми обов’язками, тобто її тіло вже пристосоване до того, чим 

вона займатиметься, – розтлумачувала Мар’яна. – У нас – залізна дисципліна! За непослух одразу ж 
виганяють із сім’ї, взагалі з помешкання; а в іншу таку родину чужинку якщо навіть і приймуть, то 
лише безправною «рабинею»! 

– Нічого собі… – похитав головою Марко, який звик бешкетувати вдома. 
– Інакше не можна. Мусимо жити в злагоді, багато працювати. Тоді все буде гаразд! – посміхнулася 

Мар’яна. – Наприклад, наші «робітниці» народжуються з крупними тілами і вже за тиждень починають 
працювати «няньками» – терпляче доглядають личинки. А коли підростуть, добувають їжу. Таких у нас 
називають «фуражирами». Дехто стає «будівельником». А ті, що нездатні виконувати важкі роботи, 
охороняють запаси їжі.

– Це – як наші бабусі! – збадьорився Марко. – А от ваші «солдатки» – неначе балерини… 
– Так, – погодилася Мар’яна. – Вони – менші за розмірами. Тонші, більш рухливі. Це – комахи-

воїни. Охороняють нас від загарбників. Втім, можуть принагідно поцупити личинки в іншій мурашиній 
колонії…

– Точнісінько, як і люди! – здивувався хлопчик. – Просто деякі дядечки й тітоньки мають звичку 
брати чуже. Мама говорить, що це – дуже погано.

– Авжеж, люди мало чим відрізняються від мурах… – кивнула Мар’яна. – Коли ті поцуплені 
личинки виростуть, то стануть «рабинями». 

– Тобто не матимуть нічого свого? – насупився Марко.
– Звичайно. Годуватимуть личинок, але чужих, – пояснила мураха. 
– Так нечесно, – похитав головою хлопчик. – Вони ж ні в чому не винні!
– Вони – «рабині», – стенула плечима Мар’яна. – У вас раніше теж таке було. Вчитимеш у школі 

історію, то дізнаєшся. До речі, ми, мурахи, свої закони вже мільйони років не змінювали. Не те що у 
вашій Верховній Раді, де сім п’ятниць на тиждень… А знаєш, які наші «солдатки» мужні і самовіддані? 
Коли наступає велике лихо і вже не можна врятувати мурашник, оголошується загальна евакуація – 
колонія перебираються в інше місце. Це – нелегко і небезпечно, але сестер охороняють «солдатки», 
навіть ризикуючи власним життям. Наприклад, коли потрібно перейти водний рубіж – струмочок, 
джерельце, вони створюють живий міст із власних тілець, по якому мігрує вся мурашина громада. 
І витримують це неймовірне навантаження кілька годин, доки остання комаха не зійде на сушу й 
перебуватиме в цілковитій безпеці.

– А на вигляд – такі маленькі й тендітні! – з повагою поглянув Марко на мурашиних охоронців.
– Ну, що, ти вже стомився й хочеш до мами чи мені продовжувати екскурсію? – турботливо 

поцікавилася Мар’яна. 
– Продовжуй! – поквапливо промовив хлопчик, який так захопився всім почутим і побаченим, що 

геть забув про свої пустощі.
– Добре, – схвально посміхнулася співрозмовниця, – мураху не треба просити двічі! Отож, як 

працюють мої сестри, ти бачиш власними очима. І, думаю, вже збагнув, що наша «цариця» не має часу 
веселитися. Бо вона трудиться найбільше – відкладає яєчка, дбаючи про майбутні покоління мурах. Їй 
постійно ніколи, тож їсть буквально на ходу, приймаючи харчі від своїх донечок. Вони годують неньку 
спеціальною сумішшю зі своїх щелепних залоз, за допомогою слини. 

– У нас матусі теж годують немовлят, тільки груддю, – виявив ерудицію Марко. 
– Так, немовлята смакують дуже поживним материнським молоком, – погодилася Мар’яна. – Втім, 

наша «цариця» не скаржиться – така її доля. Тож трудиться, мов конвеєр, від зорі – до зорі! А ще в 
мурашиних органах слуху є такі собі «антени».
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– Як у телевізорів? – запитав хлопчик.
– Щось таке… – підморгнула Мар’яна. – Ми тремося животиками й видаємо звуки, які вловлюють 

сестри. У такий спосіб ми посилаємо сигнали тривоги. Тобто ми одне одного чуємо, а ворог – ні! 
– Круто! Ми з моїм приятелем Петьком теж хочемо створити свою таємну мову, аби нас ніхто не 

зміг підслухати! – захоплено промовив Марко.
– Також, завдяки своїм розвиненим зору та нюху, ми досить непогано орієнтуємося в просторі, 

– похвалилася мураха. – Навіть мандруючи кілька діб, знаходимо дорогу додому. Причому і вдень, і 
вночі.

– Я теж так зможу, коли трохи підросту й випрошу у тата бінокль для нічного бачення, який 
продається в сусідній крамниці. З таким біноклем нормальна дитина здатна гуляти навіть опівночі, бо 
від будь-яких вампірів п’ятами накиває! – запевнив хлопчик. 

– А ще ми, як і люди, здатні відбраковувати зерно. Тобто тягнемо до мурашника лише все хороше, 
смачненьке, поживне. Поглянь, – махнула лапкою Мар’яна, – у наших сховищах – жодного неякісного 
продукту.

– А у наших – трапляється… – зморщив носа Марко. – Іноді у крамницях та-а-ке продається, що 
смердить на увесь Чернігів!

– Взагалі, якщо пропорційно порівняти розміри мурахи та людини, можна підрахувати: наші сестри 
протягом одного дня мандрують стільки, що вам і не снилося! Тобто для вас, людей, така наша подорож 
– це все одно, що пішки чимчикувати від Нью-Йорка до Сан-Франциско – 3951 кілометр! Уявляєш, 
скільки тобі довелося б швендяти? А ми проповзаємо таку відстань за день!

– Зате ми, люди, їмо більше, – впевнено відповів хлопчик.
– Це – як сказати… – примружила оченята Мар’яна. – Ми, мурахи, такі ненажери! Влітку удень 

з’їдаємо в 25 разів більше за власну вагу! Знаєш як нас називають? Санітари природи. Бо ми невтомно 
поїдаємо отруйних комах. 

– Молодці! – похвалив Марко. – Хай вам смакує й далі! Слухай, а що це за дивні мурахи – бачиш, 
он там, схожі на малесенькі глечики?

– Є сестри, які заготовляють і зберігають мед у своїх черевцях. Дійсно, схожі на глечики, – 
посміхнулася співрозмовниця. – А є мурахи, котрі вирощують гриби. О, це – справжні біологи! Знайдуть 
затишний куточок, наносять землі, свіжих листочків і чаклують собі. Старанно удобрюють власними 
органічними відходами… В такій «лабораторії» – тепло, волого, от ґрунт і перегниває, а за кілька 
місяців з’являються гриби. О, це – така смакота! Ними залюбки ласують і старенькі мурахи, і личинки!

– Неймовірно… – замислився хлопчик.
– Дорогий Марку, за цей час ти дізнався про нас стільки нового, що, сподіваюсь, тепер обережніше 

ставитимешся до мурах: не кривдитимеш, не тупцюватимеш по наших домівках. І друзям своїм 
розкажеш, – з надією промовила Мар’яна. – Так, ми – маленькі, але теж, як і ви, хочемо жити. Маємо 
свої радощі. Невтомно трудимося й приносимо користь природі! Ну, що, ти – живий, здоровий? Тебе 
ніхто не покусав? Зараз я тебе виведу на поверхню землі. Там тебе вже зачекалася матуся… 

– Дякую! – схвильовано відповів хлопчик. – Це була незабутня мандрівка. Обіцяю, що ніколи не 
кривдитиму мурах. І всім розповім, які ви незвичайні! 

Мар’яна взяла Марка за руку і попросила його заплющити очі. А за мить знову задрижала Земля, 
й хлопчик раптом опинився на поверхні. Примружив очі від яскравого світла і… побачив свою маму! 
Обоє заплакали від хвилювання та радощів. Ненька була щаслива, що знайшла свого синочка і з ним 
нічого лихого не трапилося. 

– Як довго я тебе чекала! – схлипнула, ніжно пригортаючи хлопчика.
– Що ти таке кажеш, матусю, рідна? – здивувався Марко. – Я ж був під землею лише кілька годин…
– Минуло три доби, відколи ти несподівано зник. Ми з татом не знали вже, що й думати! Що 

сталося, синку?!
– Я вам усе розповім, чесне слово, – крізь сльози посміхнувся хлопчик. – І… знаєш, тепер я буду 

слухняним! 
– Добре, синку. Ходімо швидше додому, там тебе чекає друг, про якого ти стільки мріяв… 
– Друг? – вражено запитав Марко.
– Так, – посміхнулася матуся. – Його звати Ліо. Це – найкращий песик у світі! 
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LA  FORMICA  FEDERICA 
C’era una volta un bambino di nome Marcolino che era solito fare insieme alla mamma delle lunghe 

passeggiate nel grande parco che si estendeva lungo il fiume. A Marcolino piaceva scorrazzare tra gli alberi 
del bosco a correre dietro agli uccelli ed agli scoiattoli per cercare di afferrarli con le sue mani e poterli 
contemplare da vicino in tutta la loro bellezza. La mamma, naturalmente, non potendo stargli dietro in tutte 
le sue acrobazie, si limitava a guardarlo da lontano, ascoltando l’eco della sua voce squillante.

Un bel giorno Marcolino, attraversando un prato che stava sbocciando al primo sole primaverile, vide 
la testolina gialla di un fiore di tarassaco, la strappò e se la mise in bocca. Subito sentì un dolore lancinante, 
emise un urlo così forte che arrivò alle orecchie della madre e, istintivamente, infilando le dita in bocca, tirò 
fuori una piccola formica responsabile di tanto guaio.

La piccola formica, che si chiamava Federica, l’implorò con voce umana cosi: “ Ti prego non uccidermi! 
Se mi salvi la vita ti farò vedere le tante cose del nostro mondo sotterraneo, ti assicurò che ne resterai 
entusiasta! ”. Al che Marcolino obiettò: “ Come posso io così grande entrare nel vostro regno lillipuziano? ”.

“ Sì, è vero! Tu sei tanto grande rispetto a noi, ma non devi aver paura, io ti accompagnerò nella visita e 
tu potrai vedere con i tuoi occhi un mondo nuovo e meraviglioso! ” riprese la formica.     

Marcolino, che era un bambino attento e curioso, pensò a lungo se accettare o no questa proposta, ma 
alla fine il suo gusto per l’avventura prevalse e disse di sì, non senza farsi promettere di non essere morsicato 
dalle miriadi di formiche che avrebbe incontrato nel suo misterioso viaggio. 

“ Allora, come facciamo per scendere a casa vostra? ” chiese Marcolino.
“ Non ti preoccupare, dammi la mano, chiudi gli occhi, fai due passi sulla tua sinistra ed aspetta qualche 

secondo... ” rispose la formica. 
Marcolino obbedisce agli ordini della formica Federica, sente tremare la terra sotto i suoi piedi ed ha la 

sensazione di scendere dolcemente come quando ci si trova su di un ascensore in discesa. 
“ Ora puoi riaprire gli occhi e contemplare tutto attorno a te! ” annunciò la formica con voce sempre più 

squillante.
Quando Marco aprì gli occhi rimase così stupito che non poté fare a meno di esplodere in un’esclamazione 

di meraviglia. Vide una lunga galleria con ampie camere sui due lati, che venivano areate da canali naturali 
che portavano aria fresca, asciutta e ventilata. In esse le formiche collocano i loro nidi che rimangono protetti 
dalla pioggia e dall’umidità, costruendoli in modo tale da assorbire i raggi del sole ed esserne riscaldati. 

La cosa più straordinaria che ebbe a costatare fu che nel loro regno non era presente alcun maschio. La 
formica più sviluppata nel fisico è considerata la Regina – Comandante. Tutte le altre svolgono differenti 
mansioni. Ci sono quelle che covano pazientemente le larve fino al momento di farle dischiudere. Quelle che 
fanno il lavoro del muratore masticando pezzetti di carta, di legno, di terra ecc. ed impastano il tutto con la 
loro saliva per farne dei mattoni adatti a tirar su i muri di sostegno delle loro costruzioni. Ci sono anche le 
formiche militarizzate che hanno il compito di controllare le entrate dei loro Formichieri, difendendole dai 
nemici esterni. Esse svolgono tale funzione anche nel caso di migrazioni forzate quando l’intera popolazione 
nello spostarsi da un luogo a un altro potrebbe essere aggredita se non ci fossero le sentinelle sempre all’erta.  

Durante le marce sono in grado di superare ogni tipo di difficoltà dimostrando di possedere delle abilità 
straordinarie. Se, ad esempio, devono attraversare un piccolo corso d’acqua, entrano in funzione le soldatesse-
pontiere che, afferrandosi con le mandibole una alle altre, creano una sorte di ponte animale tra le due sponde, 
permettendo così il passaggio dell’intero gruppo sui loro corpicini uniti a mo’ di arco. 

Ci sono le formiche-foraggiere che sì né occupano della ricerca del cibo che viene immagazzinato in 
una apposita dilatazione dell’intestino per essere poi ridistribuito a tutte le altre, alle larve ed alle pupe. Le 
formiche produttrici di miele si chiamano operaie mellifere, perché si trasformano in orci ambulanti che 
offrono cibo a chi ne ha bisogno. Una particolare considerazione meritano le formiche coltivatrici di funghi, 
del cui micelio si nutrono sia gli adulti che le larve. Nella stagione opportuna esse preparano il terreno 
adatto apportandovi escrementi di vario tipo, detriti vegetali decomposti e foglie fresche spezzettate in piccoli 
frammenti. Dopo qualche mese d’incubazione in atmosfera caldo-umida, la superficie del terreno si ricopre 
di un micelio grigiastro: è un piatto succulento per tutti! E pensare che questi capolavori siano opere di 
femmine! E’ un regno meraviglioso, c’è un’organizzazione esemplare nella distribuzione degli oggetti e degli 
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incarichi, attribuiti in base alle caratteristiche corporee di ciascun abitante del luogo.
Infatti, la formica che si distingue per le grandi dimensioni del suo corpo è destinata a diventare la 

Regina – Comandante. La sua funzione principale è quella di deporre uova in continuazione per garantire 
la continuità della specie, non deve minimamente provvedere al suo sostentamento perché ottiene il cibo 
necessario peregrinando in questua tra le sue numerose figlie sparse per il regno. 

Le formiche operaie hanno il capo robusto e corrazzato, mandibole forti e volitive, torace sviluppato e 
prominente, occhi relativamente piccoli. Ad una settimana dalla nascita le operaie cominciano a svolgere 
il ruolo della cova delle larve, successivamente diventano muratori e successivamente ancora foraggiere. 
Quando sono prossime all’età della pensione, passano al ruolo di custodi della dispensa. Da notare ancora che 
anche nel mondo delle formiche valgono alcune cattive abitudini del mondo degli Umani, come, ad esempio, 
quella di fare incursioni in altri nidi per rapire forze nuove da ridurre in schiavitù a proprio servizio.

Arrivati al termine della visita e delle relative spiegazioni, la formica Federica chiede a Marcolino se 
vuole tornare a casa dalla sua mamma o se vuole intrattenersi a conversare ancora un po’.

Marcolino era rimasto talmente affascinato alla descrizione di quel mondo che non sarebbe voluto andare 
più via di lì. E così chiese alla formica di poter restare ancora un poco ad ascoltare quanto era interessante 
conoscere... lei non si fece pregare due volte e così continuò...

“ Caro Marcolino, devi conoscere più in dettaglio le caratteristiche tipiche delle formiche. Ad esempio, 
devi sapere che grazie all’efficienza degli organi della vista e dell’olfatto esse possiedono un eccezionale 
senso dell’orientamento che permette loro di riconoscere tratti di cammino già percorsi da qualche tempo, 
anche al buio. In caso di pericolo possono emettere una sostanza odorosa che funge da segnale di allarme e, 
contemporaneamente, emettono pure particolari segnali sonori, ottenuti strofinando i due terminali del peziolo. 
Le formiche inoltre svolgono un lavoro prezioso di ripulitura dell’ambiente, perché, essendo onnivore, si 
nutrono di qualunque tipo d’insetti, in particolare di quelli dannosi. Le loro larve possiedono un apparato 
boccale formato da tessuti molli ed uno stomaco allungato e ben corrazzato che permette loro di smaltire 
le palline di cibo, secche e ben compattate, che le formiche operaie hanno immagazzinato nei loro granai 
per l’inverno. La preoccupazione di procurarsi il cibo è prioritario rispetto a tutte le altre perché le formiche 
sono forti mangiatrici, tant’è vero che durante la giornata fanno ben venticinque pasti in ognuno dei quali 
divorano una quantità di cibo superiore al loro peso corporeo. E dal momento, che sono delle camminatrici 
instancabili si può capire come il loro lavoro di risanamento ambientale nel microcosmo degli insetti dannosi 
sia fondamentale anche per voi Uomini. ” 

“ Carissimo Marcolino, arrivato a questo punto, hai acquisito un bagaglio d’informazioni sullo strano 
mondo delle formiche che dovrebbe essere sufficiente a renderti più attento a tutte quelle forme di vita che 
si svolgono sotto i vostri piedi di Uomini. Mi auguro che tu possa convincere tanti tuoi amici a vivere questa 
esperienza in un prossimo futuro. Adesso ti riporterò in superficie, dove c’è la mamma che ti aspetta.”

Marcolino, commosso per l’accoglienza riservatagli, ringraziò, con le lacrime agli occhi, tutte le formiche 
che l’avevano accompagnato nell’esplorazione. La formica Federica lo prese per mano, gli fece fare due passi 
a destra e lo riportò in superficie.         

Marcolino, dopo un primo impatto di smarrimento, chiuse istintivamente gli occhi per non essere accecato 
da quell’eccesso di luce cui non era più abituato, ma subito percepì il flebile pianto di sua madre, altrettanto 
commossa nel rivederlo lì vicino, sano e salvo. 

“ Quanto è che mi manchi figlio mio! ” disse Lei.
“ Che né dici mamma, sono stato giù poche ore soltanto!” replicò Lui. 
“ Può darsi che laggiù il tempo scorra più lentamente che da noi, comunque andiamo presto a casa perché 

il tuo cagnolino muore dalla voglia di abbracciarti ” riprese Lei.
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коЗа  під  парасоЛькою

Жила-була Коза, звали її Зінка. Одного разу вона одержала від сестри Маринки листа із 
запрошенням відвідати своїх рідних та відсвяткувати разом Великдень. Зінка барилася недовго й 
почала збиратися в дорогу. Знайшла і чудові подарунки. Для Маринки – намисто з коралів, для матусі 
– гарну спідницю, а для онуків – тістечка у вигляді голуба, як і годиться до Пасхи. Сама вбралася 
у штанці в клітинку та червону блузку. Не забула й про парасольку, яка завжди була з Зінкою на 
випадок дощу чи спеки. Через це її так і прозивали – Коза під парасолькою.

От прийшла Кізка до своєї станції, та раптом перед нею, ніби з неба, впав водій лімузину – 
Віслюк Довгі Вуха – й запросив зайняти місце біля вікна. 

Вмостившись якнайзручніше, Коза почала розглядати дорогу та милуватися заквітчаними 
краєвидами, які в квітні – найгарніші, бо все після довгого зимового сну одягається у весняні 
шати. Яблуні – в білі, черешні – у рожеві, а поля – в ніжно-блакитні. Квітки кульбабки тягнуть свої 
жовтенькі голівки до сонечка, немов до татка. Зінка думала: які смачні ці ніжні вишневі гілочки! У 
неї аж слинка покотилася. Раптом вона як залементує:

– Водію, зупини негайно автівку!
Схопила парасольку та мерщій з машини. 
Здивований Віслюк не міг втямити, що ж таке могло трапитися. Аж бачить – Ведмідь пиляє 

велетенського дуба, бо мав побудувати зруба.
– Постривай, негіднику! – вигукнула Коза. – Хіба не знаєш, що коїш?! – і з парасолькою кинулася 

на Ведмедя. – Ти не розумієш, що оце Природу нищиш? Твоя порожня макітра не думає про пташок 
та комашок? Адже на світі все між собою пов’язане. Життя людей – з долями інших людей. Звірі, 
Сонце, Місяць, моря… Навіть маленька травинка має зв’язок із зірками. Оце і є рух цілого Всесвіту. 
Знищите дерева – зникнуть птахи. Бо дерева мовчать для птахів, а пташки співають для дерев. Тож 
коли зникне птаство – пропадуть і дерева. Ліси захищають рівень води у річках, морях, океанах. Аби 
врятувати світ, треба садити дерева, а не пиляти їх! Бо кожне дерево – це дім лісових, польових та й 
міських мешканців. Тут також, у тіні зелених віт, відпочивають діти, старенькі. Тож замість одного 
зрубаного ясена чи вільхи треба натомість садити тисячу інших!!!

– Добре, добре – пробурмотів переляканий таким натиском Ведмідь. – Не хвилюйся, послухаюся 
тебе, не буду вже пиляти.

Але Коза під парасолькою ніяк не вгамується:
– Треба церкви, школи будувати, навчати людей, звірів не нищити Природу, не гнівити Бога! 
– Хто б міг подумати, що Коза під парасолькою може бути такою мудрою! – подивувався Ведмідь.
Віслюк Довгі Вуха ласкаво запросив Козу до лімузина, ще й дверцята притримав. І вони 

продовжили мандрівку.

LA  CAPRA  SOTTO  L’OMBRELLO
Dall’Ucraina una fiaba ecologica per grandi e piccini di Cogoleto.

C’era una volta una capra di nome Zina. Un giorno di primavera la sorella Marina la invitò a casa sua per 
festeggiare insieme la Pasqua. Preparò i regali per tutti: per la sorella una collana di corallo, una gonna per la 
madre, le colombe pasquali per i nipotini. Indossò i pantaloncini a quadretti e la camicia rossa, non dimenticò 
di prender con sé l’affezionato ombrello che la proteggeva dal sole e dalla pioggia e che, proprio per questa 
inveterata abitudine, da tutti la faceva identificare come “la capra sotto l’ombrello”. Poi con calma si avviò 
alla stazione degli autobus a prendere il pulmino per andare al paesino dove abitava la sorella. L’autista, un 
Asino chiamato “lunghe orecchie”, la invitò cortesemente a occupare posto davanti, vicino al finestrino. 
Accomodatasi per bene, si mise in posizione di contemplare il paesaggio che le scorreva davanti agli occhi.

Come si sa, in aprile la natura si fa più bella perché indossa gli abiti primaverili: i rami dei meli e dei 



16

ciliegi si vestono di bianco, quelli dei peschi di rosa, i prati si trovano ricoperti da un manto verde-chiaro 
fittamente punteggiato da una miriade di fiorellini che espongono al sole le loro testoline gialle dei tarassachi.

Mentre Zina stava pensando a come dovevano essere gustosi tutti quei rametti infiorati che le passavano 
davanti, le capitò di vedere una scena che la indusse a gridare all’autista di fermarsi. Afferrò con rabbia 
l’ombrello e si precipitò giù dal pulmino. L’asino, rimasto più che stupito perché non riusciva a capire che ci 
fosse di tanto grave, si guardò attorno e vide un Orso che stava segando una grossa quercia, probabilmente 
con l’intenzione di costruirsi con essa la sua nuova casetta.

“ Fermati, pazzo! Non ti rendi conto che stai facendo un disastro! ” urlò la capra, tirandogli l’ombrello 
nell’orecchio.

“ Non sai che cosi facendo rovini la Natura? Con la tua testa vuota non hai pensato agli uccellini che sono 
nel nido… nel mondo della natura tutto è collegato da sempre... gli uccelli, gli alberi, gli insetti, i bambini... 

Gli alberi se ne stanno in silenzio ad ascoltare gli uccelli che cantano in segno di riconoscenza per coloro 
che li ospitano. Se si distruggono tutti gli alberi, spariranno anche gli uccelli... ogni albero è la casa di tanti 
uccelli, di tanti insetti, di tante formiche, di tanti animaletti quasi invisibili...

È luogo di refrigerio per tutti gli uomini, grandi e piccini... Perciò non bisogna tagliare più alberi! Anzi, 
per prevenire disastri futuri bisognerebbe piantare tre nuovi alberi per ogni albero che è già stato tagliato in 
passato... ”

“ Va bene! Va bene! ” rispose l’Orso intimorito ed aggiunse: “ Non solo smetterò di segare, ma ti prometto 
che né pianterò degli altri. ”

Tuttavia la capra non riusciva, in cuor suo, ad essere soddisfatta del risultato ottenuto perché pensava 
a tutti quegli alberi che venivano abitualmente abbattuti senza che Lei potesse farci niente. Ed allora era 
arrivata alla conclusione che bisognava istituire delle scuole in cui insegnare agli uomini ed agli animali a non 
distruggere la natura per vivere bene a questo mondo e non far arrabbiare Chi l’ha creata.

“ Non avrei mai pensato di trovare tanta saggezza in una persona umana, figuriamoci in una Capra con 
l’ombrello ” commentava l’Orso, tra sé e sé.

L’Asino autista, coinvolto, suo malgrado, in questa controversia, richiamò con tono spazientito la sua 
cliente a sedersi al posto per riprendere il viaggio. Lei obbedì all’istante e proseguirono verso il villaggio, 
dove i parenti la attendevano con impazienza per festeggiare la Pasqua.
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БіЛочка  З  рваниМ БочкоМ

Величезний і мальовничий парк розкинувся на березі річки Десна в Чернігові. Багато різних 
звіряток мешкають у ньому, і про кожного з них можна розповісти немало цікавого, – так само, як і 
про людей. 

Пенсіонеру Антону Євгеновичу дуже подобається цей парк, і він приходить щоранку провідати 
улюблених білочок, які спорудили собі житло на високій сосні. Білки часто використовують покинуті 
гнізда пташок або будують щось самі, використовуючи гілочки та сухі листочки. 

Під сосною є лавочка, де любить відпочивати й спостерігати за своїми білочками Антон Євгенович. 
Він приносить їм печиво, насіння, квасолю чи зерно. Звірята швидко освоїлися й звикли снідати, як 
люди у кав’ярні. Тільки-но помітивши Антона Євгеновича, зістрибують із дерев і особливим свистом 
(«Шу-у-у! Шу-у-у!») вітають свого друга. 

– Зверни увагу на цю білочку з рваним бочком, – почав свою розповідь пенсіонер. – Я називаю її 
Діною. Два роки тому вона дивом залишилася живою. Білка – звірятко денне, отож розпочинає свої 
віртуозні стрибки з гілочки на гілочку з самісінького ранку. І так – аж до вечора! Любить поласувати 
горішками, грибами, насінням. І на зиму запаси заготовляє – ховає в дуплах та між корінням дерев. 
Цікаво спостерігати за білками взимку, коли земля вкрита снігом. Миттєво стрибають із дерева й 
знаходять місце, де зберігається їжа!

Навесні білочки створюють сім’ї (самці-кавалери змагаються, аби сподобатися красуням-
дамам). Виношують вони свою малечу 35-42 дні й народжують 3-7 білченят. З любов’ю їх годують, 
навчають вправно стрибати, чіпляючись за гілки, й шукати їжу. Причому вихованням своїх маляток 
переймаються і білка-тато, і мама білченят.

У білок – багато ворогів: і денних, і нічних хижаків; а такі ненажери, як куниці нападають на 
них прямо в гніздах. Люди-мисливці теж іноді полюють на пухнастих звірят. Дехто це виправдовує: 
мовляв, білки – також не янголи, об’їдають верхівки дерев. Однак людина вбиває білочок безсердечно 
й без особливої необхідності, адже м’ясо звірят, по суті, непридатне для їжі, а за їхні шкурки багато 
грошей не заробиш. 

Білки, як і всі звірі та птахи, люблять свободу. Але легко приручаються й починають довіряти 
людям.

Так ось. Два роки тому навесні Діна народила на світ шістьох сліпих білченят. Одного разу, коли 
вона годувала їх своїм молочком, на турботливу матусю прямо в гнізді напала куниця й гострими 
зубами впилася в бочок білочки. Захищаючи малюків, Діна щосили штовхнула непрохану гостю, 
яка перелякано впала на землю із закривавленим клаптиком шкіри та хутра в зубах. Куниця була ще 
молодою, вперше вийшла на полювання, тож через свою недосвідченість вхопила білку не за горло, 
а за бочок. 

Ну, а Діні довелося спуститися з дерева, щоб залікувати свою рану і поїсти травички, яка тільки 
почала рости на весняному сонечку. Причому серед кульбабок та чистотілу вона шукала кропиву. 
Авжеж, саме кропиву, яка так жалить! 

Чим же корисна ця рослина? Кропива збільшує кількість молока в молочних залозах ссавців (це 
ж не жарт – вигодувати шістьох білченят!). А ще в ній є залізо і кальцій, які допомагають покращити 
зір та нюх маленьким звірятам. Адже у білочок – стільки ворогів!

Отож Діна наїлася травички, а потім ще пожувала її й виплюнула на рану, яка кровоточила… 
– Яким чином звірята дізнаються, що і як потрібно вживати? – все дивувався Антон Євгенович. – Ми, 

люди, отримуємо знання в школах, університетах, з книжок, від наших предків, а ще – спостерігаючи 
за тваринами. Звідки ж про це довідуються звірі?! 

Ми начебто багато вже дізналися, але часто не вміємо користуватися своїми знаннями. Коли щось 
заболить, квапимося до аптеки, аби купити пігулки. Ніби й зручно: проковтнув таблетку і біль невдовзі 
заспокоюється. Втім, це – не лікує, отож пігулки доводиться приймати ще… 

– Тобі, мабуть, уже набридло все це слухати? – звернувся до мене Антон Євгенович. 
– Ну, що ти, – щиро відповіла, – мені дуже цікаво! 
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– Якщо завтра принесеш дещицю капусти й салату для черепах, розповім тобі іншу дивовижну 
історію… – примружив очі знайомий. 

І ми домовилися зустрітися завтра – на цьому ж місці і в цей же час, біля гарнесеньких білочок. 
Правда, черепах у цьому парку я досі не бачила…

LA  SCOIATTOLA  DAL  FIANCO  STRAPPATO
 Nel parco comunale di Arenzano vivono tanti animali: pavoni, scoiattoli, anatre e tartarughe. Per ognuno 

di loro puoi sentire storie di vita, come avviene per gli uomini. Un pensionato di nome Antonio, ama tanto 
questo luogo, ogni mattina viene a trovare i suoi amati scoiattoli, che avevano fatto un nido su un grande 
pino. Gli scoiattoli utilizzano spesso vecchi nidi d’uccello che riadattano o li costruiscono da soli, utilizzando 
ramoscelli e foglie secche. Sotto il pino c’era una panchina, dove Antonio riposava e osservava la vita degli 
animali del parco. Antonio portava sempre alle sue amate bestioline biscotti, semi di girasole ed altre cose 
da mangiare. Presero così abitudine di fare colazione da lui, come fanno gli uomini al bar. Appena vedevano 
Antonio gli scoiattoli scendevano dal pino e salutavano l’amico, con un fischio particolare: shu.u.u. Antonio 
mi fece notare una scoiattola dal fianco cavo e senza pelo. Mi raccontò che lui la chiamava Dina e che, due 
anni fa, rimase viva per miracolo. Lo scoiattolo è un animale diurno, inizia le scorribande sugli alberi, dal 
mattino presto e si ferma solo la sera. É tutto un sali scendi dagli alberi, salta a velocità fulminea di ramo 
in ramo, mangia a sazietà noci, nocciole, pinoli, fagioli e, nel pieno dell’estate, provvede ad immagazzinare 
cibo nella cavità degli alberi e nelle crepe delle radici. Stupefacente è osservare, d’inverno quando la terra 
è tutta coperta dalla neve, la sua capacità di trovare il cibo accumulato in precedenza. Con l’arrivo della 
primavera, nascono vivaci contese tra gli scoiattoli maschi per l’accoppiamento. Le femmine hanno una 
gravidanza che dura dai trentacinque ai quarantadue giorni e danno alla luce da tre a sette piccoli. Questi 
ultimi vengono amorevolmente accuditi e, appena sono in grado di muoversi, vengono addestrati da entrambi 
i genitori a saltare, ad arrampicarsi e a scegliere il cibo. Gli scoiattoli hanno molti nemici, quali: i rapaci 
diurni e notturni, ed anche animali carnivori, come la marmotta, che sorprendono gli scoiattoli nel nido. 
Anche l’uomo è cacciatore di scoiattoli, talvolta giustificato, perché questi voraci roditori sono assai ghiotti 
delle tenere gemme degli alberi, rovinando le piante arboree mangiandone l’apice. Però l’uomo uccide gli 
scoiattoli senza giustificazione e senza necessità, tenuto conto che la loro carne non è buona e la pelliccia è 
ruvida e non pregiata. Se catturati da giovani, sono facilmente addomesticabili e tenuti in libertà. Tuttavia 
sono poco diffusi allo stato domestico a causa del loro odore intenso e sgradevole.

 Nella primavera di due anni fa, Dina diede alla luce sei scoiattolini ciechi. Un giorno, mentre li allattava, 
fu aggredita da una marmotta, che l’afferrò con i suoi denti acutissimi nel fianco. Dina si difese e picchiò così 
forte la giovane marmotta al punto di farla fuggire spaventatissima, con in bocca la ciocca di pelo strappato 
alla povera Dina. A quel punto Dina doveva, oltre ad allattare i suoi cuccioli affamati, curare la ferita con 
l’ortica. Come poteva sapere che questa contenesse ferro e calcio utile sia a migliorare la vista dei cucciole che 
a curare le sue ferite? Antonio, continuando il racconto, si domandava da dove acquisissero certe cognizioni 
e come facessero a sapere la maniera di curarsi. Noi umani, prendiamo la sapienza dai libri, andando a scuola 
o all’università, ma loro? Il progresso ha tolto l’interesse all’uso dei prodotti naturali, siamo diventati pigri; 
è più facile comprare nella farmacia una pastiglia che non cura, ma da solo sollievo.

 “ Sei annoiata di sentire questo racconto?”
 “ No, no, è stato un piacere... ”
 “ Se verrai domani e porti l’insalata alle tartarughe, ti racconto un’altra storia.”
 Ci salutiamo con l’accordo di rivederci domani sulla stessa panchina del Parco di Arenzano. 
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асаМБЛея  в  Лісі
Колись світ був зеленим, дуже красивим, із чудовим кліматом і чистим повітрям. Звірі 

насолоджувалися життям! Їжачок був шевцем – майстрував черевички з лози й прикрашав їх дубовими 
жолудями та лавровими листочками; а його дружина лагідно наспівувала колискові маленьким 
їжаченятам. Ластівки дбайливо будували гнізда для майбутніх пташенят. Працелюбні бджоли збирали 
нектар із розквітлих кульбабок. Ведмедиця приносила мед до лісової шкільної їдальні, щоб підсолодити 
чай для звірят. Жабки дружно співали хором на берегах річок та озер. Віслючок натхненно писав 
п’єси для театру. А тріо вправних музикантів – козлик, мавпочка й ведмідь – старанно розучувало нові 
пісні… 

І ось Бог створив людей, які спочатку жили в гармонії з природою, дружили з лісовими мешканцями. 
Тож вовки не нападали на своїх двоногих приятелів; а дужі ведмеді тягали великі дерева, щоб люди 
могли збудувати власну 
ошатну школу.

Підлітки із задоволенням 
виготовляли шпаківні – ма-
ленькі будиночки для пер-
натого товариства шпаків і 
годівнички для гарнесеньких 
синичок. Селяни взимку тур-
ботливо посипали дороги сіл-
лю для оленів, коней та корів, 
щоб ніхто не підсковзнувся.

Минули роки, і людству 
запраглося більшого – великих 
заводів та фабрик, автомобілів, 
пароплавів, механічних поміч-
ників – роботів… Усе це на-
звали прогресом, однак ніхто 
вже не переймався довкіллям. 
Тепер люди приносили лісо-
вим мешканцям лише біди та 
нещастя. Будували розкішні 
палаци і яхти й водночас без-
думно вирубували ліси, нищи-
ли родючу землю асфальтом, 
забруднювали річки усіляки-
ми нечистотами, а небесну 
блакить – отруйним смородом 
вихлопних газів. 

Клімат невпинно погіршу-
вався. Сонце пекло все дужче. 
Повітря немилосердно розжа-
рювалося, мов на величезній 
сковорідці. Кришталевої роси 
утворювалось обмаль. У полі 
пересихала-сивіла трава й 
сумно в’яли кущі. Завчасно 
опадало пожухле листя. Тану-
ли навіть скуті вічною кригою 
льодовики. Вода вируючим 
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потоком летіла з гір, безжально змітаючи на своєму шляху оселі, церкви, дерева, все живе; руйнуючи 
дороги. Потерпали від нестерпної спеки міста…

Звірі залишилися беззахисними. Миші, а за ними коти й собаки покинули нажиті місця. Але 
куди йти? Де знайти порятунок та їжу? Спробували втекти до лісу й зустріли зажурених тамтешніх 
мешканців: лисиць, вовків, кабанів, оленів… Виявилося, що у лісі тепер – теж не мед. Жахливі пожежі 
винищили немало дерев і рослин. 

Плачуть, тужать бідолашні тварини. Не знають, що робити. Як же їм порятуватися?!
Цар звірів Великий Лев вирішив зібрати асамблею, щоб вислухати пропозиції лісових мешканців.
– Ме-е-е, ме-е-е! – озвалися дикі кози. – Звірів люблять дітлахи, тому нехай про нас подбають!
– Гав-гав! – втрутилися невгамовні собаки. – Пропонуємо написати листи усім мерам міст та сіл і 

попросити у них про допомогу. Можливо, вони придумають, як врятувати нас?
– Ні-ні, я знаю, що треба робити! – застрибала, плескаючи в долоні, мавпочка. – Ми повинні 

влаштувати маніфестацію!
– Іа-іа! – зарепетував віслюк. – Краще оберіть мене своїм депутатом!..
Довго й пристрасно дискутували звірі, тож навіть не помітили, як настала ніч. Зайці захвилювалися: 

чи знайдуть у такій пітьмі дорогу додому? Невже доведеться вмощуватися на нічліг казна-де? Втім, 
світлячки почали літати, мов маленькі електричні ліхтарики, щоб освітити шлях своїм вухастим 
друзям. 

І раптом сталося справжнє диво – на середині поляни з’явився янгол! Усі тварини вражено 
завмерли. Гість випромінював яскраве чарівне світло, яке відбивалося у дзеркалі лісового озера.

– Дорогі мої звірі! Я вам підкажу, – промовив прибулець. – Ви повинні звернутися до уряду країни. 
Адже ваші проблеми вирішуються просто. Якщо ламаєте дерево, повинні посадити замість нього 
дещицю інших. Все у цьому світі пов’язане між собою: люди і звірі, сонце й місяць, моря та океани. 
Навіть маленька травинка пов’язана з всесвітом. Якщо зникнуть дерева – не буде птахів. Бо дерева 
вміють слухати пташок, а ті – натхненно співати для верби, смереки, клена, берези, тополі… Тому, якщо 
знищити усіх птахів, на Землі не залишиться жодного дерева! Ліс надійно захищає річки, які живлять 
своїми водами моря й океани. Отож, щоб врятувати світ, потрібно подбати про дерева! Люди повинні це 
усвідомити. Багато років тому, ще до Другої світової війни, для школярів проводилося «свято Дерева». 
25 квітня дітлахи саджали дерева, а потім вчителі організовували святкове частування. Добре було б і 
по телевізору про це розповідати. А ще – відкрити цікаві дитячі сторінки в усіх журналах; друкувати 
там казки, вірші та оповідання про природу, звірів і рослин із чудовими, яскравими малюнками! Якщо 
змалечку виховувати у дітей любов до природи, тоді ми зможемо зберегти Землю. Планета оживе й 
знову буде зеленою і красивою, як раніше!

Світло довкола чарівного гостя стало ще яскравішим. А звірі щасливо співали й танцювали – 
дякували янголу.

L’ASSEMBLEA  NEL  BOSCO
 “Per fare un tavolo ci vuole il legno.
 Per fare il legno ci vuole un albero.

   Per fare un albero ci vuole un seme.
 Per fare il seme ci vuole il frutto.  
 Per fare il frutto ci vuole un fiore,

 Ci vuole un fiore,
 Ci vuole un fiore,

 Per fare un albero ci vuole un fiore.”
                                                                                              Sergio Endrigo

 C’era una volta il mondo tutto verde, molto bello, con tanto ossigeno e il clima mite. Gli animali godevano 
della vita. Il riccio faceva il calzolaio. Cuciva le scarpe usando i vimini, le foglie di alloro e le ghiande di 
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quercia per abbellire. Sua moglie cantando coccolava i piccoli ricini. Le rondini preparavano i nidi per i futuri 
uccellini. Le api raccoglievano il nettare dai fiori di tarassaco. L’orsa portava il miele alla mensa della scuola 
per addolcire il tè degli alunni: orsetti, volpini e lupacchiotti. Le rane cantavano in coro sulla riva del fiume. 
L’asino scriveva le scenette per il teatro. I musicisti: il Capriolo, la Scimmia, l’Orso e l’Asino facevano le 
prove di musica.

 Un bel giorno Dio creò l’uomo. L’uomo fece amicizia con gli animali e vivevano assieme in un’armonia 
eccezionale. I lupi aiutavano a crescere i bambini. Mamma Lupa allattava il bambino che si era perso.

 Gli orsi portavano grandi alberi per costruire la scuola, i ragazzi facevano cassette per gli stornelli. I 
contadini mettevano lungo le strade sale per i cervi, i cavalli e le mucche. Il tempo passava.

 L’uomo cominciò a svilupparsi molto velocemente. Arrivò il progresso, la scienza, la cultura, la 
medicina, gli affari ricevettero un forte impulso. L’uomo iniziò presto a fare dei guai: si mise ad abbattere 
alberi per costruire case moderne, mobili e barche di lusso, anche mettere l’asfalto. Il clima pian piano iniziò 
a cambiare. Il sole si faceva sempre più caldo, l’aria ardeva per la calura. La notte stessa portava appena 
un leggero refrigerio, l’aria era umida e afosa. La rugiada quasi non confortava più le assetate creature del 
languente bosco. Anche nel prato l’erba cominciava ad ingiallire: tutti i cespugli della pianura appassivano e 
seccavano, il fogliame degli alberi cadeva floscio e affaticato. Il clima era cambiato molto!   

 Persino i ghiacciai avevano iniziato a sciogliersi e la loro acqua scendeva con forza dalla montagna. Le 
frane distruggevano le case, le strade, gli alberi e anche le Chiese. Gli animali erano rimasti senza protezione. 
I topi furono i primi a scappare dalla città, seguiti dai gatti e dai cani. Però, dove andare? Dove trovare un 
posto comodo con il cibo e con l’acqua? Provarono ad andare nel bosco, là incontrarono gli altri animali: i 
lupi, le volpi, i cinghiali e cervi. Anche nel bosco la vita non era più normale e tranquilla come prima.

 Tantissimi incendi avevano distrutto la montagna e i boschi. Piangevano, piangevano! Poveri animali, 
non sapevano cosa fare, dove trovare la pace!

 Il Re degli animali – il Grande Leone – voleva fare un’assemblea per sentire le proposte di tutti gli 
abitanti dei boschi.

 – Bee, Bee – bellerò le Capre – Noi proponiamo di rivolgersi ai bambini, loro ci vogliono ancora bene 
e possono aiutarci.

 – Bau, Bau abbaiò i cani – Scriviamo delle lettere a tutti i Sindaci, loro hanno buon cuore e troveranno 
il modo di aiutarci! 

 – No, no! Io so, cosa dobbiamo fare! – gridò lo Scimpanzé – Dobbiamo fare una Manifestazione! 
 – Hi-Ho ragliò l’asino – Dobbiamo mandare un Asino alla Camera dei Deputati!  
 Gli animali discussero tanto da non accorgersi che era arrivata la notte. Le Lepri cominciarono ad agitarsi. 

Come trovare la strada di casa? Le Lucciole volavano come piccole lanterne elettriche per dare luce ai loro 
amici, per trovare la via per salvare capre e cavoli. All’improvviso un miracolo! Un Angelo apparve al centro 
della radura. Tutti gli animali rimasero immobili. Una magnifica luce rischiarò le acque del lago. L’Angelo 
suggerì: “ Dovete rivolgervi al governo del Paese, questo problema può essere risolto semplicemente. Se tagli 
un albero, devi piantare subito tanti, tanti altri alberi! ” 

 La nostra vita è legata a tutto quello che si circonda.  La vita dell’uomo è collegata a quella degli altri 
uomini, degli animali, del sole, dalla luna e dei mari. Anche l’esistenza di un solo filo d’erba e legata al ciclo 
di vita dell’universo. Se spariscono gli alberi, scompariranno anche gli uccelli, gli alberi tacciono per gli 
uccelli, gli uccelli cantano per gli alberi. Se distruggete tutti gli uccelli del mondo – vedrete che spariranno 
gli alberi. Il bosco protegge dall’abbassamento del livello dell’acqua dei fiumi, dei mari e degli oceani.

 “ Per salvare il mondo dovete piantare alberi !!!  Sarebbe meglio suggerire ai deputati di ripristinare 
“ La festa dell’Albero! ”– esclamò l’Angelo. Tanti anni fa’ prima della Seconda Guerra Mondiale, c’era 
la festa per gli alunni. Il 25 Aprile i bambini piantavano degli alberi e dopo i maestri organizzavano un 
Picnic per loro. Sarebbe bello, che nei giornali e alla TV fossero aperte rubriche per i bambini dove poter 
mandare favole, storie sulle piante, sugli animali. E cosi, educando i giovani, potrebbero conservare la Terra! 
Il Pianeta guarirà, diventerà bello e verde! Come una volta!

La luce brillava ancora più chiara. Gli animali formarono un cerchio ballando e cantando per ringraziare 
l’Angelo.
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Закон  радості 
Живуть собі консервні баночки. Звичайні, бляшані. Виготовляють їх на заводі й відправляють 

на різні підприємства. Там їх заповнюють м’ясом або рибою. Чи фруктами. Або овочами: горошком, 
квасолею, кукурудзою… Потім баночки розвозять по крамницях і виставляють на вітрини. 

Вони дуже пишаються собою, бо відчувають, що завжди – в центрі уваги. Адже мають яскраві 
красиві етикетки, а головне – приносять користь людям. Тому щасливі!

Шляхетні жителі, посмакувавши їх вмістом, збирають уже порожні бляшанки окремо від інших 
відходів і відносять до спеціального контейнера. Цим баночкам дуже таланить! Невдовзі вони 
надходять до заводу – на переробку, після якої знову стають, мов новенькі. Отже, у них починається 
нове цікаве життя!

А ось баночкам, які купує синьйор Енцо, не щастить. Бідолашні! Вони більше ніколи не 
потраплять на прилавки крамниць! Бо цей нехороший дядечко наказує своїм слугам викидати порожні 
бляшанки разом із пір’ям від общипаних курей просто в річку. Можете собі уявити?! Життя баночок 
припиняється. Безвідповідальний Енцо навіки позбавляє їх можливості пізнати чудові миті нового 
народження, щоб знову приносити користь і бути щасливими. Адже щастя – це коли ти відчуваєш, що 
комусь по-справжньому потрібний. 

Звісно, річка – неабияка красуня. Але що вона може вдіяти зі старими бляшанками? Нічого! Вони 
заіржавіють, вкриються мулом… Їм страшно. Вони бояться і крижаної води, і свого безславного кінця. 
А ще потерпають від того, що можуть завдати комусь болю. Адже і дорослі, і діти влітку, рятуючись 
від немилосердної спеки, залюбки купаються в прохолодній річечці. Однак хтось може ненавмисне 
наступити на викинуту бляшанку й порізати ногу! 

Авжеж, річка – прекрасна. Вона дивовижно вабить нас. Милують око стрункі тополі, які мало не 
торкаються хмаринок, і розлогі верби, чарівно схилені над водою (цікаво було б послухати, про що 
вони перемовляються з тихоплинною річечкою). А скільки тут росте цілющих трав! Ось – кульбабки, 
чистотіл, кропива… І вода – така чиста, що можна, наче в дзеркалі, побачити своє відображення, 
чудово роздивитися дно.

Але баночки бояться крові. Їм шкода людей, які можуть невинно постраждати. І тварин, котрі 
приходять сюди втамувати спрагу. П’ють життєдайну воду дикі кози, кабани, зайці, лисиці, вовки, 
куниці… Цілими родинами приповзають змії… І кожна жива істота будь-якої миті ризикує поранитися! 
Навіщо ж так нерозсудливо наражати когось на небезпеку та ще й забруднювати красуню-річечку?!

Казочка моя – проста. Та вона – про головне: жити потрібно не лише для себе, але й для інших: 
людей, тварин, птахів, рослин, усього мінливого й дивовижного світу. Бо скільки віддаватимеш – 
стільки й отримаєш! Такий закон радості. Щоб усвідомити це, варто прочитати казку. Прочитати й 
зрозуміти, що ти – небезнадійний, бо можеш допомагати іншим. Адже без таких людяних вчинків 
просто неможливе повноцінне, гармонійне життя. 

І хай у твоїх руках – звичайна бляшанка, стався до неї з повагою. Бо хто знає, ким ти будеш у 
наступному житті – людиною, звіром, сонцем, вітром, кораблем, янголом? 

Наша казка продовжується. А за нею прийдуть інші казки – радісні й сумні, як люди. Обери свою!

LEGGE  DI  GIOIA
C’era una volta una scatoletta semplice di latta, arrivata dalla fabbrica che fonde e trasporta i metalli.
Dopo è stata trasferita nei magazzini, dove si lavorano i prodotti alimentari: la carne, il pesce, la verdura, 

la frutta, eccetera. Dopo il processo di riempimento e pastorizzazione del prodotto la scatoletta è stata portata 
in un negozio di generi alimentari, ed è stata esposta in vetrina.

Il contatto diretto col pubblico ha reso molto contenta e fiera la scatoletta che ha potuto ricevere l’attenzione 
di tante persone, soprattutto di quella ricerca di nuove soluzioni per la conservazione dei generi alimentari.

La scatoletta sentiva un’emozione grande ed era felice, perché capiva, di essere utile alle persone e anche 
agli animali.
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Dopo la sua apertura e l’uso del contenuto è stata gettata nei contenitori speciali della raccolta differenziata.
Questa ed altre scatolette come lei si ritenevano molto fortunate, perché  sapevano che con la successiva 

lavorazione ritornavano nuove e belle e dicevano tra loro:
“ La vita sarà nuova! Chissà che vita sarà? Sarà la seconda o la sesta vita; sarà sicuramente migliore! ”
Tuttavia non sempre le cose vanno per il verso giusto, specialmente quando persone maleducate e incivili 

non rispettano l’ambiente.
Ad esempio, quando compra le lattine il signor Enzo le scatolette diventano sfortunate, anzi, sfortunatissime, 

perché dà l’ordine al badante del genitore di buttare nel fiume le scatolette vuote mescolate alle pene di tante 
galline.

In questo modo non potranno più essere rigenerate e ricondotte a nuova vita, facendo bella mostra di sé 
dei negozi.

Il signor Enzo le ha fatte morire! Non potranno più rinascere, essere felici e utili agli altri.
Il signor Enzo non capisce, che la vera felicità sta nell’aiutare e nell’essere utile al prossimo e alle 

generazioni future. Buttando le scatolette vuote nel fiume non dà beneficio a loro e nemmeno alla Natura, 
anzi, esse arrugginiscono e il fiume s’inquina; se un uomo o un animale assetato cercano di bere possono 
anche ferirsi.

Le rive del fiume sono e devono rimanere coperte di erbe spontanee, spesso medicinali come: l’ortica, il 
tarassaco, la celidonia, la malva…ecc., e non essere deposito dell’incuria dell’uomo.

Allo stesso modo l’olmo, il salice e altri alberi devono potersi sviluppare e permettere con la loro splendida 
ombra una miglior vita alla natura che li circonda.

Il fiume deve avere l’acqua trasparente, che ti permetta di vedere te stesso come in uno specchio, con il 
fondo pulito, dove i pesciolini corrono in gruppo.

Che bella la Natura! Da mantenere viva e non coperta dai rifiuti dell’uomo. La fiaba è semplice, ma 
contiene un importante messaggio per tutti: Il rispetto per gli altri e per la natura appaga e rende felici perché 
contribuisce alla costruzione di una vita attuale e futura migliore. “Dare per avere” è un vecchio modo di dire 
che ha da sempre la sua verità: metterlo in pratica, come abbiamo già detto, riempie di gioia, e se qualche 
volta, ci sorge un dubbio, rileggiamo la favola e identifichiamoci in essa; viviamo attivamente senza imitare 
quelli che per incuria o egoismo pensano solo a se stessi. 

Essere una scatoletta di latta, la barca a vela, il sole, il vento, l’anima, l’uomo, l’uccello, l’Angelo: che 
differenza c’è? Devi scegliere da solo chi essere, come volare, camminare, correre, nuotare. Sii questo! Sii 
sicuro! Cammina, corri, vola, crea cosi come hai progettato. Non ti rassegnare, non cadere. 

Cerca di essere te stesso e non quello che piace agli altri, di essere felice come scegli tu in maniera forte.
La favola della scatoletta di latta continua a vivere. Parallela a lei vanno le altre favole: leggere e 

pittoresche, oppure pesanti e tenebrose.
Le favole sono diverse, come noi. Leggi la tua. 
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роЗповідь  пенсіонера  про  гриБи  та  ЛюБов

Доля подарувала мені зустріч із цікавою людиною. Прізвище цього добродія – Франко. Пенсіонер, 
мешкає на хуторі. Товариський, чуйний, життєрадісний. І просто дивовижний співрозмовник! 
Захоплююче розповідав мені про дерева та собак. 

Ось дещиця з цих оповідок: «Не існує таких грошей, за які я продав би своїх улюбленців. Бо розумні! 
Люблять мене – і песики, і коти, а я – їх! Нікому не дозволю їх скривдити. Хай краще ображають мене 
– я можу захиститися, а чотирилапі друзі шукають захисту у людей. У нашій сім’ї завжди мешкали 
домашні тварини. Спочатку ними опікувалися дідусь із бабусею, потім – тато з мамою, а тепер – ми з 
дружиною. 

Рік тому у мене помер пес Рокко. Він був настільки відданий, що буквально кроку не міг ступити 
без мене, завжди знаходився поруч. І доки я не заходив у двір, не забігав до своєї домівки й він, 
терпляче очікуючи на вулиці. А коли мені доводилося їздити кудись у справах без нього, годинами 
просиджував біля хвіртки й плакав… Авжеж, це були щиросердні сльози вірного друга!

Нині у нашій оселі мешкає Біллі. Розумник, красень, лагідний і добродушний собака. У нього – 
чорна блискуча шерсть і два білих пасма: одне – на грудях, наче краватка, а інше – на кінчику хвоста. 
Такий добрий – мухи не образить! 

Одного разу я приніс додому маленьке кошеня, якого залишила напризволяще одна сім’я 
(вони просто не заслуговували мати такого чудового кота!), то Біллі зустрів його, як то кажуть, із 
розпростертими обіймами. Кошенятко – гарнесеньке, в смужечку. Ми жартома називаємо його «нашим 
тигром». Власне, у нього є ім’я – Мічин. Так от, я за все своє життя ще не бачив такої дружби між 
собакою й котом! Вони – неначе рідні брати. Котик їсть із собачого посуду, й Біллі терпляче чекає, 
доки його товариш завершить трапезу, а потім уже доїдає сам. 

Я ходжу з ними на прогулянку двічі на день – у діброву. У Біллі – неймовірне хобі: любить запах 
гриба-трюфеля! Тож постійно тягне нас із Мічином туди, звідки долинає цей чарівний, дорогоцінний 
аромат (один кілограм таких грибів коштує 500 євро!). Однак і я не ловлю ґав: завжди маю нагороду 
за труди – пригощаю друзів якоюсь смакотою».

Ця розповідь так мені сподобалася, що я вирішила погостювати у свого нового знайомого. Дуже 
захотілося побачити все власними очами! І ось вам картинка: кіт чимчикує попереду, за ним – пес без 
ошийника й позаду – Франко. Раптом Біллі змінює напрям і веде всіх за собою – винюхав жаданий 
аромат! Підбігає до місця ймовірної знахідки і починає неквапливо, обережно розгрібати лапами 
землю, вишукуючи свій скарб – чудового гриба-трюфеля. А знайшовши, радісно дивиться в очі 
Франка, ніби промовляючи: «Візьми, бачиш, який він гарний?!». 

Ось така зворушлива історія. Мов казка! Однак присягаюсь, усе – чистісінька правда. І нам, 
людям, є чому повчимося у «братів наших менших», як жити в мирі та злагоді, незалежно від кольору 
шкіри, політичних уподобань та релігійних переконань. Вельмишановні панове-політики, запрошую 
вас відвідати гостинну оселю добродія Франка й познайомитися з її чудовими мешканцями, які так 
люблять одне одного і нашу матінку-Землю!

RACCONTO  DI  UN  PENSIONATO
   
   Il destino mi ha fatto incontrare una persona straordinaria. Ho conosciuto il signor Franco, un contadino, 

che mi ha parlato dei suoi cani. 
   Vivendo con loro si è accorto della straordinaria intelligenza e bontà di questi animali, cosi da affermare 

spesso che non c’è denaro, che paghi abbastanza la loro amicizia, come un bene reciproco da cui attingere 
per migliorare la vita.

   Riferisce anche dell’amicizia dei cani non solo con l’uomo, ma anche con i gatti, ritenuti da sempre. 
Quando subentra la volontà dell’uomo a creare questa situazione spiacevole. Franco si arrabbia se i cani 
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ricevono un torto. Anzi preferisce che questo sia fatto a lui piuttosto che a loro, cosi da potersi difendere e 
non subire.

   La sua famiglia, a cominciare dai nonni e poi dai genitori fino ad arrivare a lui sempre convissuto 
felicemente con generazioni di cani e ora ha con sé Billy.

   L’anno scorso è mancato il cagnolino di nome Rocchi, molto affettuoso, abituato da sempre a seguire 
Franco nelle sue escursioni a piedi, rimanendogli vicino, passo dopo passo, rischiando spesso di farsi 
schiacciare una zampina e non rientrava in casa se Franco tardava per fare un piccolo lavoro e per parlare con 
qualche amico.

   Adesso il suo sostituto è l’amico Billy, pure lui tanto affettuoso e bravo, anzi bravissimo e per di più 
molto bello! Ha il pelo nero lucido con due ciuffetti bianchi, uno sul collo come il nodo di una cravatta e 
l’altro sulla punta della coda. Abbaia ma non fa male nemmeno a una mosca.

   Franco ha trovato per lui un amico, un giovane gatto abbandonato da una famiglia che non lo meritava. 
L’ha chiamato “Micino”, anche se somiglia a un tigrotto. Il cane e il gatto vivono insieme come due fratellini, 
ben diversamente da come si pensa normalmente della difficile convivenza fra loro.

   Ad esempio, per abitudine, Micino mangia sempre prima e Billy prima di iniziare a mangiare aspetta 
che gatto abbia finito. Billy ha un buon fiuto per i tartufi cosicché spesso durante le passeggiate giornaliere 
cambia improvvisamente il percorso, inizia a scavare e mette allo scoperto un bel tartufo, di cui Franco è 
molto ghiotto. A sua volta Franco ricompensa il cane con un bocconcino ad esso gradito.

   Con piacere racconto anche un altro episodio (per loro quasi quotidiano) a cui ho assistito di persona: 
Durante la passeggiata il gatto cammina per primo, seguito dal cane senza guinzaglio, mentre Franco chiude 
la fila. Se all’improvviso Billy sente odore di tartufo, cambia subito direzione, cammina veloce. Seguito dal 
Micino e da Franco, finché si ferma dove il profumo di tartufo è più forte e lì inizia a scavare la terra con le 
unghie guardando Franco negli occhi come per dirgli: “ Raccogli il tartufo! ”

   Tale amicizia dà un esempio a noi umani e insegna a rispettare gli animali, ad essere in pace noi stessi 
e con loro.

   Stare in pace con tutti i viventi, tutte le religioni, tutte le nazioni. Dobbiamo comportarci bene prendendo 
esempio dagli animali.
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Мандрівка  непосидючого  хЛопчика
Сутеніло, тож потрібно було подбати про нічліг. Адже залишатися ось так, просто неба, вночі, 

– надто ризиковано. Що завгодно може трапитися! Звісно, він отримував велике задоволення від 
подорожі, однак не прагнув лиха на свою голову. Та й рученьки-ніженьки вже терпнуть – скільки 
ж можна сидіти, скоцюбившись в одній позі, верхи на товаришеві?! Хотілося хутчіше опинитися на 
землі, зняти надокучливі черевики й побігати босоніж…

Отож Хлопчик лагідно попросив великого котиська Приблуду про відпочинок. Той озирнувся 
довкола й, побачивши на поляні хатинку, втішно муркнув: 

– Приїхали, друже!
– Неймовірно, я мріяв хоча б про якийсь курінь, а тут – цілий будиночок, – здивувався Хлопчик. 
– Це – хатинка для мисливців, – пояснив Кіт. – О, двері відчинено!
Увійшовши, мандрівники розвантажили свій рюкзак – дістали харчі. Затопили піч, зварили сосиски 

й чай (в оселі стояло відро зі свіжою водою); сіли вечеряти.
– Ох, послав би хто-небудь шматочок сальця… – замріяно промовив Приблуда. – А то я щось 

натомився, зовсім не хочеться мишей ловити!
Хлопчик із цікавістю роззирався навкруги й раптом відчув чийсь проникливий погляд. Не може 

бути! Та це ж… Філін! Королівський Філін!
Птах поводився спокійно, не метушився. Подумаєш, двоє прибульців – Хлопчик і Кіт! Ніякої 

небезпеки. Власне, це він, Філін, тут – повноправний господар, бо в цій окрузі на 50 кілометрів, крім 
нього, – жодної живої душі. 

Хлопчик дуже зрадів, побачивши великого красивого птаха. Це ж зараз майже нереально – 
зустрітися зі справжнім королівським Філіном! У давні часи їх було немало – мешкали в лісах та горах. 
Доки люди не почали полювати на цих благородних птахів, бездумно винищуючи їх, як і багатьох 
інших живих істот. 

Мисливці вбивали зайців та куріпок, від чого теж неабияк потерпали філіни, бо то була їхня здобич. 
Та найпідступнішим було полювання в куренях, де люди навмисне підвішували приманку: кроликів, 
жайворонків… Сховавшись, мисливець смикав за мотузку, щоб приманка рухалася, привертаючи 
увагу філінів. Птахи кидалися на здобич і потрапляли в капкан.

Проте королівські сови не розмножуються в неволі, навіть у великих зручних вольєрах. А як це 
відбувається в природі? Коли мало їжі, самки відкладають одне – два яйця чи взагалі припиняють 
розмноження. До кращих часів! Звісно, яйця висиджує самка, натомість самець постійно добуває їжу, 
піклується про потомство. 

Оскільки яйця відкладаються протягом кількох днів, самка одразу ж сідає на одне яйце й починає 
зігрівати його. Пташенята з’являються на світ неодночасно й між ними помітна різниця у віці та 
розмірах. А пташенятко, яке народиться останнім, – найменше й найслабкіше за всіх інших. Тому, 
якщо їжі бракуватиме, ним можуть навіть поласувати старші родичі… 

Жорстоко? Як то кажуть, природний відбір: слабкі й хворі гинуть, натомість виживають сильніші… 
Головне, щоб люди не жили за цим принципом і допомагали тим, хто потрапив у біду! 

Філіни полюють, коли заходить сонце, або на світанку. На відміну від інших сов, вони не ділять 
здобич на шматочки, а ковтають цілою (їхній шлунковий сік здатний упоратися з таким, здавалося б, 
неймовірним навантаженням!)…

Отож непрохані гості не злякали Філіна. Він так само непорушно сидів, з цікавістю роздивляючись 
колоритних прибульців. Відчував, вони йому – не вороги. Нарешті птах поважно злетів із сідала, 
вклонився гостям, промовив своє звичне: «Пугу!» й… вирушив на вечірнє полювання, розмірковуючи 
про двох дивних мандрівників. Ще б пак! Кіт – чорний, мов смола, очиська – зелені, а сам – завбільшки 
з теля. Можете собі уявити? Хлопчик – непосидючий: круть-верть, ні секунди не може встояти на 
місці! 

Що ж, Філін – птах спостережливий. Адже Бабуся так і називала малого Кристьяна – непосида! 
Однак сові було невтямки: що може бути спільного у такого приблудного котяри й домашньої дитини? 
Вони ж поводяться, мов найкращі друзі!
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А тобі, дорогий мій читачу, цікаво? Хочеш послухати? Так от, трапилося це взимку. Вранці, як 
завжди, Матуся відвозила Кристьяна до школи. Сіли в автівку, а вона чомусь не заводиться. Що за 
халепа? Відкрили капот, а там – маленький чорний клубочок: тремтить від холоду й жалібно, ледь 
чутно муркоче. 

Ненька взяла знахідку на руки: «Кошеня… Що ж нам тепер із ним робити?». Розгублено поклала 
на землю. Але Хлопчик вмить підхопив живе створіння: «Матусю, рідненька, будь ласка, дозволь 
узяти цього красунчика додому. Я ж стільки мріяв мати Кота, тож піклуватимуся про нього, не залишу 
лежати на холодній землі!»

Неня й оговтатися не встигла, як Приблуда (так назвали знайдену крихітку) оселився в їхній оселі. 
Того дня Хлопчик так і не пішов до школи – все опікувався Котиком: дбайливо поклав його в свою 
зимову шапку, влаштувавши постіль; годував, обережно тицяючи мордочкою в миску зі смачним 
молоком…

Матуся погодилася залишити таке миле Кошенятко. Воно їй навіть сподобалось! А Приблуда 
ріс щогодини – і вдень, і вночі, й незабаром перетворився на великого та красивого Кота з крутим 
характером. Усі ним милувалися, однак, якщо хтось намагався його погладити, Котисько одразу ж 
випускав пазурі. Але Кристьяну він дозволяв навіть тягати себе за хвоста! Визнавав Хлопчика своїм 
рятівником. 

Так і росли разом Кристьян-Непосида та Кіт-Приблуда, розуміючи один одного без слів. Хлопчику 
не хотілося сидіти вдома, тож він увесь час намагався втекти надвір, а звідти – на вулицю, бо ж на світі 
– стільки всього цікавого! І вірний товариш завжди був поруч. 

Взагалі, друзі мріяли вирушити в справжні мандри. Але як?! І ось одного разу Кристьяну наснився 
дивовижний сон, начебто він промовляє три чарівних слова, сідає верхи на Кота, й вони злітають над 
землею; а потім подорожують в Альпійські гори, щоб… полічити мурашники! 

Прокинувшись, Хлопчик уже не міг бодай хвилинки всидіти на місці. Авжеж, то був сон, однак 
такий незвичайний! А що, як спробувати – вимовити чарівні слова, які Непосида старанно запам’ятав. 
Раптом поталанить?! 

Розповів свій сон Приблуді, замріявся: 
– Полетимо далеко-далеко – на Альпійські гаї!
– М’яв-м’яв, на Альпійські гаї… – пролунало у відповідь. 
– Котику, то ти розмовляєш?! – зрадів Кристьян. 
– Муррр… Мабуть, це – наслідки твого сну, – махнув хвостом Приблуда. – Але мені подобається: 

ти – непосидючий Хлопчик, а я – балакучий Кіт!
Кристьян раніше дивився мультики про дітлахів, які побували в поході. Тож він рішуче виклав 

татові книжки з рюкзака й заходився складати необхідні для подорожі речі… Навіть запальничку не 
забув, бо ж справжні мандрівники неодмінно повинні посидіти біля багаття! 

Вранці Хлопчик покликав Котиська, обв’язав його татовим паском, щоб краще було триматися 
й не беркицьнутися з неба на землю; одягнув собі на спину рюкзак, погладив за вухами Приблуду, 
обережно сів на нього верхи і промовив три чарівних слова… 

Кіт стріпнувся, похилитався на лапах і побіг – хутко, неначе могутній тигр. Він мчав усе швидше 
й раптом… злетів у небесну блакить, немов стрімкий літак! 

– Ура! Летимо! Насправді летимо, як птахи! – у захваті вигукнув Хлопчик. – Ти ж мій чарівний 
Котику! Люблю тебе!!!

– І я тебе люблю! – задоволено відповів Приблуда. – Тільки, будь ласка, будь обережним, тримайся 
міцно, а ще краще – не рухайся взагалі. Інколи навіть непосидючим хлопчикам потрібно принишкнути. 
Просто уяви, що Матуся поставила тебе в куток… 

– Це – зовсім непросто, – зітхнув Кристьян. – У кутку я б крутився, мов дзиґа… Ну, добре, спробую. 
Не щодня ж випадає нагода мчати в небесах верхи на своєму Котикові!

І полетіли вони над полями, лісами та ріками. А вітер їм допомагав – дмухав у спину. Хтозна, 
скільки минуло часу (татового годинника Хлопчик начепити забув). Нарешті побачили мандрівники 
гори високі, і серця їхні закалатали від щастя, що сталося таке диво. Вперше в житті Кристьян бачив 
землю з висоти пташиного польоту, й це було прекрасно. Летиш – і дух захоплює!
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Котисько почав приземлятися. Все-таки треба відпочити, розім’ятися, пообідати. Навіть літаку 
потрібні перепочинок та пальне, а Приблуда – жива істота. Ось і заходився шукати вдале місце, доки 
не помітив затишну поляну неподалік від мальовничого озера. 

Але тільки-но мандрівники опустилися на землю, як пролунав несподіваний пронизливий свист. 
Хлопчик мимоволі втягнув голову в плечі – таке враження, що свистів поліцейський! Але що йому 
тут робити? Друзі боязко роззирнулися довкола, проте нікого не помітили. І раптом хтось засвистів 
ще раз! 

– Хто тут? – обережно поцікавився Кристьян. 
Однак, крім гучного відлуння, яке супроводжувало свист, ніхто не відповів. Нарешті Хлопчик 

помітив сіреньку тваринку, яка сиділа неподалік і хутко зникла в напрямку своєї нори. Це була перша 
їхня зустріч із Бабаком. Згодом Кристьян зрозумів, що в такий спосіб тваринка попереджала своїх 
родичів про вторгнення непроханих гостей.

Взагалі, у бабаків добре розвинені слух та зір. Колір шерсті – сіро-коричневий, тож ці звірята – 
майже непомітні на тлі тамтешньої місцевості. Здається, Бабак просто створений для того, аби бути 
вартовим! Він – дуже пильний і обережний: вчасно помітивши потенційного ворога (ведмедя, вовка, 
шакала, шуліку…), одразу ж повідомляє про небезпеку пронизливим свистом. Тож інші бабаки, котрі 
перебувають на поверхні у пошуках їжі, почувши тривожний сигнал, мерщій поспішають в укриття.

У цих тваринок – щільне хутро зі сріблястим відливом, тіло – приосадкувате, лапи – короткі. 
Харчуються вони свіжою травою. 

На жаль, дієтичне м’ясо, жир та міцна шкура кумедних звірят привертають увагу мисливців… 
Втім, бабаки також реагують і на сигнали «SOS» від інших тварин – своїх сусідів: зайчиків-свистунів 
та смугастих білочок. Ось так звірята виручають одне одного!

До речі, попередження про небезпеку від Бабака дуже потрібні й баранам, великі роги яких не 
завжди можуть захистити цих тварин від дужих і підступних хижаків. Тож, почувши характерний 
свист пильних «вартових», барани негайно піднімаються високо в гори, аби зграя лютих вовків 
спіймала облизня…

А Бабак, ця дивовижна «гірська миша», з ранку й до вечора стоїть на задніх лапках, мов солдат на 
посту, уважно спостерігаючи за всім, що відбувається навкруги. Втім, півроку він проводить у норі, 
яку риє сам (кігті у тваринки – міцні!). 

Бабак – дуже охайний. Навесні та восени звірятко старанно наводить лад у своєму житлі: прибирає 
з нірки стару пожухлу траву й приносить свіжу. Але справжній вхід замаскований – протоптані 
стежинки ведуть зовсім в інший бік! Нори бабаків розташовані у відкритих місцях, зазвичай під 
високими скелями, які ніби захищають від спроб ведмедів розрити потаємний вхід і дістати малих 
бабаченят. Власне, зі скелі «вартовому» усе чудово видно. Так і стоїть на задніх лапках у дозорі (пряма 
спинка, як у молодого вояка, що виструнчився, почувши наказ командира). Однак ранком може й 
погрітися на сонечку, лежачи на животі й зручно розкинувши лапи. 

Бабаки мешкають не надто чисельними колоніями й допитливо спостерігають за сусідами. Ось 
такі тваринки – усе їм цікаво! За чужими спостерігають, а своїх родичів завжди ретельно обнюхують… 
У них існує певна ієрархія, як у війську. Втім, більшу частину року (вісім місяців) вони не «служать», 
а солодко сплять. Тому й кажуть: «Спить, мов бабак».

Харчі на зиму не заготовляють – перед тривалою сплячкою набирають жир. Тільки-но 
прокинувшись, переймаються продовженням роду: маленькі бабаченята з’являються на світ наприкінці 
травня – на початку червня. У самки на черевці – десять сосків. А народжується у неї від двох до 
п’яти дітлахів. Малеча протягом року перебуває разом із батьками, а остаточно дорослішають звірята 
впродовж трьох років. 

Бабаки – чудові будівельники! Люблять комфорт: влітку мешкають в одних норах, а зимують – в 
інших, просторіших. Літні помешкання влаштовані таким чином, що спочатку вхід веде до великої 
«кімнати», з якої розгалужуються «коридори» до менших «апартаментів». Власне, нескладно 
здогадатися, що в «головній оселі» зазвичай мешкає родина з дітлахами, яка у випадку небезпеки 
прудко ховається вужчими «тунелями»…

Кристьян і Приблуда погостювали у королівського Філіна, із задоволенням пообідали й відпочили 
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в затишному будиночку. Хлопчик був вражений побаченим. Адже раніше ніколи не замислювався над 
тим, як важливо берегти природу, жити в гармонії з навколишнім світом. 

– Тепер я вже не зможу поводитися так, як колись – ламати іграшки, капризувати, – щиро сказав 
другові. – Хочеться якомога більше дізнатися про рослин і тварин, піклуватися про них. 

– Авжеж, ти неабияк подорослішав протягом нашої подорожі, – погодився розумний Кіт. – Але час 
повертатися додому, щоб батьки не хвилювалися. Тоді, в твоєму сні, час зупинився, і вони нічого не 
помітили. Але чи станеться так насправді?! 

– Сподіваюсь на це! Я люблю своїх батьків і не хочу, щоб вони через мене засмучувалися. Та наші 
пригоди – такі цікаві! І я ще скільки всього не знаю… – зітхнув Кристьян.

– Головне, тепер ти знаєш чарівні слова, тож можеш будь-якої миті знову вирушити в дорогу, 
– підморгнув Приблуда. – А я вже постараюся ніде не загубити свого непосидючого пасажира, не 
заблукати у лісових нетрях і не забуксувати в пустелі… 

– Отож ми ще побачимося з мудрим Філіном і почуємо, як неперевершено свистить на своєму 
«посту» пильний Бабак? – посміхнувся Хлопчик.

– Присягаюся своїм пухнастим хвостом! – щиросердно пообіцяв Кіт. 
І щасливі мандрівники вирушили в путь.

VIAGGIO  DI  UN  BAMBINO  “VISPO”
Stava iniziando ad imbrunire, Vispo era preoccupato, doveva trovarsi un alloggio di fortuna per notte. Egli 

non voleva trovarsi di fronte a circostanze impreviste, il viaggio gli dette grande soddisfazione, ma stanco di 
stare sempre fermo nella stessa posizione, voleva scendere velocemente a terra e correre liberamente.

Vispo chiese cortesemente al Trovatello di atterrare. Il gatto “Trovatello” osservò attorno con attenzione, 
vide sulla radura un capanno di cacciatori.

“ Atterriamo ” disse il gatto.
Sulla radura c’era un capanno di cacciatori, la porta era aperta. Vispo e Trovatello entrano, all’interno, 

presero il cibo dallo zaino, accesero il fuoco, trovarono un secchio d’acqua fresca e misero a cuocere delle 
salsicce. Nel frattempo si scaldarono con una buona tazza di the, mentre il gatto, che non se la sentiva di dare 
la caccia ai topi per preparare la cena, si accomodò a riposare sul divano. Vispo cominciò ad ispezionare con 
lo sguardo l’interno della capanna e si accorse che c’era qualcuno che lo stava osservando. Era il Gufo Reale. 
Il Gufo Reale vedendo i forestieri, non si spaventò. Perché dopotutto nel circondario di 50 km era il padrone 
assoluto. Il bambino era felice di vedere il grande e bell’uccello, perché oggi è veramente una rarità vedere 
da vicino un Gufo Reale. Nei vecchi tempi i gufi vivevano nelle boscaglie, prediligendo la montagna. Con 
il passare del tempo gli uomini iniziarono a dare loro la caccia per cattiveria, sterminando non solo questi 
uccelli ma tanti altri esemplari.

Le prede dei gufi di preferenza sono le lepri e le pernici, ma i cacciatori praticano la caccia del capanno, 
caccia, che consiste nel proporre come esca di richiamo allodole, piccoli uccelli, cuccioli di lepre ecc. 
Tenendoli legati con una lunga cordicella sopra un trespolo, facendoli alzare per brevi voli in modo che 
possono attirare numerose altre prede per essere catturate.

Sfruttando poi il fatto che i gufi reali sono attaccati da corvi, cornacchie e rapaci diurni, non appena si 
mostrano di giorno, essi sono usati come esca anche per la caccia a questi animali, spesso con il pretesto di 
uccidere qualche nocivo predatore. 

Come per tutti i grandi animali selvatici, anche il Gufo Reale non ha nemici in natura, solo le selezione 
naturale al momento della nascita. I gufi reali non si costruiscono il nido da se’, ma la femmina depone le 
sue uova, in numero da due a quattro, ad intervalli di due-quattro giorni, l’una dall’altra, sulla nuda roccia 
o in un nido abbandonato di un altro uccello rapace o addirittura per terra nel bosco. In periodi in cui c’è 
poca disponibilità di cibo. La covata dura all’incirca trentacinque giorni. Poiché le uova vengono deposte a 
distanza di giorni uno dall’altro. Siccome la femmina comincia a covare subito il primo uovo, si crea tra i 
piccoli una certa differenza di età, rivelabile dalla diversa grossezza. 

Ne deriva che il più piccolo del nido, ostacolato nel prendere il cibo dai gufi grandi e più forti, viene 
addirittura mangiato da essi se non viene loro procurato sufficiente cibo.
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Anche questo è per quanto possa sembrare crudele, un meccanismo di regolazione. Nella natura non 
dovrebbero esserci deboli e malati, il cibo dovrebbe bastare per tutti. Il gufo va a caccia soprattutto al 
crepuscolo e all’alba. Esso a differenza di altri rapaci, ingoia i più piccoli animali predati senza averli prima 
sminuzzati e poi li rigurgita come un miscuglio di carne e piume per assimilarli in seguito a poco a poco. Ma 
già questa prima fase di cattura ci da sufficienti informazioni sul tipo di prede preferite dal gufo reale. La sua 
dieta è molto varia e va dai coleotteri, ai rospi, ai volpacchiotti ed alle piccole lepri. Ma la più frequente dai 
primi mesi fino all’estate, è il riccio che il gufo colpisce con i suoi artigli insolitamente lunghi ed acuminati. 
Il gufo reale va soprattutto a caccia in terreni agricoli aperti dove gli e facile inseguire i topi, gli scoiattoli, i 
conigli selvatici, giovani lepri, le cornacchie e i piccioni.

Chiunque abbia ascoltato almeno una volta risuonare nel bosco il cupo “hu-hu” del Gufo Reale può 
facilmente comprendere come esso abbia ispirato la leggenda del cacciatore feroce. Infatti, esso è il più 
grande dei nostri predatori notturni, non a caso è celebrato come il “ Re della notte ”.

I suoi lugubri richiami fanno correre brividi lungo la schiena di qualche viaggiatore inesperto e 
superstizioso, ma quasi nessuno, tuttavia, riesce ad imbattersi facilmente in questo uccello notturno che plana 
quasi senza rumore e che di giorno rimane nascosto.

La sera in cui arrivarono il gatto e il bambino, il gufo reale era già pronto per andare a cacciare, ma questa 
strana coppia di visitatori l’incuriosì ed al tempo stesso, lo rassicurò perché aveva intuito che essi non erano 
dei nemici. Il gufo, non rinunciando al suo portamento regale, salutò gli ospiti con un inchino accompagnato 
dal consueto verso sonoro e subito volò via per dare inizio alla sua caccia notturna.

Mentre era in volo, ripensando a quella strana coppia costituita da un gatto nero come il carbone e da un 
bambino vispo in continuo movimento, gli veniva da chiedersi cosa avessero in comune quei due soggetti e 
come avessero potuto diventare amici inseparabili.

Ecco la storia del loro primo incontro.
Una mattina fredda e ventosa, la mamma, come sempre, porta il bambino a scuola con la macchina. Il 

motore della macchina non da segno di voler partire. La mamma scende, apre il cofano e vede raggomitolato 
un batuffolo nero miagolante, tremante di freddo e paura.

La mamma prende il gattino e lo posa a terra, ma il bambino, vedendolo, si mette a gridare: 
“ Non lasciarlo a terra, lo voglio per me! ”
Quella mattina non volle andare a scuola, prese con sé il gattino e corse a casa. Passò tutto il giorno 

insieme al gattino, premurandosi, di trovare una lettiera calda e confortevole, dopo averli dato da bere un 
biberon di latte caldo.

Il gattino si fece prendere a ben volere dal bambino, faceva le fusa tutte le volte che la mamma si 
avvicinava a loro e col suo miagolio sembrava volesse chiamarla per nome: “ma-m-ma”.

Il gatto ben nutrito e molto amato diventò presto grande e bello, ma con carattere duro. Tutti ammiravano 
gatto, ma se qualcuno voleva accarezzarlo lui, era pronto a tirare fuori le unghie appuntite. Ma dal bambino si 
lasciava anche tirare la coda senza graffiare, forse riconosceva nel bimbo il suo salvatore! Crescendo assieme 
bambino e gatto si capivano alla perfezione.

Il bambino diventò sempre più disinvolto, in grado di scorrazzare dappertutto in compagnia del suo 
amico fedele, fino al punto di arrivare e pensare di poter fare un viaggio avventuroso.

Solitamente quando andava a dormire, sognava di volare a cavallo del suo gatto Trovatello attraversando 
vallate e montagne ed il giorno successivo si svegliava, agitato ed inquieto, desideroso di provare a realizzare 
il sogno costante di tutte le sue notti.

Cominciò col cercare di convincere il gatto a provare a volare: “ Andiamo lontano lontano nelle radure 
alpine ” - il gatto risponde:  “mi-a-o mi-a-o ”.

Vispo guardando i cartoni animati si documentò per prepararsi al lungo viaggio, ricordandosi di prendere 
dei fiammiferi.

Il mattino presto chiamò il gatto, gli legò la cintura del papà per reggersi durante il viaggio, si mise lo 
zaino nella spalla e accarezzato il gatto gli sussurrò tre parole magiche. - ”Murram... Curram... Burram ” - e 
sali sulla schiena del gatto. 

Il gatto a questo punto comincia a tremare, dondolare, girare su se stesso e infine prese il volo. Il bambino 
emozionato e felice gridò di gioia: “ Urrà... urrà... stiamo volando!!! Mio gatto volante, mio gatto magico, ti 
voglio tanto, tanto bene! ”
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“ Anch’io ti voglio bene ” - risponde Trovatello. Volano sui prati, sulle radure, sui fiumi e laghi, il vento 
soffiava a loro vantaggio dando aiuto al loro volare. Il bambino emozionato, vide per la prima volta le 
montagne, il cuore batteva di gioia, finalmente è avvenuto il miracolo! E’ la prima volta, che il bambino pur 
avendo viaggiato già in aeroplano vede la terra sotto di lui in maniera diversa.

“ Com’è bello, mi manca il fiato dall’emozione! ” – esclamò bambino.
Trovatello osservò una grande radura con lago, cominciò ad atterrare perché aveva bisogno di riposo per 

riprendere la forza di proseguire il viaggio. 
Appena approdati a terra, sentono un improvviso fischio acuto, sembrava il fischio di un Poliziotto, si 

guardarono attorno senza vedere anima viva. Il fischio si ripeté una seconda volta, ma il forte eco e lo stupore 
impedito loro di localizzare chi aveva emesso.

Finalmente poterono scorgere un animale grigio che ad una certa distanza galoppava goffamente tra le 
rocce verso una tana. Fu questo l’incontro con la Marmotta, scoprirono che in quell’ambiente silenzioso 
la responsabile di quei suoni sibilanti era Lei. E’ un fischio che emette, sempre, alla presenza di qualche 
pericolo, è un allarme dal suono penetrante, che si disperde per la valle; quando echeggia nel silenzio, ogni 
marmotta che si è allontanata dalla sua tana alla ricerca di cibo, corre al riparo.    

Trovatello e Vispo erano spaventati a morte. Le marmotte reagiscono anche ai richiami di avvertimento 
emessi da altri animali suoi vicini di casa: “La Lepre fischiante, e lo Scoiattolo striato”. Gli avvisi delle 
marmotte, in segno di pericolo, sono utili anche agli stambecchi che immediatamente si ritirano su rocce più 
alte nel caso che un lupo sia in arrivo.

Solo poche persone riescono a vedere questo interessante abitatore dei luoghi selvaggi, Trovatello e 
Vispo furono fortunati a vedere né perché erano riusciti ad arrivare cosi in alto. Oltre agli alpinisti è difficile 
qualcuno si spinga cosi in alto dove la Marmotta ha i suoi nascondigli.

Non c’è da meravigliarsi della sua straordinaria prudenza, poiché vive in posti veramente isolati. Appena 
viene avvicinata il primo segno della sua presenza è il suo fischio; l’animale lo si può vedere, quando è 
possibile solo molto più tardi.

Il suo tipico habitat montano è coperto di rocce grigie. Quelle particolarmente alte servono come punto 
di osservazione: lì una Marmotta mimetizzata sta appesa a “fare la guardia” oppure a prendere il sole, di 
preferenza alle prime ore del mattino, sdraiata sul ventre con le quattro zampe allargate. Quando mangia, 
o quando monta la guardia, questo curioso animale è sovente eretto sulle zampe posteriori. La sua tana si 
trova, invece in zone aperte e collinose, di solito sotto i massi rocciosi, poiché le grandi rocce in zone aperte e 
collinose, di solito sotto i massi rocciosi, poiché le grandi rocce offrono una certa protezione contro i tentativi 
degli orsi di stanarle scavando.

Nella parte più profonda della tana si trova una comoda zona imbottita di erba. Questi animali amano 
molto la pulizia. In primavera e in autunno la marmotta fa le pulizie di casa. Porta fuori le erbe vecchie e 
raccoglie un nuovo corredo di cuscini. 

Le marmotte per nascondere la loro tana formano veri e propri “sentieri” formati dal loro continuo via-
vai. Partendo dall’ingresso delle loro e andando in tutte le direzioni dei posti di osservazioni e dei pascoli. 

Le marmotte sono animali diurni, lasciano le loro tane allo spuntare del giorno. Essendo esclusivamente 
erbivori, si nutrono di una grande quantità di erbe e piante alpine, la vegetazione vicino alla tana è tenuta 
bassa perché non offra riparo ai nemici.

Il comportamento sociale è rigorosamente rispettato. Ad ogni incontro gli animali si annusano 
reciprocamente: questo  “odorarsi” serve a mantenere lo stretto contatto e a identificare i componenti di una 
stessa colonia.

Le marmotte adulte temono solo i predatori più grossi e più forti, soprattutto gli sciacalli, lupi e l’aquila 
reale; gli animali più giovani sono invece anche preda di volpi e sparvieri.

La maggiore parte dell’anno, naturalmente, passano dormendo: il loro letargo invernale dura circa otto 
mesi. In questo periodo non fanno alcuna provvista di cibo; in estate inoltrata poco prima dello svernamento 
diventano però straordinariamente grasse.

Allora i minuscoli “guardiani” delle montagne rocciose sono al sicuro da ogni intemperia e da tutte le 
preoccupazioni e cosi dormono proprio come...Marmotte! 

A causa della sua pelle bella e forte, di grasso e di carne biologica, questi animali attirano l’attenzione di 
tanti cacciatori.
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Vispo e Trovatello, dopo aver mangiato le salsicce e il pane che erano nello zaino, bevuta l’acqua del lago 
riprendono il volo. 

Il viaggio con gatto ha cambiato la percezione di vita al bambino. Vispo prima di partire aveva concentrato 
la sua vista su “giostre, giocattoli, automobiline” che appena le aveva tra le mani, le smontava in pochi 
secondi.

I “Nonnini” del viale dove lui abitava, vedendo in che modo toccava le ruote delle biciclette lo avevano 
soprannominato  “Ingegnere meccanico”.

Viaggiando sulla schiena del gatto originò il miracolo di vedere la Natura in tutta la sua bellezza. Ma la 
Terra come tutto l’Universo, ha il suo ciclo di rotazione. Loro partirono al mattino presto, ma il tempo passò 
velocemente, in montagna oscuri’ presto. Essi avevano bisogno di trovare un rifugio per la notte. Vedendo 
una radura con un capanno di cacciatori, atterrarono.

Vispo provo una forte emozione incontrando prima la Marmotta è poi il Gufo Reale. Dopo la cena stanco 
morto si addormentò subito.

L’aria di montagna non ha paragone con l’inquinamento della città...
Vispo in sogno vede la mamma che disperata, lo sta cercando e il Gufo Reale la tranquillizza. Al risveglio 

non potendo capire dove stava e cosa era successo, vide il gatto vicino a lui che dormiva tranquillamente. 
Perché mentre il bimbo dormiva, il gatto lo riscaldava e vegliava al suo fianco. Il Gufo Reale portò a loro una 
bella sorpresa “un leprotto”, che il bambino dopo avere acceso il fuoco cucinò alla maniera dei cacciatori. 

Dopo aver fatto una bella mangiata e ringraziato il Gufo Reale, Vispo risale in groppa a Trovatello e dopo 
essersi innalzati in volo, con il saluto “hu-u hu-u” del gufo, riprese la via del ritorno. 
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шкоЛа  в  Лісі
Звірятам теж потрібно вчитися. Отож у дрімучому лісі є школа для всіх бажаючих: білочок, 

зайців, лисичок, кіз, диких кабанів, ведмедів… Живуть вони всі в мирі й злагоді. Бо хіба школярам 
личить сваритися? Найбільше звірятам подобаються уроки музики. А ще вони вчаться читати, писати, 
рахувати, а головне – поважати старших і любити та берегти матінку-Землю.

Тому навіть Великий Ведмідь не топче мурашок, адже вони також виконують важливу роботу: 
очищають ліс і розпушують ґрунт! А вовки нападають на когось лише тоді, коли дуже зголодніють, 
обираючи вже хвору й немічну тварину. 

Як і в усіх школах світу, є тут власна адміністрація: директор, завуч, секретар, учителі, 
прибиральниця… У шкільній їдальні працюють Велика Ведмедиця, Лисичка-сестричка та їхні 
помічники – зайчики-побігайчики.

Вчителька музики – симпатична Коза-дереза – вміє чудово тягнути ноту «Мі», яка постійно 
переходить у проникливе «Ме-е-е!». Одного разу вона підготувала святковий новорічний концерт: 
білочки майстерно крутили колесо – неначе в найкращому цирку; вовченята азартно жонглювали 
лісовими горішками; акробати-мавпочки віртуозно стрибали з гілки на гілку, виконуючи найскладніші 
повітряні сальто. 

Зайченята прудко бігали довкола розкішно вбраної ялинки; їжачки пригощали глядачів смачними 
яблуками, настромленими на їхні колючки; лисенята тоненькими писклявими голосами співали 
серенаду Вороні (надзвичайно важливій персоні – секретарці); а цуцики дружно катали в маленькій 
кареті чепурненьких кішок.

Директору школи – Михайлу Івановичу Топтигіну – свято сподобалося, тож він похвалив учительку 
за старанність. Коза-дереза зашарілася, очі у неї заіскрились, а в серці спалахнуло кохання! 

Щоб стати ще привабливішою, вона поскакала до перукарні: змінити колір волосся (з сірого – на 
білий) та підстригти хвіст. Однак досвідчена перукарка – Мавпа Шимпанзе, трохи поміркувавши, 
порадила їй зробити мелірування. Змастила голову Кози фарбою, щоб знебарвити шерсть, і помчала 
обслуговувати інших цікавих клієнтів… Вдосталь потеревенивши, повернулася прополоскати голову 
вчительці. Але (о, жах!) разом із водою на підлогу падала шерсть. Тож незабаром макітра бідолашної 
Кізоньки стала зовсім лисою, мов коліно легендарного дідуся Панаса, який перед сном щодня 
розповідав звірятам казки по телевізору…

Клієнтка поглянула в дзеркало, і сльози градом покотилися з її очей. Вона так засмутилась, що не 
хотіла жити: вирішила щосили уперіщитися в кам’яну стіну й померти.

На щастя, саме в цю мить до перукарні завітала робити модну завивку Ведмедиця. Але, дізнавшись 
про надзвичайну ситуацію, взялася допомагати потерпілій: хутко натерла картоплю й змастила тією 
«кашкою» опіки (до речі, дуже ефективний засіб!). А потім почала лагідно втішати Козу: «Ти ж знаєш: 
врода – дар Божий, тому кожен, хто живе на світі, красивий по-своєму; і навіть такій вертихвістці, як 
Шимпанзе, не вдасться зіпсувати твою красу». 

Дехто переконаний, що всі звірі – нерозумні. Ні, просто цим людям не пощастило познайомитися 
з Великою Ведмедицею, котра стільки знає про цілющі властивості трав, збирає для шкільної їдальні 
мед у дуплах дерев (який чудово допомагає від застуди!). А ще вона має добре серце й щиро співчуває 
тим, хто потрапив у біду.

І хіба лише вона одна? Сорока-білобока вмить рознесла прикру новину, й лісові мешканці 
поспішили на допомогу нещасній Козі. Пес Барбос приніс з аптеки «Велика Змія» касторове масло, 
від якого волосся міцніє й краще росте. 

Їжачок заходився плести солом’яний капелюшок, пообіцявши, що пані вчителька виглядатиме в 
ньому напрочуд чарівно. Незабаром він з’явився й вручив Козі свій ошатний подарунок. Та одразу ж 
спробувала начепити його на голову, однак їй заважали ріжки. Тоді Їжачок Колючка обережно прорізав 
у капелюшку дві дірочки, й сталося справжнє диво! Кізонька кокетливо крутилась біля дзеркала й 
очам не вірила: невже вона знову – красуня?! 

«Власне, скільки можна сумувати й ображатися на Мавпочку, котра нашкодила ненавмисне? 
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Треба її негайно пробачити і… втішити, щоб не хвилювалася через мене!» – вирішила Коза-дереза й 
почимчикувала до перукарні…

Отож навчання в цій дивовижній школі триває. Віднедавна тут з’явилися ще й уроки танців. 
Викладає їх Кінь Чапкіс. Тільки уявіть, як непросто навчити косолапе Ведмежатко невимушено 
витинати «ча-ча-ча»! Але терпінням і працею можна досягнути, здавалося б, неможливого: Ведмедик 
став прекрасним танцюристом. 

Віслючок, у якого була проблема з музичним слухом, спочатку не вмів навіть тупнути в ритм 
невибагливої мелодії. Однак тепер, після наполегливих занять, він найкраще з усіх учнів танцює танго!

Цап Відбувайло не міг похвалитися особливими успіхами у вивченні повільного вальсу – ніяк не 
виходили в нього довгі кроки, як того вимагає цей красивий і зворушливий танець. А ще він старанно 
тупцював ногами й робив сердиту пичку, опановуючи пасадобль. Втім, минув час, і тепер нашого 
Цапа можна на будь-які міжнародні змагання з бальних танців посилати – куди там тому Владу Ямі…

Лисичка-сестричка перевершила всіх, танцюючи румбу. Хто б міг подумати – така пластичність 
тіла у її віці! Ось і знадобилося вміння віртуозно, за будь-яких умов, пролазити до курника…

Їжачок Колючка – ну, просто факір: не танець – магія! А все тому, що він навіть великих зміюк не 
боїться. Хай лише спробує напасти на нашого героя якась гадина – накрутить її на себе, мов шарф, та 
й «пригостить» своїми гострими колючками…

А скільки довелося попотіти бідолашному Коню, щоб навчити танцювати «Аргентинське танго» 
Сірого Вовка, який звик лише хапати свою здобич, а не палко обіймати її! 

Та, завдяки відданості своїй справі, невтомний Кінь Чапкіс упорався навіть із тими, кому, як 
то кажуть, ведмідь на вухо наступив. Отож усі звірі (і малі, й дорослі!) взяли участь у великому 
танцювальному фестивалі, який Сорока-білобока знімала для чернігівського телебачення… 

Життя в лісі продовжується. Звірі відчувають свою значимість та відповідальність. Кожен із них 
має власну мету. Їх об’єднує Любов – до Всевишнього, своїх рідних і сусідів.

Так і мешкають вони – в дружбі й гармонії. Чудові істоти, створені Богом. Як і ми з вами…

LA  SCUOLA  DEL BOSCO
   
Sembrerà strano, ma in quella foresta impenetrabile c’era pure una scuola a servizio di tutti i suoi 

abitanti: scoiattoli, lepri, volpi, cinghiali, orsi e caprioli. Vivevano tutti allo stato brado, in pace ed amicizia. 
Frequentavano la scuola per imparare tante cose belle come il canto e la musica ed altre meno belle come la 
grammatica, la sintassi, la matematica ecc. Altra prerogativa significativa di quella scuola era l’insegnamento 
dell’educazione civica che consisteva soprattutto nell’insegnare il rispetto degli Anziani e l’amore per la 
madre Terra. Così, ad esempio, il grande Orso non si era mai permesso di calpestare le formiche che, tra 
l’altro, svolgono un importante lavorio di pulizia del bosco. I lupi scendono a valle dalle montagne solo 
quando hanno fame e nel selezionare le loro prede cominciano col divorare gli animali più vecchi e malati, 
svolgendo in tal modo un’opera di selezione naturale delle varie specie animali. 

 Come in tutte le scuole di questo mondo, a dirigere la scuola del bosco c’era uno staff Amministrativo 
che era costituito da un Direttore, un vice-Direttore, un Segretario, una Cuoca, alcuni Bidelli ecc. Alla mensa 
lavoravano stabilmente la grande Orsa, la Volpe, la Lepre. 

 Maestra di musica era una simpatica Capriola che era solita dare il via alle sue esibizioni partendo dalla 
nota “mi” quasi sempre storpiata in un “mee”. A lei era stato affidato l’incarico di organizzare il concerto 
di Natale, potendo disporre gli animaletti che servivano allo scopo. Così gli scoiattoli avevano l’incarico di 
girare le rumoreggianti ruote dentate, i lupetti facevano schioccare le noci, le scimmiette saltavano da un 
ramo all’altro, le leprotti facevano le loro danze saltellando attorno all’albero di Natale, le volpine, con la 
loro vocina stridula, cantavano la serenata alla Cornacchia che era la rispettata segretaria di quella scuola. 
Il Direttore rimase talmente soddisfatto di quel concerto che non finiva mai di tessere le lodi della maestra 
Capriola. La quale si sentì talmente lusingata da quelle parole che non stava più nella pelle e voleva esternare 
la sua riconoscenza e la sua ammirazione verso il direttore che stava conquistando il suo cuore di innamorata. 
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Per rendersi più attraente decise di andare dalla parrucchiera pregandola di crearle un nuovo look adatto alla 
sua persona. La scimmia parrucchiera pensò bene di spargerle sulla testa una tintura sbiancante e, nel tempo 
che era necessario perché facesse effetto, si dedicò ad altri clienti. Tornata dalla maestra Capriola, procedette 
ad un abbondante risciacquo, ma, con sua meraviglia si accorse che insieme all’acqua se ne andavano via 
anche i capelli. Quando la Capriola si vide allo specchio così conciata proruppe in un pianto dirotto, tanto 
accorato che le lacrime le scendevano giù sulle guance come la grandine che in un giorno di tempesta scende 
giù dal cielo. Comunque era disperata ed avrebbe voluto farla finita con la sua vita suicidandosi a forza 
di cornate contro la parete. Per fortuna passò da quelle parti un’Orsa che voleva farsi fare la permanente, 
innanzi tutto le curò le bruciature della pelle versandovi un impasto emolliente a base di patate grattugiate, 
poi la confortò anche psicologicamente facendole capire che ogni essere vivente ha il suo tipo di bellezza 
che è un dono di Dio e, come tale, va accettata per quello che è. Così l’Orsa che gode fama di animale feroce 
ha dimostrato di essere una persona per bene che cura sé stessa e gli altri con sostanze ricavate dal mondo 
vegetale, si arrampica sugli alberi per raccogliere il miele con il quale sfamare i suoi figli ed i bambini della 
scuola. Si dice che gli animali non hanno intelligenza ma hanno buon cuore ed è per questo che tutti si danno 
da fare per venire in aiuto alla povera Capriola. Il Cane selvatico, ad esempio, si è dato da fare per procurarle 
l’olio di ricino, comprandolo alla farmacia del grande Serpente, perché, com’è ben noto, l’olio di ricino ha la 
proprietà di rinforzare la capigliatura, nutrendola e rendendola splendente. Il Riccio invece ha pensato bene 
di portare un cappellino di vimini per coprire momentaneamente la testolina della Capriola fino a che non 
fossero cresciuti i capelli al punto giusto, ma, resosi conto che le corna della bestiola non le permettevano di 
infilarlo a dovere, vi praticò due fori da cui spuntavano civettuole le due belle cornine. Non tutti sanno che il 
Riccio è un animale astuto e coraggioso, cui non fanno paura neppure le grosse vipere, sulle quali si arrotola 
addosso a mo’ di palla e le fa morire soffocandole dopo averle infilzate sotto la gola con i propri aculei. 

 Seguiva la lezione di danza anche la Cavalla selvatica che naturalmente si esercitava con gli animali 
della sua stazza. Pensate che pazienza dovesse avere la nostra Maestra per cimentarsi ad insegnare passo dopo 
passo il “Cià-cià-cià” ad Orso bruno, che dopo poco tempo era diventato un ballerino provetto, piacevolmente 
inserito nella compagnia dei danzatori. Figuratevi come poteva ballare il povero Asino che, come noto, non 
brilla per intelligenza ed, in un primo tempo, non riusciva ad inserirsi nel ritmo della danza. Ma, dopo 
un po’ di lezioni sotto la guida della Maestra, era diventato bravo a ballare il “Tango”. Anche il Capriolo 
maschio era piuttosto negato a ballare il valzer lento perché non riusciva a fare i passi lunghi come richiede 
questo tipo di danza, però certe mosse le faceva molto bene come quella di far schioccare i piedi per terra 
a muso duro quando ballava il “Posadobless”. La Volpe, che non ha peli sulla lingua, ma mangia volentieri 
quelli degli altri, si destreggiava a ballare la “Rumba” con una sinuosità di movimenti da far invidia alle 
giovani generazioni e che utilizza anche quando entra nei pollai per spennare le povere galline. Non è difficile 
immaginare quanto avesse dovuto sudare la povera Maestra per far ballare il “Tango argentino” anche a Lupo 
grigio, più propenso ad inseguire la preda che a tormentarsi a girare su sé stesso. 

 Però, con il suo impegno e la sua dedizione, la Maestra Capriola era riuscita a far partecipare al concorso 
dei giovani e dei meno-giovani tutti gli animali che abitavano quel bosco, perché tutti si sentivano importanti 
e tutti valorizzati nelle loro specifiche qualità. Così vivevano serenamente in pace nel bosco, in armonia con 
parenti e vicini di casa, perché tutti egualmente rispettati come creature amate da Dio e dagli Uomini. 
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Від автора

Живу з надією!
Що вам про себе розповісти? Народилася на Кіровоградщині. До 

війни батьки викладали  в сільськогосподарському технікумі. Потім 
тато загинув на фронті, як і мільйони українців. А матуся в нелегкий 
повоєнний час пішла працювати агрономом на машинно-тракторну 
станцію, бо їй дали житло – півхати. Трудилася неня від зорі до зорі, 
її майже ніколи не було вдома.

У нашій родині я – найменша, п’ята дитина. Старші брати й 
сестри не віддали мене до дитбудинку – боялися, що їхню Люду 
там лупцюватимуть), тож доглядали самі. Звісно, я дуже скучала за 
мамою, хотілося батьківського тепла й ласки; але це – доля багатьох 
дітей війни, які пережили лихоліття сталінських років. 

Полюбила читати, особливо вірші й казки. Пам’ятаю, з якою 
радістю декламувала на шкільній олімпіаді байки Глібова, пускаючи 
в зал… горобців. А в десятилітньому віці мені пощастило побувати 

у Гурзуфі – в знаменитому міжнародному дитячому таборі «Артек». Тоді вперше відкрила для себе 
дивовижно мінливу, чарівну красу «найсинішого» Чорного моря й високих шпилястих гір (адже 
раніше на батьківщині бачила лише неозорі степові простори); і це мене так вразило, що написала 
свого першого вірша – «Гора Аюдаг». 

Дуже вдячна мамі, яка подбала, щоб усі її діти здобули вищу освіту; нікого не відправила на 
роботу в п’ятнадцять років. Спочатку я працювала на Донеччині – інженером-економістом на заводі 
«Армліт». Згодом трудилася в Росії (у Самарі) та Казахстані. А потім вирішила повернутися з 
космічного Байконура додому – на Україну-неньку, й оселилася в древньому (відомому ще з літописів 
Київської Русі), мальовничому Чернігові – влаштувалася на роботу до міського житлового об’єднання.

В ті важкі 90-ті роки, як і більшість співвітчизників, змушена була шукати додатковий заробіток, 
щоб довчити своїх дітей, – їздила до Білорусі та Росії продавати популярний тоді зелений горошок 
(у скляних банках – така була тара!). Одного разу колега допомогла вирушити на заробітки до Італії. 
Працювала на виноградниках, у полі – на рівні з молодими арабами, однак платили як жінці – лише 
половину заробленого. 

А мені ж на той час виповнилося вже п’ятдесят років. Втім, яка робота без знання мови?! Тому 
завжди носила в кишені словник та самовчитель з італійської. Використовувала кожну вільну хвилинку, 
аби запам’ятати нові слова. Добре, що італійська – така ж мелодійна, як і рідна українська, отож не 
довелося, заради правильної вимови, «ламати» язика…

Ходила до церкви (в негоду ми майже не працювали), уважно слухала проповіді священика. 
Католики не використовують піснеспівів, там тексти читаються. Втім, ще раз переконалася: головне 
не приналежність до тієї чи іншої релігійної конфесії, а віра й добрі помисли; коли людина живе з 
Богом у серці і нікому не причиняє зла. 

Взагалі, щоп’ятниці я вже старалася не працювати в полі, а допомагати прибирати в храмі 
– безкоштовно, разом з італійками. Вперше побачила, як зі щирою радістю та любов’ю трудяться 
волонтери, добровільно виконуючи суспільно важливу роботу в церквах, шпиталях… Потім священик 
допоміг мені влаштуватися на працю в одну родину. 

І почалося моє нове життя – трохи легше: я доглядала за безногою жінкою-інвалідом. Водила 
її гуляти на візочку, вчилася готувати італійські страви, а після обіду старанно читала вголос своїй 
підопічній Біблію. Звісно, сама ще не все розуміла, однак моя небездоганна декламація її влаштовувала. 
Дякую цій жінці за терпіння, адже стільки часу слухала ті молитви (сама вона не могла говорити після 
паралічу).



52

Через кілька років, побачивши в релігійному журналі «Християнська сім’я» оголошення з приводу 
роботи, я написала туди листа; і за три місяці отримала запрошення (виявилося, що з тридцяти 
пропозицій увагу привернув чомусь саме мій лист). Отож я наважилася на переїзд: раніше мешкала 
неподалік від Риму, а тепер вирушила на північ, до Коголето (це – поблизу  Генуї). 

І тут, як то кажуть, нарешті знайшла свою долю: попрацювавши місяць, одержала несподівану 
пропозицію від господаря вийти за нього заміж. Йому, небагатому, було складно платити за роботу 
найманій помічниці, вигідніше просто одружитися. Але після всіх поневірянь, я погодилася; була 
вдячна й за це! 

Чоловік виявився чуйною, сердечною людиною. Дав мені змогу вчитися в Академії шіацу й 
купувати книжки з нетрадиційної медицини. Отже, я змогла зайнятися тим, що мене по-справжньому 
цікавило. Власне, саме чоловік став моїм першим пацієнтом: на ньому я вчилася робити масажі, 
а також моксу (це – тибетська методика припалювання цигаркою з полині енергетичних точок на 
кшталт голкотерапії).

Мене здивувало, що італійці дуже мало читають, багато безграмотних. Але людей похилого віку 
там поважають. При комунах (муніципалітетах) у кожному селищі виділяють приміщення й гроші для 
клубів «третього віку», де старенькі із задоволенням проводять своє дозвілля: грають у карти, лото, 
шашки; влаштовують свята, мандрівки в гори; щороку організовують цікаві конкурси на кращі казку, 
поезію, прозу, гумор, живопис, фото, мистецький виріб, виготовлений вручну…

А 6 жовтня проводиться свято «I noni favolosi» («Чудові дідусі й бабусі»): з усього регіону 
організовано на комфортних автобусах привозять до Генуї в найкращий театр «Carlo Felice» людей 
похилого віку: для них влаштовують концерт і презентацію – нагороджують переможців конкурсів. 
Мені так це сподобалося, що теж вирішила спробувати: спочатку написала італійською одну казку, 
потім – іншу… І, уявіть собі, за свою «Мурашку Мар’яну» отримала третє місце, а за власний вірш – 
друге. 

Незабаром мої казки почали періодично друкуватися в популярному італійському журналі 
«Cogoleto». А під час одного зі своїх приїздів додому, на Чернігівщину, я переклала одну зі своїх казок 
українською, й заступник головного редактора газети «Деснянська правда» Людмила Пархоменко 
надрукувала її на шпальтах цього видання.

Взагалі, мене турбує тема екології. Серце розривається, коли бачу з вікна потяга «Київ – Адлер» 
завалені сміттям лісосмуги; прикро читати про небезпечне забруднення багатьох наших водойм. А в 
самому центрі Чернігова (за клубом «Діамант», на проспекті Перемоги, 71) безхатьки й наркомани 
влаштували ганебний притон: безкарно викидають використані шприци, порожні пластикові пляшки, 
сміття та «органічні відходи» (лайно). На прохання мешканців мікрорайону якось вплинути на 
порушників, міська влада не реагує. Написано вже три скарги у різні інстанції, а віз і нині там…

В Італії – добре, та прийшов час повертатися на Батьківщину. 
Живу з надією, що колись все влаштується: наша держава буде в Євросоюзі, і ми, як цивілізовані 

люди, зможемо нарешті спокійно, без принизливих віз, подорожувати всією Європою; а туристи, 
приїжджаючи до Чернігова, не жахатимуться від знайомства з тутешніми туалетами та річкою 
Стрижень, що так неперевершено смердить поблизу Красного мосту…

Сподіваюся на це. Та чи доживу?
Зі щирою повагою,

            
                                                             Людмила Шутько  
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