
Біла квітка 
Я розповім вам про маленьких мишенят, які жили у місті Херсоні! 

Якось давним – давно жила собі сім’я мишенят на прізвище Бринвель. 

Мати, тато, син та дочка. Усі вони жили у маленькому будиночку. Було за 

щастя раз в тиждень з’їсти маленьку горстку зернят. Але вони не скаржились 

на життя, бо кожне мишеня раділо своїй сім’ї. 

Тридцять першого жовтня тисяча дев’ятсот сімдесят п’ятого року вони 

святкували «Хеллоуін». Прикрасили маленьку хатинку. В гарбузи вставили 

свічку та таке інше. Десь біля десятої години хтось постукав у двері. Пилинка 

(дочка) підійшла до дверей та питає: 

– Хто це? Хто тут? Будь – ласка скажіть, відгукніться. Але ніхто не 

відповідав. Потім до дверей підійшов тато й каже: 

– Кажіть, хто тут! Бо буде зле. Але так і ніхто не відповів. Тут вони відкрили 

двері та побачили там маленького пацюка.  Він майже помирав. Члени сім’ї 

подумали і вирішили, що візьмуть його до себе. Тато підняв малюка та 

поклав на ліжко. 

Відтоді пройшов рік. Малий пацюк одужав та був здоровий, як буйвол. 

Якось підбігла до нього Пилинка та питає його: 

– Вибач мене, будь  ласка, але як тебе звуть! 

– Мене звуть Біла квітка, - відповів пацюк. 

– Дуже приємно познайомитись, а мене звуть Пилинка. Як бачиш, ми 

живимо бідно, але любимо дуже один  одного, і тебе ми полюбили також 

дуже. 

– Дякую, я за цей рік також вас дуже полюбив, але мені вже час йти, -  

тихенько відповів маленький пацюк. 

– Чому? Тобі в нас не подобається? 

– Ні, ні, та ж ви для мене як рідна сім’я, але мені вже час.  

– Якщо не таємниця, куди ти підеш? 

– Ні, не таємниця, піду далі, по світу буду гуляти, по річкам, по долинам – це 

цікаво! 



– Хм... Зрозуміло, а коли підеш? 

– Напевно, завтра вранці.  

      Тут раптом хтось постукав у двері кімнати. Це була мама, яка сказала, що 

треба йти спати. 

Зранку усі прокинулись, бо почули, як Біла квітка збирає речі. Мама 

питає: 

– Ти вже йдеш! 

– Так, мені вже час. 

Коли він зібрався, промовив: 

– Я не можу передати словами, як вдячний вам. На пам’ять дав би вам щось, 

але в мене нічого нема. Ой, ні, в мене є для вас щось дуже дороге – це квітка, 

яку мені подарувала земля і ви. Більш нічого не сказав. Мишенятка нічого не 

розібрали. Тільки Пилинка зрозуміла, про що він говорив: любов, дружба, 

взаємодопомога – це квіти землі, які так рідко розцвітають у душах людей і 

залишають по собі слід назавжди.   

Сім’я мишенят жила собі далі, пам’ятаючи найголовніше: потрібно любити і 

берегти один  одного!  

Лавренова Анастасія 

                                                                             5-Б клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дві мрії 
      Високо в горах Криму в маленькому будиночку під солом’яною стріхою 

жили дві сестри. Старшу звали Зоряна, а молодшу Дана. Далеко від будинку 

вони не відходили, ніколи не бачили Чорного моря, річок швидких, озер 

прозорих. Тільки небом безкраїм милувалися. Ранком раділи, першим 

промінням сонця, а увечері зустрічали зорю і яскраве від місячного сяйва 

небо.  

Одного разу неподалік їх будинку проїжджав мисливець. Побачив він 

сестер і замилувався їх красою, та став кликати зійти з гір до Чорного моря. І 

так умовляв, розповідав про красу морську, що дали сестри згоду піти з ним. 

Ішли вони довго горами високими, через перевали, через тумани густі, 

через річки бурхливі. Коли залишилося зовсім трохи дороги, перед ними 

розкрилася чудова картина: палаюче сонце, синє море, скелястий берег. 

Не витримала старша сестра Зоряна, кинулась бігти з гори до моря, 

розкинула руки та полетіла. 

Молодша сестра Дана вирішила, що сестра її розбилася об гострі скелі, 

заплакала. 

Із її очей текли сльози, як ріки, і перетворилася вона на одну із рік. А 

сестра Дани  Зоряна не розбилася, а піднялася високо у небо та засяяла там 

ще одною зіркою, яка називається Аврора - ранкова зоря. З'являється вона 

тільки в ранці, дивиться на Землю та бачить свою молодшу сестру Дану - 

богиню річок. 

Мороз Ольга 

 8 клас 

 

 

 

 

 

 



Легенда про мудре серце 

 
 Колись в одному селі жили два чарівника. Один був білий чарівник, а 

другий - чорний. Вони ніколи не товаришували. Ці чарівники навіть 

ворогували та постійно вели війни між собою, але ніхто не вигравав. 

Одного разу вони захотіли створити мудре серце, щоб якась особлива 

людина могла стати наймудрішою істотою на землі. І повісили те чарівне  

серце на золотій небесній гілці. Як виявилося, це серце, поки не знайдеться 

господар, було лихим: перетворювало всі навколишні селища на кам’яні 

брили. Ніхто не міг його зупинити, бо треба було знайти чарівну стрілу і 

влучити прямісінько в серце. За оповідями мудрих старців, коли серце те 

проб'ють, то вся мудрість вийде з нього і перейде до влучного стрільця. 

Біля цього лісу чарівників мешкало плем’я ельфів. Ці ельфи були дуже 

дружні, хоробрі і старанні. Вони завжди працювали і ніколи не мали часу 

байдикувати. Ельфи мешкали на деревах у невеликих будиночках. Але 

одного разу в цьому чарівному селищі почалися неприємності: їхні квіти, мед 

перетворювалися на камінь. Маленькі чоловічки не могли нічого зробити, 

вони навіть не знали, що сталося. Сполоханим ельфам мудрий ватажок 

розповів страшну історію про серце і злих чарівників. Тоді милі створіння 

занепокоїлись, що робити? Не можна допустити, щоб їхнє селище 

перетворилося на каміння. І всі ельфи вирішили, щоб хтось пішов і влучив в 

те зле чарівне серце. Але ніхто не хотів - всі боялися. Тільки знайшовся один 

сміливець Ролі. Він сказав: « Я піду і знищу це погане серце і врятую наше 

селище». 

Наступного ранку ельф Ролі вирушив у далеку і небезпечну подорож. 

Спочатку Ролі потрібно було вбити небесного звіра, який мешкав на Чорній 

горі. Саме на цій горі, за словами старого віщуна Хуго, була захована від 

стороннього ока незвичайна стріла, яка летить вище хмар і влучає в будь –

яку ціль. Сміливий ельф не злякався велетенського звіра і безстрашно поліз 

на скелю. Коли нарешті забрався на цю Чорну гору, то відразу почав бійку зі 



звіром. Ця потвора була велика і страшна: вона мала величезні ікла і 

маленькі, аж гострі щупальця. Спритний Ролі дістав свій меч і штрикнув 

чудовиську прямо в око, потім засліплена потвора впала на землю, знесилена 

від болю. Ролі підійшов до стріли, взяв її в руки і раптом все навкруги нього 

закружляло... і опинився він в якісь печері.  Маленький сміливий ельф підняв 

голову і побачив чарівне серце. Ролі дістав свій арбалет, вставив туди 

небесну стрілу, вистрілив ... і влучив у свою незвичну мішень.  Раптом зле 

серце розкололось, яскраве світло вдарило в очі Ролі, заболіло щось у грудях 

й він упав на землю. Після цього люди і ельфи ще довго не наважувались 

зайти до печери. А герой все не повертався.  Та хтось раптом помітив, що 

страшне прокляття вже не діє: ніщо не перетворювалось на камінь. Весь люд 

поспішив до печери шукати рятівника і відразу всі зупинились. Ролі так 

більше ніколи і не встав, він лежав нерухомо, чомусь дивно посміхаючись. 

Мабуть, йому відкрилась найвища мудрість: життя, віддане для спасіння 

багатьох, - прекрасне життя. 

Про хороброго ельфа не забули, на його честь назвали ту місцевість 

Ролістоуном, що означало „місто Ролі”. Жителі навколишніх міст і сіл 

завжди згадували і пам’ятали свого маленького героя, який мав хоробре 

серце. 
 

 

Краснощок Антон 

8 клас 

 

 

 

 

 

 

 



Етюд „Найкраща” 
 

        В усіх народів, в усі віки мати була охоронницею, добрим ангелом 

хатнього вогнища. Її мудрість поважали, прислухалися до порад, знаходили 

розраду в тяжкі хвилини. 

       Мама, матуся, матінка... Скільки ніжних слів хочеться сказати про 

найріднішу людину. Мама завжди думає про свою дитину, бажає їй щастя, 

сподівається від своєї дитини найвищих духовних злетів. Матері мудрі, 

терпеливі, ніжні. Вони багато можуть знести, аби тільки щастило їхнім дітям. 

             Як тебе на голос не впізнати? 

             Серце, і життя моє, і кров, 

             Найсвятіше слово наше – мати, 

             Рідна земле, 

            Правда і любов, - 

написав український поет Андрій Малишко. Для мене теж мама – найрідніша 

людина. Мені подобається, коли вона весела, коли вона усміхається. Я 

намагаюся її не засмучувати, допомагаю, щоб мама не стомлювалася. А ще 

мені подобається сидіти поряд з мамою і розповідати про все, що трапилось 

за день. Мама завжди уважно вислухає, дасть добру пораду, заспокоїть чи 

порадіє моїм успіхам. 

Я дуже люблю свою маму, Вона найкраща! 

 

                               Ігнатюк Вікторія 

7 клас 

 

 

 

 

 

 



Пригода в лісі 

 
Одного разу в лісі трапилося горе: дерево, яке давало плоди, захворіло. А 

як? А ось послухайте... Якось у ліс прийшли дуже погані мурашки, які 

поселились в цьому дереві.                                                                                      

– Що ж тепер робити? – запитала Мати – білочка. Тепер я, дерево і мої 

маленькі більчата загинемо. 

– Не хвилюйся, люба, ми щось придумаємо, – відповіла їй Мати – зайчиха.  

– Де мені та моїм малятам жити? Ці мурашки кусаються, забирають їжу, –

заплакала Мати – білка. 

– Я придумала! – заголосила Мати – зайчиха. Збирай свої речі, бери своїх 

малят та й поживи у мене. 

– Дякую, тобі! Ти мене врятувала! Ось так і жила білочка у нірці Матері – 

зайчихи.  

По лісу ходив ведмідь і робив об’яву: «Всі о четвертій годині збираються 

на лісову раду!». Коли звірі прийшли на лісову раду, ведмідь сказав: 

– У нас всіх трапилося горе, прийшли ці злобні мурашки та поселились у 

нашому дереві. Що будемо робити? 

– Треба покликати дятла, він їх з’їсть! – закричав Батько – заєць.  

– Правильно! – проголосили звірі разом. Всі пішли на пошуки дятла. 

Дятла було знайти неважко. Він сидів на своєму дереві – будинку та 

готувався відлітати на роботу – допомагати хворим деревам. 

– Дятле, дятле! Рятуй наше дерево, воно помирає! – сказали всі лісові звірі.  

– А разом з ним загине родина білки, - прокричала зайчиха. 

– Добре, покажіть мені дорогу! – промовив дятел. Дятел полетів до дерева, 

оглянув його, побачив цих мурашок та так на них розсердився, що в одну 

мить знищив їх усіх. Дерево знову зацвіло. 

– Дякуємо тобі, дятле! – прокричав лісовий народ. 

– Дякую тобі, дятле! – сказала Мати – білочка. 

Запам’ятайте мої слова, повчально промовила мудра Сова:  



- Потрапив у біду – проси про допомогу, а попросили тебе допомогти – 

відгукнись. 

 

Селютіна Катерина 

                                                                                 5-А клас 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

 
   Сьогодні у нашому дворі світило ясне сонечко. Коли я прокинулась то 

побачила ясне сонце. Я почула спів пташок. На деревах з'явилися бурульки 

які найближчим часом перетворяться на зелені листочки. Як на мене весна 

най квітуча пора року, тому що на весні все розквітає. Мені здається що 

почалася чарівна веснонька. 

 

Ломако Катерина 

 5-А клас 

 

 

 

 



Лісова історія 

 
Одного разу Максим вирішив піти до лісу. Взяв їжу й фляжку з водою, 

пішов у гущавину. Там він сів на пеньок, щоб перепочити. Раптом хлопчик 

почув дивний звук із-за куща. «Мабуть, це – птах», - подумав він, але раптом 

побачив ведмежатко. Максим думав, що він помре від страху, але коли 

побачив гілочку, що стерчить з лапи тваринки, і кров, що маленьким 

струмочком текла з рани. Хлопчина зрозумів, що малому потрібна допомога. 

Він схопив ведмежа, притиснув до себе, обережно вийняв гілочку з лапи і 

кинув її на землю, тоді легенько опустив косолапчика додолу.  Ведмежатко 

перелякано подивилося на Максима, важко зітхнуло, а потім швиденько 

пішло шукати матусю. 

Хлопець дивився на дерева. Вони були високі і стрункі. Листя на деревах 

були світло-зелені, жовті, коричневі. Кущі - маленькі. Листочки мали зелені, 

червоні, оранжеві. Як же гарно навкруги! 

Максим пішов по стежці. Йшов довго, нарешті втомився, зголоднів, сів на 

пеньок перепочити. Коли він дістав їжу, то побачив зайця, який виглядав 

змученим і голодним. Максим пригостив зайця морквою. Заєць схопив 

морквину і швидко стрибнув у кущі. 

     Хлопчик вирішив попити. Потім дістав фляжку з водою, зробив ковток і 

зрозумів, що життя прекрасне, якщо можеш комусь допомогти! 

 

 

                                                                            Касьян Олег 

                                                                                               6 клас  

 

 

 

 

 



                                     Мій рідний дім 

 

       Не уявляю, як би склалося моє життя, якби шість років тому мої батьки 

не привели б мене на поріг, уже такої мені рідної гімназії.. Скільки 

прекрасних асоціацій виникає зі словами гімназія «Ерудит» ! 

       Гімназійні лінійки, свята, конкурси, акції, класні проекти, творчі роботи, 

виховні години, презентації, засідання учнівського самоврядування, 

рейтинги, стенди, чергування—все це та багато іншого буде завжди 

з’являтися в моїй пам’яті та нагадувати про безтурботне дитинство, про 

щасливі миті, проведені з однокласниками та про затишну й майже сімейну 

атмосферу гімназії... - гімназії «Ерудит». 

          Адміністрація, вчителі, однокласники не абияк впливають на 

формування нових, позитивних рис характеру. 

У нас дуже привітні та добрі вчителі. 

У процесі навчання у нас використовуються новітні методи педагогіки. 

Усі наші кабінети оснащені комп’ютерами та телевізорами, що дає змогу 

учням краще засвоювати матеріал і здобувати нові знання. 

          Я готуюсь до вступу у велике життя й важливий внесок  у це робить 

вона - гімназія «Ерудит». 

 

Вишневська М. 

10 клас 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                    Рідне  серцю 

                             

       Рідна земля, рідний дім... Як багато значать у житті людини ці слова. 

Вони є для кожного основою буття, тим єдиним, чого не може змінити й 

зруйнувати  час.  

       Рідна земля -  це, перш за все, те місце,  де ти народилась і зробила свої 

перші кроки, де пройшло твоє безхмарне й щасливе дитинство, де зустріла 

тебе така чарівна та неосяжна юність. Оспівана поетами й прозаїками, 

художниками й музикантами батьківщина завжди була і буде тим місцем, яке 

назавжди увійшло у твої душу та розум, бо інакше не можна : втратиться 

коріння роду й залишишся ти наодинці зі складним і незрозумілим світом. 

       Рідний дім - це спогади про теплі материнські руки й міцне батьківське 

плече, першу дружню усмішку й зле слово, почуте вперше. Саме тут ти 

переживала свої дитячі радощі й розчарування, безглуздо посміхаюсь усьому 

навколо й, самотньо плачучи у подушку, відчувала всеохоплюючу любов  і  

безмежний душевний біль. Все бачили стіни рідного дому, все вони 

переживали разом з тобою.  І хто знає, як би склалося твоє життя, коли б не 

було у тебе рідного дому. 

       Але є ще одне місце, рідне моєму серцю. Це мій навчальний заклад, 

гімназія “Ерудит”. Чому? У десять років я вперше переступила поріг гімназії. 

Переді мною відкривався дорослий і незрозумілий світ. Що чекає тут на 

мене, маленьку й несміливу дівчинку? Все здавалося таким незвичним і 

чужим. Було страшно і водночас цікаво. Перше, що я запам’ятала – це 

привітні й усміхнені обличчя вчителів. Я відразу заспокоїлась : мені тут не 

може бути погано. 

       Мої дитячі надії і сподівання справдилися. Зараз я навчаюсь у 10 класі 

гімназії “Ерудит”. Цей навчальний заклад став для мене рідним. Саме тут я 

проводжу більшу частину свого часу : навчаюсь, виконую домашні завдання, 

відвідую гуртки. Тут і світлі, затишні класи, і  зручний спортмайданчик, і 

їдальня, схожа швидше на просторе і сучасне кафе. Про бібліотеку, 



переповнену як підручниками, так і художньою літературою, комп’ютерні 

класи, облаштовані найсучаснішою апаратурою марно й говорити – це треба 

побачити. Мені тут добре й зручно.  

       Саме в гімназії я зустріла своїх найкращих друзів. Завжди навколо нас 

знаходиться безліч людей, але так важко зустріти того, хто може стати тобі 

справжнім другом. Я вдячна своєму навчальному закладу за те, що він 

подарував мені таку зустріч, допоміг пізнати людей, що оточують мене, 

навчив бути уважною і терплячою до оточуючих, вимогливою до себе. 

       В дитинстві світ дорослих людей здається загадковим і ворожим. В 

гімназії мене зустріли зовсім не такі люди. Уважні, турботливі, щирі, але й 

вимогливі вчителі  не лише навчають мене, вони допомагають мені пізнати, 

зрозуміти навколишній світ, своїм прикладом показуючи, як саме потрібно 

жити, якою має бути Людина. 

        Рідна земля, рідний дім, рідна гімназія... Такі звичайні, але такі важливі 

слова. Для мене вони становлять неділиму величну єдність, яка назавжди 

залишиться у моєму серці. 

                                                                                  Біляк Дар’я 

 10 клас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



Для кожного і всіх 
       Було вже далеко за південь. Останні сонячні промені знехотя пестили 

зелені листочки, траву, відбивались у вікнах будівель останніми сонячними 

зайчиками. Поволі надходив вечір. Все навколо збиралося до сну... 

         А 11-річному Кості було не до відпочинку. Він сидів за письмовим 

столом, намагаючись зосередитись на умові домашньої задачі, але щоразу 

його щось відволікало. То прибігла кішка, і йому обов’язково захотілось її 

погладити, то на очі потрапило соковите яблуко, і не можна було втриматись, 

щоб не відкусити хоч кусочок цієї смакоти. І ось нарешті, коли Кості здалося, 

що він зрозумів, з якого ящика в який скільки чого треба перекласти, 

пролунав дзвінок – прийшов тато. А тут вже не до уроків.  

          Як же Костя любив тата й не любив татову роботу, яка завжди забирала 

так багато часу! Хлопчина не пам’ятав, коли востаннє тато щось йому читав 

чи просто сидів поруч, коли можна було подивитись телевізор,  він вже 

забув, коли ходив з татом грати в футбол чи просто гуляти, а про відпочинок 

на вихідних, канікулах марно й згадувати. На першому місці в тата завжди 

робота. Іноді було боляче й образливо, сумно йприкро, але Костя намагався 

зрозуміти й завжди пробачати тата, адже він у хлопчика – найкращий, а 

працювати треба всім. 

           Тато в Кості підприємець, тільки нещодавно заснував свою фірму, яка 

займається вантажоперевезеннями по Україні й навіть за кордоном. Тепер у 

домі Кості багато розмов про те, як вчасно доставити вантаж, як підібрати 

професійних водіїв, скільки треба витратити на ремонт техніки, заробітну 

плату працівникам, а ще – на сплату податків.  Кості здавалось що останнє – 

сплата податків - у батька викликає найбільше занепокоєння, а часом і 

роздратування.  

           По телебаченню хлопець бачив рекламний ролик, в якому закликали 

всіх сплатити податки й жити спокійно, чув він і про податкові декларації, в 

яких слід повідомляти державні органи про свої прибутки, але не розумів, на 



жаль, для чого це все потрібно й чому так хвилюється тато, та батька було 

чомусь шкода.  

           Якось тато розповідав мамі, що після сплати всіх податків коштів у 

нього не вистачить, щоб придбати автомобіль, про який вона так довго  

мріяла, і пересуватись по місту їй з сином доведеться на „ 11 трамваї”. Такого 

маршруту хлопець не знав, але відчував по інтонації тата, що важко буде їм з 

мамою від таких поїздок. Було шкода мами, було шкода себе... 

          Костик вирішив втрутитись у розмову. Тим більше, що, на його думку, 

він мав чудову ідею. „Тату, а ти не плати податки, країна в нас  велика (про 

це розповідала вчителька)  - ніхто не здогадається”, - запропонував хлопчик. 

Тато у відповідь тільки усміхнувся й якось сумно та  розгублено відповів: 

„Податки – це загальнообов’язкові платежі,  уникнути їх неможливо”. 

          Хлопчик мало що зрозумів, але добре побачив , що нічим він рідним не 

допоміг. Це було сумно. А  потім ще помітив приречений татів вигляд, коли 

той говорив про поїздку влітку за кордон на тиждень-другий, і зовсім 

розгубився. Що ж це за таке противне слово „податки”, хто й кому за що їх 

повинен платити, невже вони такі необхідні? А чи всі завжди їх платять і 

платили колись? Ці думки не давали Кості спокою. Де знайти відповідь? 

           Мама завжди любила повторювати, що щоб багато знати, потрібно 

багато читати. А книжок їхньому домі було багато. Отже, Костя вирішив, що 

він вже великий і знайде всі відповіді самотужки.  

           Довго стояв хлопчина перед книжковою шафою в нерішучості, не 

знаючи, де шукати відповіді. Раптом згадав, що Марія Іванівна, вчитель 

історії, часто любила повторювати : „Хто не знає минулого – не пізнає 

сьогодення і майбутнього”. Відповідь треба шукати в історичних книжках! 

На очі Кості потрапила „Історія давніх часів і народів”. З надзвичайною 

зацікавленістю хлопчина заглибився у читання. Текст давався важко, не у 

всьому вдавалось розібратися, але дещо все ж таки зрозумів.  

           Костя дізнався, що в найдавніший час, коли в людей не було держави, 

в них не було й ніяких податків, і з цього зробив висновок, що податки 



потрібні державі, це вона не може без них прожити, а для окремих людей, 

таких як їх сім’я, - це тільки додаткова фінансова проблема. 

           З цією думкою наступного дня Костик пішов до школи, де збирався 

обговорити усі хвилюючі його питання з однокласниками.  

           До школи хлопчику потрібно проїхати кілька зупинок, а тролейбус, як 

завжди, затримувався. Коли нарешті  під’їхав довгоочікуваний транспорт, то 

Костя побачив, що він вщент заповнений і сісти в нього не було ніякої 

можливості. Люди на зупинці обурювались, говорили, що тролейбусів на 

маршруті мало, до того ж вони всі старі і незручні. Невже не можна придбати 

нові й у достатній кількості? Костик задавав собі ці питання, але не мав 

відповіді. А ще тут же, на зупинці, він почув, що головні проблема – це 

відсутність грошей, тому і немає на що купувати нові машини. „Шкода”, - 

подумав малий і подивився на дорогу. Тролейбусів більше не було видно. 

           Змушений іти до школи пішки, хлопець уважно роздивлявся навколо. 

Ось занедбаний стадіон з поламаними дерев’яними лавками й прорваною в 

декількох місцях сіткою на обдертих, давно фарбованих воротах. Не дуже 

приємно ганяти в м’яча на такому стадіоні. А ось лікарня, в якій Костя 

минулого року лікувався від запалення легенів. Хлопчикові відразу стало 

неприємно, він згадав тамтешню невлаштованість і убогість: старі меблі, 

переповнені палати, тверді ліжка, а ще старенькі бабусі-пенсіонерки, яким би 

сидіти на лавочці під будинком і серіали обговорювати, а вони в лікарні 

прибиральницями змушені працювати, бо пенсій не вистачає на життя.  

          Чому все так? Чому не можна облаштувати новий стадіон, щоб 

приємно було там погуляти з друзями у м’яча ? Чому не можна побудувати 

нову лікарню, де було б світло, тепло і красиво? Чому бабусям доводиться 

працювати, а не мають вони змоги просто відпочити на схилі своїх літ? 

            Десятки питань вирували в голові хлопчика. Чому не ремонтуються 

дороги? Коли буде в українських містах чисто, як в Європі? Коли люди в 

селах перестануть топити печі дровами, як в позаминулому столітті? Коли 

робітники перестануть десятиліттями стояти в квартирних чергах? Коли 



хворі отримуватимуть сучасну допомогу? Відповідь на всі ці питання була 

одна : коли в державі буде достатньо коштів. Якщо будуть гроші у держави, 

то будуть і нові дитячі садки з великими ігровими кімнатами й басейнами, 

різноманітними іграшками, щойно купленими, а не принесеними з дому, 

смачним і здоровим харчуванням. Будуть і сучасно обладнані школи, будуть 

гроші і для доріг, і для лікарень, і для житла, і для пенсій та зарплат, за які 

можна буде жити й отримувати задоволення від життя. То де ж взяти гроші? 

            І тут Костя знову згадав рекламу з телебачення, яка закликала: 

„Сплати податки, побудуй майбутнє собі і своїм дітям”. Невже гроші 

держава бере з податків? Так! Відповідь була очевидна. Значить гроші, які 

держава забирає у людей, у таких же підприємців, як і тато, потрібні їй для 

дитячих садків, шкіл, лікарень, пенсій і заробітних плат! Чому ж тато так не 

хоче платити ці податки?  Костя почав сумніватися в татовій щирості. 

Податки потрібно платити! Як тато цього не розуміє! Обурення охопило 

хлопчика.  

          Раптом дорогою проїхала машина й оббризкала його водою, що 

залишилась на дорозі в калюжі після вчорашнього дощу. Костя загрозливо 

помахав кулаком услід машині. Машина була велика й чорна, як корабель. 

Костя подумав, що якби  у них з мамою була машина, то не довелося б зараз 

іти пішки. Так машину ж не дозволяють купити податки! Хлопчина зовсім 

заплутався: якщо тато не платитиме податків, то погано буде жити усім  у 

державі, а як буде платити, то погано буде жити їхній сім’ї. Невже це 

правильно? Чому так виходить? Мабуть, вся проблема у тому, що забирають 

у тата грошей ті податки дуже багато. А це не правильно, адже він так важко 

працює, щоб заробити гроші,  сина навіть рідко бачить! 

         Хлопчик зрозумів, наскільки все (навіть у його окремому житті і житті 

його родини) є взаємопов’язаним з державою й податками. Тут, як і в 

природі: якщо занепадає одна ланка в цілому ланцюгу, то зразу ж 

розпадається вся система. Не сплачує податки одна, друга людина, хтось 

приховує й сплачує податки частково, а страждає все суспільство. Але й 



суспільство має дбати про чесних громадян, про тих, які готові віддавати на 

потреби цього суспільства частину зароблених грошей. Просто цю частину, 

яку забирає держава у вигляді податків, треба зробити меншою! 

          Від таких своїх думок Костя навіть розвеселився. Він знайшов вихід з 

такої складної ситуації і був готовий почекати з літнім відпочинком за 

кордоном заради такої великої  і правильної справи – сплати податків. Костя 

неймовірно пишався собою. Раптом він подумав, що добре було б, щоб ті 

гроші, які заберуть у тата, віддали б для школи, в якій вчився хлопчина, або 

для лікарні, в якій працювала мама. Сидів би тобі Костя за новою партою, 

купленою татом, а мама давала хворим ліки, придбані за кошти їхньої сім’ї . 

Гарно придумано! Та й тато не раз говорив, коли згадував про податки, що 

вони невідомо куди йдуть, невідомо на що витрачаються. 

         Хлопчик усвідомив, звідки виходить, що всі знають про необхідність 

сплачувати податки, а платити ніхто не хоче. Просто люди не бачать 

результати своїх відшкодувань. Який же вихід? Мабуть, необхідно, щоб 

платники бачили результати своїх витрат. Шлях один – цільові податки, все 

прозоре і відкрите. Люди повинні знати, для чого і на що вони платять. А 

тим, хто не розуміє необхідність податкування, треба все гарненько пояснити 

через засоби масової інформації, індивідуальні бесіди. Потрібна 

популяризація податків!.. 

          Костя не помітив за своїми думками, як дійшов до школи. Скоро мав 

пролунати дзвоник. Час до навчання. Але він нізащо не забуде своїх думок, а 

коли прийде додому, то обов’язково розповість усе татові і вони разом 

вирішать, що робити з тими податками. Тато добрий і розумний, він все 

зрозуміє, порадить, допоможе. Все в них буде гаразд!..  

  

 

Пустовіт Інна 

 9 клас 
 



Історія народу -  в долі і пам’яті людини 
Ми навпіл розірвали минуле,  

Що ковтнуло наших батьків. 

Поклади мені руку в руку,  

В очі глянувши – не моргай! 

Виніс край мій жорстоку муку,  

Щоб сьогодні ожив твій край.    

                              В. Симоненко   

 

        Війна... Таке страшне і жахливе слово.  Кривава, попалена, розбита, 

порубана, знедолена, в загравах пожеж – такою була Україна в буремні роки 

війни 1941- 1945 років. Страшне горе принесли фашисти на нашу землю, 

намагаючись поставити на коліна весь народ. „Війна стала великою, як 

життя, як смерть. Воює все людство. Ніби земна куля влетіла в якусь криваву 

божевільну туманність. Війна стала життям людства, життям кожної 

людини”, - писав Олександр Довженко. 

         У моє життя війна ввійшла разом з розповідями дідуся                 

Вільготи Олексія Сергійовича. Високий і кремезний навіть у свої 85 років, 

він завжди вмів і любив говорити, розповідати, любив, коли його уважно 

слухали і не перебивали. Часто я сідала біля дідуся, схиляла голову до його 

плеча, а він розповідав про те, що було найтяжчим і найстрашнішим у його 

житті - про війну. 

-   Я добре пам’ятаю ті давні дні. Пройшло майже сімдесят років, а я все 

пам’ятаю. Як дивно влаштована людська пам’ять: те, що було вчора, можу 

забути, а про війну згадую навіть дрібниці. Чітко бачу обличчя своїх друзів, 

місця, де воював, дороги, якими проходив. Таке неможливо забути.  

       Іноді прокидаюсь вночі від невпинного й сильного калатання серця – 

сниться війна. Знову й знову проходять перед очима картини тих далеких 

днів. Згадується різне: розмови вночі біля вогнища, потерті, перечитані 

безліч раз трикутники листів, сказані й несказані друзям та ворогам слова  і ... 



бої, безліч великих і малих військових операцій, таких різних, але об’єднаних 

одним – кожна могла бути останньою. 

         Чомусь найбільш запам’ятався один бій. Насправді, навіть не бій, а 

здавалося б,  незначна сутичка із загоном німців. А запам’ятався, мабуть, 

тому, що вперше відчув майже тваринний страх, який приходить лише при 

усвідомленні близькості смерті. 

         Був листопад 1943 року. Після важких і кровопролитних боїв за Київ 

Перший Український фронт під командуванням генерала Ватутіна 

продовжував наступ. Я, молодий дев’ятнадцятирічний лейтенант, 

командував І артилерійським взводом.  

        Війна для мене почалася давно, ще в грудні 41-го, коли прискорений 

випуск Ленінградського артилерійського училища відправили на фронт. 

Стати військовим було моєю мрією, і здійснилася вона завдяки матері, яка 

відпустила молодого і недосвідченого хлопця в далекий Ленінград з 

маленького українського села Антонопіль, що поблизу Вінниці. Мати завжди 

вірила, що її дитина, така розумна й кмітлива, обов’язково досягне свого. 

Плани вступити після завершення училища до інституту перекреслила війна.              

         На фронт потрапили майже всі випускники, відразу після шкільних парт 

отримали в руки зброю, а в воєнні книжки призначення очолити різні 

військові підрозділи. Пам’ятаю і перший постріл, і перший несміливий наказ, 

і людину, яку вбив вперше. Чи було страшно? Складно сказати. Розумів, що 

виконую свій обов’язок, Вітчизна була в небезпеці, вірив, що все роблю 

правильно. Смерті не боявся, мабуть, тому, що був занадто молодим, щоб 

усвідомлювати її безповоротність. Бачив сотні людей, що гинули навколо, 

але вірив, що зі мною такого не буде.   Але одного разу страх та смерть все ж 

таки  зустрілися на моєму шляху в ті далекі дні. 

          Частина, в якій я служив,  мала забезпечувати артилерійську підтримку 

наступаючим радянським військам. Лінія фронту була такою нестійкою, що з 

тилу можна було відразу опинитися на передовій і навпаки. Наша частина 

мала розташуватись біля районного центру Ружин, що  за 150 кілометрів від 



Києва в Житомирській області. На світанку 29 листопада мій взвод підійшов 

до села Плоска, до місця призначення залишалося приблизно 15 кілометрів.  

         Ми йшли через поле, велике і незоране. Справа виднівся лісок. Голі 

дерева, затягнуті вранішнім мороком, здавалися страхітливими примарами. 

Мертва тиша навколо. І раптом з верхівок дерев зірвалися й голосно 

затріпотіли крилами над нашими головами декілька пташок. Де вони взялися 

в цьому холодному лісі? Чому ще не відлетіли до вирію? Дивно... Раптом 

блискавкою спалахнула думка: чого злякалися ці птахи? Відповідь пролунала 

автоматною чергою – з лісу виходили німці.  

        Спочатку нам здалося, що це всього декілька солдат, які відбилися від 

своїх і блукають у пошуках дороги. Та за мить ми зрозуміли, що помилилися. 

Перед нами була добре озброєна німецька частина. Що робити? Нас значно 

менше, патронів і гранат обмаль, машина та віз, дві гармати – це все, що 

мали. Усі розуміли, що в ближньому бою від гармат мало толку. Та про 

відступ не думали. Не можна, щоб хоч декілька гармат потрапило до рук 

фашистів. Не пам’ятаю, як віддав наказ зайняти позиції, вступити в бій, 

згадую лише, що відразу почали стріляти. Нас було мало, німці не очікували 

такого опору. Свистіли кулі, падали солдати, розривалися гранати. Бій тривав 

майже годину. Стріляли до останнього. Не чув і не бачив, що діялось 

навкруги. Дивився лише вперед і намагався поцілити якнайточніше. Дим, 

крики, постріли... Розумів, що не можна дозволити німцям зайти в село: там 

жінки, діти, старі. Що з ними буде, коли бій перекинеться до їхніх осель? Та 

й на відкритій місцевості краще вбивати ворога. Час здавався вічністю. 

          Коло постріли почали вщухати, оглянувся й побачив, що не сам. Мої 

хлопці стріляли, та багатьох вже не було серед живих. Німці почали 

відступати назад у лісок, їх теж було мало, декілька солдат побігло до села. 

Майнула думка: на можна дати ворогам втекти. Тоді встав, скомандував: 

„Вперед !” - і побіг. Раптом щось обпекло груди, руку. Чомусь спотикнувся і 

почав падати, бачив, як бігли вперед мої бійці. Хотів скочити на ноги, але не 

зміг: пекучий біль скував тіло. „Все?” – ледве прошепотів, намагався щось 



крикнути, покликати своїх, та на зміг. Сили кудись раптово зникли, думки 

плутались... 

         Про що думав в той момент? Мабуть, про дім, батьків... Але найбільше 

згадувалося обличчя матері й одна дрібниця. Коли був малий, одного разу 

впав і розбив коліно й носа, потекла кров, витирав її рукавом, а вона все не 

спинялася, рана страшенно пекла. Та більше дошкуляв не біль, а 

усвідомлення того, що мати буде лаяти за обмащену сорочку й подерті 

штани.  

        Боявся йти додому, хотів сховатись на горищі. Та щойно відчинив 

ворічата, як побачив неньку – вона йшла до хліва з відром води. А вона 

побачила мене– обдертого, всього в крові...  Я ніколи не забуду її обличчя, на 

якому за одну мить промайнули гнів, страх, розпач, любов і ... біль. Було таке 

враження, що боліло не мені, а їй. А їй і справді боліло дужче.  Це я зрозумів 

вже значно пізніше, коли сам став батьком.  

        Холодного ранку 43 року лежав на тому полі, де знесилено впав після 

бою, дивився в затягнуте хмарами небо. Просто лежав і дивився. Думки були 

хаотичні, не міг зосередитись, здавалось, що забув щось важливе й 

необхідне.  Водночас намагався не думати про біль. Чомусь здавалося, що 

більше не можу навіть поворухнутися, страшенно хотілося спати. В той 

момент мені згадалося те змучене болем мамине обличчя і стало страшно. 

Заболіло серце не за себе, за неї. Що буде з мамою, якщо я залишусь на 

цьому полі, засну й більше не прокинусь? Чи зможе вона жити далі без 

мене?.. 

        Не пам’ятаю, як вдалося стати спочатку на коліна, потім обпертися на 

автомат, зробити декілька кроків і ... впасти. Так вставав і падав багато разів. 

Йшов до села: там були люди й туди скоро мали прибути наші солдати. Село 

здавалося зовсім поряд, видно було навіть білу ганчірку, недбало кинуту 

господинею на паркан крайньої хати. Так близько й так далеко був 

порятунок... Я впав і більше не зміг підвестися. Останнє, що пам’ятаю, це 

далеке гарчання танків: до села входила наша частина. 



       Опритомнів уже в госпіталі й відразу запитав, чи руки й ноги на місці. 

Старенька медсестра сказала, що все гаразд, лише проспав, коли привезли 

наказ про нагородження медаллю за хоробрість у бою. Лікувався довго. 

Спочатку була лікарня під Уфою, а далі в Ташкенті. Коли рани загоїлись, 

попросився назад на фронт. 

      А потім було ще багато боїв і сутичок, три поранення, безліч госпіталів, 

випадкові зустрічі з рідним братом на Закарпатті в 44-му та дядьком в 

Польщі в 45-му, сповнені тривоги листи матері, жахлива звістка про смерть 

батька в Білорусії і сестри в Германії і... надія. Надія на те, що перемога 

близько, що скоро все завершиться і забудеться, як лихий сон. 

         Мій дідусь повернувся живим з тієї страшної війни. Його чекала 

найдорожча в світі людина – мати. Він здійснив свої мрії: відбудував хату, 

отримав освіту, знайшов улюблену роботу, одружився, виростив з дружиною 

трьох дітей. На жаль, минулого року дідуся не стало. Та його розповіді про 

веселі й сумні моменти життя, а особливо про трагічні й неймовірно важкі 

роки війни, запам’яталися мені назавжди.  

         Я ніколи не забуду дідусевого сумного обличчя, коли він розповідав, як 

відступали війська в 41 році, пам’ятатиму сльози на старечих очах при згадці 

про загиблих друзів і тремтячі зморщені руки, що стискалися в кулак, коли 

тихим і лагідним голосом говорив про бої, перемоги й поразки. Я завжди 

пам’ятатиму ці страшні й трагічні, але разом з тим такі героїчні історії. 

 

         Невпинно йде час. Стираються з пам’яті біль, смуток, горе, а разом з 

ними для більшості людей зникають і спогади про війну. Та чи ж маємо ми 

право забути все те, що пережили наші рідні й близькі люди?..  

        В селі, звідки родом мій дідусь, раніше завжди на кладовище школярі 

приносили квіти до могил з червоними зірочками – там поховані солдати, що 

загинули на війні чи відразу після війни. А в останні роки 9 травня чомусь 

сиротливо стоять ті могили. Ніхто до них не йде. Лише де-не-де можна 

побачити стареньку бабусю, яка не може не провідати свого батька, чоловіка. 



Згадувати ж синів, що не повернулися додому, вже нема кому, бо надто 

багато часу вже пройшло з тих страшних часів, немає в живих вже матерів, 

які не дочекалися своїх дітей з війни.  

        Могили воїнів, які загинули на війні, не лише на кладовищах. Чи згадує 

хтось про тих,  кого поховано на численних забутих пагорбах, галявинах, в 

полях? Мабуть, ні... Трухлявіють паркани навколо безіменних могил, гниють 

дерев’яні хрести з майже стертими іменами та прізвищами, заростають 

травою і кущами горбочки землі над тілами забутих героїв. Вже не приходять 

діти до них з вінками, не шукають родичів загиблих краєзнавчі гуртки, не 

згадують про ті старі поховання офіційні особи. Лише гарні й гучні промови 

керівників держави 9 травня, розкішні вінки навколо гранітного обеліску й 

Вічного вогню в парку  Слави й маленький і незрозумілий для більшості 

людей парад на Хрещатику... 

        А ветерани?! Все менше й менше їх. Ще декілька років тому під час 

параду на Майдані Незалежності людей з орденами й медалями на грудях 

було набагато більше. Час і смерть не забувають ні про кого. Йдуть від нас  

люди, які є живими легендами, живими книгами про Велику Вітчизняну 

війну. Але спогади про те, що вони пережили, бачили, відчували не повинні 

зникнути. Вони мають залишитися в нашій пам’яті як приклад того, на що 

здатна людина заради своєї сім’ї, країни, народу. Вони мають залишитися у 

нашій пам’яті і як страшна, жахлива і така необхідна у наш складний час 

пересторога для тих, хто вважає війну одним з можливих шляхів розв’язання 

суспільних, державних проблем. 

 

       У нас ще є шанс не забути... 

       Войтенко Ганна 

8 клас 

 

 



Ровесники 
Земле рідна!... 

Я живу тобою і для тебе, 

Вийшов з тебе, в тебе перейду, 

Під твоїм високочолим небом  

Гартував я душу молоду. 

            В. Симоненко 

        Держави, як і люди, мають свій день народження, свою біографію, свою 

неповторну долю, свою історію. Але якщо людське життя в основному 

триває 70 років, то держави живуть сотні, тисячі років. Як і люди, вони 

народжуються, ростуть, розвиваються, занепадають, зникають. Доля держави 

і доля людини - це неділима єдність, це спільний шлях народження і 

згасання, горіння і шукання, надії й розчарування, боротьби і зневіри, смерті 

й відродження. 

        Моя держава –Україна. Я - ровесниця її незалежності. Ми народилися в 

1991 році. Переконана, що це має особливе значення у моєму житті. Відомо, 

що ровесники краще розуміють один одного, вони живуть однаковими 

проблемами, турботами, їхні погляди на життя, долю, призначення у світі, 

майбутнє схожі. У них спільна життєва дорога. 

        Я і моя держава разом робили свої перші кроки, несміливі, невпевнені. З 

жахом і захопленням дивилися на навколишній світ, такий безмежний і 

чужий. Подих перехоплювало від відчуття своєї значимості, самостійності. 

Ми часто помилялись. Були занадто молодими, щоб побачити і оцінити свої 

можливості, щоб правильно визначити свій шлях, щоб зрозуміти, хто наші 

друзі, а хто вороги. Ми часто плутали мрії і дійсність...  

        Настала доба становлення та дорослішання. Складний, відповідальний 

етап життя, від якого залежить майбуття. Важливо уважно подивитись 

навкруги, реально оцінити можливості, вірно обрати свій шлях. Той єдиний 

шлях, яким ти будеш йти сміливо й гордо, впевнено і гідно, зі щирою 

усмішкою на  вустах і яскравим вогнем у серці. В цю пору можуть бути і 



помилки, і невдачі, але вони допомагають зрозуміти найважливіше, те, що 

має найбільшу вагу та цінність і для держави, і для особи, – ніщо не може 

бути кращим свободи, свободи особистості та свободи держави! 

        Свобода... Слово, омріяне у віках. Слово, яке боронили і берегли наші 

пращури, яке нерозривно пов’язане з нашою історією. Історія нашої 

державності, здається, не так давно започаткована, але базується на давніх 

подіях, традиціях та звичаях. Вона сягає своїм початком сивої давнини. 

         Протягом тисячоліть на території сучасної України проживало багато 

племен та  народів. Кіммерійці, скіфи, сармати, греки... Вони за будь–яких 

умов залишалася жити на своїх рідних землях, забезпечуючи цим 

безперервність історичної пам’яті, формування основних духовних та 

матеріальних засад.   

         Усім відома легенда заснування Києва... Ще у ХІ столітті світ знав про 

Київську Русь, хоробрих князів та княгинь тієї доби, що понад усе цінували 

власну свободу і державну незалежність. Починаючи з середини ХІІІ 

століття, князівства Київської Русі піддавалися спустошливим навалам військ 

монголо-татар. Ми боронилися. У ХІV-ХV ст. Польща, Литва, та Московська 

держава зміцнилися та приступили до загарбання нових територій, у тому 

числі і   українських земель.   Це був початок нашого кінця.   

         У першій половині ХVІ ст. опорою української державності стає 

Запорозька Січ – козацька „республіка”, що виникла в пониззях Дніпра. 

Запорозька Січ тривалий час зберігала незалежність, незважаючи на спроби 

польського уряду підкорити її своїй владі. Але й ця твердиня не встояла.  

         В ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. Україна переважно перебуває під 

владою Російської та Австрійської імперій. І. Долгорукий писав про цей час: 

“Україна не почуває себе щасливою, незважаючи на всі благодаті природи. 

Політичне сонце її не так гріє, як небесне світло. Вона змучена, терпить різні 

тягарі і почуває повністю втрачену свободу колишніх віків.” “Дух геройства 

в Україні пропав”? Ні... “ Нема найменшого сумніву, що колись Україна 

стане знову вільною і незалежною державою. Цей час наближається поволі, 

але неухильно. Українці є нація з власною мовою, культурою та історичною 



традицією. Поки що Україна роздерта поміж сусідами. Але матеріал для  

будови Української Держави лежить готовий: коли не сьогодні , то завтра 

з’явиться будівничий, що збудує з цих матеріалів велику і незалежну 

Державу”,- пророкував ще на початку 19 століття німецький дослідник Йоган 

Коль. Часи Центральної Ради, діяльність М. Грушевського – сумний і 

трагічний початок нашого відродження.  

         Ми бачимо наш народ і в його багатющій героїчній історії, і в реальній 

неминучості майбуття, де українська нація - після тоталітарних жахів імперії, 

після геноцидів та голодоморів – посіла гідне місце в житті цивілізованого 

вільного людства. 

         Ми, ровесники своєї держави, не можемо стояти осторонь історії. Саме 

на наші плечі буде покладено  епохальне завдання: зберегти і зміцнити нашу 

державу.     

          Я, мої однолітки.... Ми відповідальні за долю України. Високе 

розуміння синівського обов’язку, щира внутрішня віра у своє покликання – 

саме це дає нам моральне право бути суворими, нещадно вимогливими до 

себе й до інших, бути тими, чиї дії, слова, вчинки впливатимуть незабаром на 

долю держави. Нам потрібно бути дуже обережними й водночас відважними, 

стійкими і непохитними в найдраматичніших колізіях сьогодення, де давні 

фронти розбрату нерідко пролягають через людські душі, де від людини не 

менш, ніж будь-коли , вимагається мужності, й гніву, й любові. Наше 

завдання : не дати прорости нічому фальшивому, тупому, потворному, 

здатному хіба що нівечити буйнозелені парості життя. 

                          На світі законів немало, я нагадаю один: 

                          Щоб море не висихало, потрібно багато краплин. 

                                                                                     В. Симоненко. 

         Кожен з нас – лише краплинка, породжена рідною землею, але тисячі 

краплинок – це вже могутній потік, що , відродившись з небуття разом з 

нашою державою у 1991 році, здатен перетворитись на безмежне море 

втілених мрій, надій і сподівань.  

Біляк Дар’я. 11 клас 
 



Визволення 
 
 

         Перед Кірою босий, у сорочці з грубої матерії та штанях з тогож самого 

матеріалу стояв Олексій Маес – помічник і права рука голови одного з 

найсильніших братерств – Ірини Іванівни Волчанової, більш відомої як 

лейтенанта славнозвісного Чорного братерства та юлюблениці самого 

володаря Темряви. 

Після того як Олексій витримав майже усі відомі знущання, він навіть тоді 

був подібний до божества. Чорне, коротке волосся стирчало у різні боки, 

смагляве обличчя, хоч і бліде та вкрите свіжими ранами, світилося спокоем,  

непідвласним будь яким тортурам і часу. Сіра сорочка, аж чорна від крові, 

злегка тремтіла на його гарних, мов вирізбленних з мармуру плечах. 

Незрячими очима, зеленими як молоде листя, Олексій дивився на ту, котра 

зрадила друзів, сім'ю і свої принципи. 

-Я тобі ніколи і нічого не розповім — тремтячим від болю голосом, 

прохрипів заручник — я дочекаюсь, вони прийдуть по мене. 

-Ти все ще сподіваешся на те, що ці покидьки та боягузи прийдуть рятувати 

тебе – засміялася зрадниця. 

-А якщо і не прийдуть, я витримаю усе, заради того раю... у котрому я жив, і 

помру з честю. І , якщо знадобиться, я  заберу і твоє нікчемне життя, 

тварюко. 

-Чому ти, слабке та беззахисне створіння, захищаеш купу каміння і ладен 

відати за нього життя – не розуміла Кіра. 

-За той дух, честь, радість і смуток котрий ми переживаемо усі разом, за 

справжніх друзів. За ту підримку, на яку ти навіть і не чекаешь у скрутну 

хвилину, а вона приходить від твоіх учнів, ба й навіть і зовсім незнайомих 

людей. Як же мені тебе шкода… Ти ніколи не відчуеш того рідного тепла, 

яке колись відчув я, не побачиш рятівноі прстягнутої руки, котра допоможе 

тобі підвестися із самого дна прірви смутку та болю. Людина – створіння 



двоісте – з однієї сторони слабке та безсиле, з іншої – величне, сильне і 

мужне. 

Олексій заледве тримався на ногах, але щось тримало його у вертикальному 

положенні. 

Несподівано зовнушня стіна кімнати розлетілася і з купи пилу та брухту 

вийшла лейтенант та Георгій – титан володіючий Світлими силами. Таке собі 

незвичайне диво – юна жінка, породження самого Пекла і носій сил Добра. 

Найцікавіше було у тому, що ці дві протилежності – войовнича, гарна, 

смілива, хоробра і надзвичайно сильна та жорстока жінка і трохи тендітний 

та романтичний парубок були гарними друзями. 

Олексій зовсім не бачачи куди цілиться, розігнався і вдарив головою у груди 

зрадницю. Та скрикнувши від болю, впала на підлогу. 

Георгій опхопивши заручника за пояс, разом із ним розтанув у повітрі. 

-Ну що, тепер ми один на один з тобою – непривітно посміхнувшись, 

промовила Ірина – ну і хто тут тепер “покидьок і боягуз”... Знаєшь, інколи 

мені тебе шкода. Ти тільки що і возвеличуешся на пригнобленні та 

стражданнях інших. До речі, Єдуард передава “привіт” – із-за тебе він не 

може виконати свою мрію - вступити у Братерство – йому там не раді. 

Відштовхнувши колишню подругу, Ірина клацнула пальцями, і кімната разом 

із замком провалилася мов паперовий будиночок від вітру. 

Олексій присів за каменем біля підніжжя гори і бачив як палац провалився. 

–Ні, Ірина  не могла загинути – зі завмиранням сердця шепотів Олексій. 

-Олексію... ваша спина… її б залікувати – звернувся до нього один з його 

курсантів. 

-Відчепись – відмахнувся від того Олексій – в братерстві залікують. 

Його седце тріпотіло. “Вони прийшли по нього... ні, Ірина Іванівна … Іра не 

могла ось так легко померти.” 

Тут Олексій почув знайомий голос і пісню яку він наспівував. Він відразу 

впізнав пісю. Ірина час від часу наспівувала її. Це могла бути лише 

лейтенант. 



Незабаром він побачив молоду жінку, яка розтібнувши куртку уніформи 

неспішно піднімалася до захованого табору. Олексій вийшовши з укриття і 

порправивши окуляри, обійняв подругу і тихо сказав: 

-Дякую, що прийшли по мене. 

Ірина, стоячи в обіймах приятеля, насолоджувалася цим.Таке рідне тепло, 

незрівняний запах його тіла з солонуватим відтінком крові. Аромат волосся 

Олексія дурманив їй голову. 

Вперше Ірина відчула себе беззахистною, слабким створінням котре комусь 

хотілося оберігати і захищати, і поравді кажучи, їй це несподобалося. Не та 

вона істота.  

Олексій же ніжно притискав до грудей одну з найвеличніших жінок, яку він 

тільки знав. Йому хотілося її оберігати, але розумів усю безглуздість цієї 

мрії. Вона – воїн, Чорний дракон, і сама кому хоч завдасть такого прочухана, 

що повік життя пам’ятати будеш, як що ще виживеш після того. 

Ірина злегка відсторонила Олексія. 

“Ні, це просто дурнувата прив'язаність... ну закоханість від сили – думала 

Ірина – та й Олексій моя “правиця”. І взагалі, якого я припленталася його 

рятувати? Георгій би сам усе зробив... Олексій, як ні як, на два роки мене 

старше... Та й чоловік іще той.” 

-Ну, брате, з поверненням – поплескав друга по спині Артем. 

Олексій, похитнувшись, втратив свідомість від болю. Артем та Ірина заледве 

встигли його підхопити. 

-Я... я ж його злегка його по спині. 

-По-перше, допоможи мені перекласти його на ноші – почала Ірина – по –

друге – є тут у кого ножиці. 

-А навіщо вони тобі? – допомагаючи перекласти приятеля спитав Артем. 

-Погляну що у нього зі спиною. 

Після декількох довгих хвилин Ірина завмерла. 

-Е-е-е-е Артеме, а внас є тут шамани? І нашатир? 



-Ні. Дідька лисого!!! Хтож се його так? –виялався Артем підходячи до 

названной сестри. 

-Ну не я ж. А ну їх, сама впораюся. Недарма мене друзі вивчили шаманської 

та Світлої магії. 

Ірина хрустнувши пальцями почала лікувати рани Олексія. 

Вся його спина була вкрита глибокими слідами від нагайки, “уколами” та 

опіками... Відчувалося що се ще не весь перелік того що з ним зробила Кіра... 
Житя після смерті 

 
Ярослав лежав на спині і нехотів вірити у дійсність. Вже давно було за 
північ а він усе лежав без сну і по його обличчю котилися велики сльозини. 
Тут з сусідньої кімнати вийшов його 10-ти річний син, такий же рудий як і 
батько. 
-Тату, чому ти плачеш? – тихо спитав Димитрій – Тебе хтось образив? Він у 
мене отримає на горіхи. І коли прийде мама? 
Ярослав дивився на свого сина і дивувася – такий маленький, а як 
характером походив на Ірину – свою матінку, хоча з лиця повна копія 
батька, тільки очі материні. 
-Ні Димитрику, - сідаючи на ліжку прошепотів Ярослав, обіймаючи сина - 
мене ніхто не ображав, та я й сам можу за себе постояти. А мати... мати не 
прийде – зупинився Ярослав 
-Вона знов кудись по справах поїхала? 
-Ні, вона... вона померла – ось тут уже Ярослав по справжньому заплакав 
ніжно притискаючи до сердця єдиного та улюбленого сина – Її вбили. 
-Татусю, не плач, я завжди буду поряд... 
-Не кажи так, ти не зможеш завжди бути поряд. 
-Тату, я буду тобі допомагати... батьку... не плач... будь ласка не плач. 
-Я кохав і кохаю твою матір і не зміг її врятувати. Будь ласка пообіцяй мені 
одну річ – ти ніколи її не забудеш. 
-Обіцяю. 
Хлопчина ще цілком не розумів слів батька. Він думав що батько шуткує, а 
плаче по зовсім іншій причині. Думав мати завтра приїде і знов буде 
розповідати йому свої казки, які він так любить, але ні завтра, ні після 
завтра вона не проиїжджала. 
Одного разу батько завів його до кімнати, де знаходилася домовина з тілом. 
Хоч у тіла і не було голови, але хлопчик впізнав по руках свою мати. 
Димитрій притиснувшись до батька заплакав. 
-Ні... татку.. це поганий жарт – заливався сльозами хлопчик. 
-Нажаль синку, це жорстока дійсність. 
-Тату... я тебе ніколи не покину у біді. Кянуся своїм сердцем...  

 

 
 



Блакитна зоря 

 
       Кімната була осяяна вогнем, що палав у каміні, на її стінах висіло безліч 

старовинних картин. Біля каміну стояло два зелених м’яких крісла. В одному 

з них сиділа дівчинка. Вона сиділа нерухомо й дивилася на вогонь. Полум’я 

потріскувало й заливало кам’яні нерівні стіни кімнати то блідим, то яскравим 

світлом. На колінах у дівчинки лежала товста книга. То була історія замку, у 

якому жили всі її родичі майже шістсот років. 

       За вікном була темна ніч. Ішов сильний дощ. Блищала блискавка, гримів 

грім. Сильний осінній вітер гнув дерева в саду. Дівчинка встала, поклала 

книгу у шафу, підійшла до вікна і відчинила його. Їй у обличчя вдарив 

холодний вітер і полетіли краплі води. Вона поспішно закрила вікно, яке 

сильно заскрипіло, і стала роздивлятися картини. 

       У кімнату зайшла п’ятнадцятирічна дівчина в нічній сорочці, здивовано 

поглянула сонними очима на сестру й строго запитала: 

- Ти чому не спиш, Тетяно? 

- Мені не хочеться, - пролунала несмілива відповідь. 

- Ала вже дві години ночі! 

- Я ще трохи почитаю. Будь ласка, Віоло, не галасуй. 

- Гаразд, тоді доброї тобі ночі. 

- Тобі теж.  

       Віола ніколи не могла збагнути, чому молодша сестра росла такою 

дивною та незрозумілою в їх цілком звичайній сім’ї. Похитавши розгублено 

головою, вона пішла спати. А у великій кімнаті ще довго блимала свічка, 

вимальовуючи на стінах фантастичні візерунки. Таня задумливо розглядала 

їх, і її думки линули далеко-далеко... 

                                                   *        *        * 

       Таня прокинулась дуже рано. Дощ уже припинився, але на вулиці були 

величезні калюжі. Старі дерева стояли нерухомо, опустивши мокрі гілки й 

скинувши останні листочки. Дівчинці захотілось вийти на вулицю. Вона 



жваво вдягла штани, светр, куртку й гарненьку малинову шапочку, знайшла в 

кутку черевики і, трохи не впавши зі сходів, вже повільно пішла до виходу.  

       На порозі  Таня зустріла білого кота, мокрого з хвоста до п’ят. Він 

сердито подивився на неї своїми великими жовтими очима. Відразу було 

видно, що кіт не радіє цій зустрічі. Була б його воля, він зробив би те саме з 

дівчинкою, що  зробили з ним учора темним холодним вечором: дав би 

гарного стусана й випхав би нестерпне дівчисько на остогидлу вулицю. Хоч 

Таня не мала ніякого відношення до вчорашніх подій, кіт, зверхньо 

поглянувши на дівчину, поважно пройшов повз неї, піднявши догори 

мокрого хвоста. Цим він прагнув показати, що дівчинка не достойна його 

поваги. 

       Тільки Таня зійшла зі сходів, як її ноги загрузли в багнюці. Вона з 

великим зусиллям підняла одну ногу й ступила вперед, але витягнути другу 

ногу було набагато складніше. Добре, що попереду височіло дерево, привітно 

простягаючи свої гілочки якраз до Тетяни. Дівчина ухопилась за найтовщу 

гілку, потягнулася вперед і, докладаючи великих зусиль, ледве добралась до 

викладеної камінням доріжки. Навкруги вона побачила сліди від лап кота, 

який, напевне, блукав по саду усю ніч. Бідоласі не можна було не 

поспівчувати. Тепер нескладно було зрозуміти його гнів і роздратування та 

пробачити неввічливу поведінку. 

       Таня пішла по доріжці, яка вела до гарного фонтану, центральною 

фігурою якого був мармуровий лев, що височів серед води, поставивши свою 

лапу на велику кулю. На кулі був графічний малюнок. Дівчинка його відразу 

впізнала – то герб замку. Кулю обвила велика мармурова змія, яка, піднявши 

голову, дивилась на замок, як і могутній лев. З пащі звіра витікала 

тонесеньким струмочком прозора вода. Дівчинка багато разів бачила цю 

скульптуру, але не переставала дивуватися майстерності автора.  

       Повільно обійшовши фонтан, Таня побачила те, чого раніше не помічала: 

смарагдові очі змії та лева яскраво сяяли. Від цього стало якось моторошно. 

До того ж кущі червоних і білих троянд, що росли навколо фонтану й ще 



зовсім недавно розкішно цвіли, зараз стояли потемнілі та зів’ялі. Все 

видавалось якимсь незвичним, дивним. 

       Від фонтану до воріт вела широка дорога, з обох боків обсаджена 

березами. Від неї углиб парку вилися маленькі стежини. Одна з них 

найбільше подобалась Тані. Ця стежина пролягала через найцікавіші куточки 

суду: невелику галявину, альтанку, пагорб. Пробігала вона також повз 

скульптурну галерею. Деяким зі скульптур було навіть по п’ятсот років . Про 

це дівчинка дізналася завдяки книзі “Історія Замку Ротервудів”. У цій книзі 

можна було знайти все найцікавіше про замок і його мешканців, починаючи 

від заснування замку й родового дерева до біографій людей, що колись тут 

жили.  

       Доріжка, по якій Таня так любила гуляти влітку, закінчувалася на пагорбі 

з дерев’яною лавочкою, з якого було дуже добре видно сад. На тій лавочці 

майже кожного літнього дня можна було побачити кота, що любив ніжитись 

на сонці, але й Таню нерідко можна було там зустріти. 

       Тож дівчинка пішла своїм улюбленим шляхом, перестрибуючи через 

калюжі, підійшла до лавочки і зібралась сісти та подумати над побаченим в 

саду. Вона зовсім забула, що від дощу все намокло й на лавочці зараз сидіти 

не  можна.  Саме  це  змусило  її  повернутися  й піти  до  воріт.  Ворота  були  

величезні,  залізні,  дуже  древні.  Огорожа  теж  була  гарною  й  міцною, 

зробленою з каменю та заліза. Де-не-де по ній вився дикий виноград. 

       Тетянка пройшла через дубовий гай і почала помічати, що дощ знову 

починається, до того ж вона зрозуміла, що дуже сильно хоче їсти. Дівчинка 

повернула назад і повільно рушила до замку. 

                                                     *      *      *                                 

       Таня Ротервуд увійшла до їдальні. Великий старовинний дубовий  стіл  

був  уже серверований і вся її сім’я зібралася до ранкового чаю. До сніданку 

також подали суп, яєчню, салати двох видів та картопляне пюре. Все було 

дуже смачним, навіть важко було вибрати щось одне, особливо для того, хто 

відчував страшенний голод. Коли з основними стравами було покінчено, на 



стіл поставили великий чайник і так багато цукерок і печива, що Таня і Віола 

розгубилися від цієї різноманітності. Але це тривало недовго, і вже через 

декілька хвилин солодощів на столі значно поменшало. Всім було дуже 

шкода, що неможливо залишити стіл пустим.   

       Після сніданку всі члени сім’ї бралися до своїх справ. На цей день 

Тетянка не отримала ніяких доручень і тому була вільна. Вона спустилася до 

бібліотеки, узяла “Історію Замку Ротервудів” і швиденько пішла до своєї 

кімнати. Так приємно тримати у руках цю стару й важку книжку! А скільки 

цікавого там можна знайти!  

       Дівчинка відкрила зміст і почала шукати, що можна почитати на цей раз. 

Там було дуже багато цікавих назв і заголовків, деякі з них видалися 

особливо цікавими:  

                                     -  “Підземні ходи Замку Ротервудів”; 

                                     -  “Таємничі місця замку”; 

                                     -  “Привиди замку”; 

                                     -  “Привид - друг”; 

                                     -  “Легенди замку”; 

                                     -  “Скарби”; 

                                     -  “Місяць у повні”. 

       Таня вибрала “Місяць у повні”. Вона не розуміла, яким чином  повний 

місяць стосується історії замку Ротервудів. Дівчинка відкрила 3009 сторінку і 

почала читати. 

       Там розповідалося про одного заможного чоловіка, якого звали Мішель 

Ротервуд. Це був дуже вродливий молодий чоловік.  Люди його  любили та 

шанували за його доброту й справедливість. Коли йому виповнилося 

тридцять  років,  він  поїхав  до іншої  країни і там залишився жити. Він часто  

приїжджав  у  рідні краї  провідати батьків і сестру, молодшу від нього на три 

роки, яка згодом успадкувала замок.  

       У літописах того часу згадується, що Мішель і його сестра прожили 

довге й щасливе життя, завжди допомагаючи один одному. Ходили чутки, що 



вони були близькими друзями якихось казкових створінь. Люди навіть 

казали, що Мішель оженився на ельфійській царівні, та ніхто цього напевно 

не знав. За легендою, Мішель залишив у замку великий скарб, а де він 

знаходився, знала тільки його сестра. Кажуть, знайти його зможе тільки 

насправді гідна людина. Багато людей намагалися знайти  коштовності, та й 

досі ніхто нічого не знайшов. Але Мішель залишив підказку - вірш. 

       Дівчинка аж підскочила від нетерпіння. Отже, вона теж зможе 

спробувати знайти скарб. Вона прочитала вірш і подумала, що він занадто 

заплутаний, але потім вирішила, що якщо у чіткій послідовності виконувати 

все, що там сказано, то, можливо, їй вдасться щось знайти. Вірш був такий: 

У  північну  пору  нова  зірка засвітить, 

Вона  вкаже  тобі,  де  шукати  скарби. 

Іди по доріжкам, по маленьким стежинкам,  

А  зірка  Полярна  покаже  куди. 

Подивися в той бік, звідки дмуть холодні вітри, 

Піди   на   дзвінкий   хлюпіт  води, 

Пройди  сорок  кроків  і  зупинись. 

Між  дерев  ти  велику  ялину  знайди. 

Хай найяскравіша зірка на небі 

Буде  якраз над ялиною тою високою. 

Стій ти на місці, потім повернися туди, 

Де  сонце  сходить  ранньою  порою. 

Поверни зірку на належне їй місце. 

Шлях далі сам знайдеш. Я тобі допоміг. 

Та пам’ятай : там можуть бути пастки, 

Від ворогів я скарби свої беріг. 

       Вірш був простий і дуже заплутаний одночасно. Таня багато чого не 

розуміла. Вона не знала, яка нова зірка може засвітитись у ніч повного 

місяця. Як цю зірку можна повернути “на належне їй місце”? Яка зірка 

найяскравіша? 



       Таня підстрибнула знову :                                                                                                  

- Післязавтра місяць на повні! - вигукнула вона. - Може спробувати? Ні,  

навіть треба спробувати! Нічого ж не станеться, якщо я спробую. А якщо я 

знайду скарб... – мрійливо проговорила вона сама до себе. 

        Потім трошки посиділа і подумала: “Якщо повний місяць через день  і я 

хочу спробувати знайти  скарб, тоді треба починати готуватись. Стоп! Я ж 

сама нікуди уночі не піду! Може взяти з собою Сашу й Машу? Сестру свою 

візьму обов'язково... Думаю учотирьох уже можна про щось думати”. 

       Через три години Саша, Маша, Віола й Таня сиділи у альтанці і та 

складали плани на наступну ніч. Вони домовилися, що зустрінуться біля 

воріт замку, візьмуть ліхтарики, компас, годинник, мотузки й декілька 

бутербродів. Зустрітися  краще буде о п'ятдесят п'ять на дванадцяту... Вони 

домовилися, що ніхто із батьків не повинен знати про їх задум. 

       Наступний день пройшов дуже швидко. Друзі відвідували один одного, 

збирали все необхідне, намагалися розшифрувати вірш. О шостій вечора 

вони остаточно розійшлись по домівках. Таня з нетерпінням чекала ночі. 

       Вечеря була приблизно о пів на дев'яту вечора. Дівчата підійшли до своїх 

батьків і сказали, що вони хочуть повечеряти у кімнаті Тані. Тато 

невдоволено зморщив чоло, але мати раптом погодилися й попросили 

служницю, щоб сестрам накрили стіл у кімнаті. За вечерею дівчата читали 

вірша і намагалися зрозуміти, що хотів сказати автор. 

       Вже була майже одинадцята, коли батьки зайшли до них у кімнату й 

сказали, що треба лягати спати. Віола пішла до себе, Таня залишилася сама. 

Вона вимкнула світло, щоб батьки думали, що вона вже заснула, і стала 

чекати. Вже була одинадцята... Десять хвилин на дванадцяту... Тридцять 

шість хвилин на  дванадцяту... 

- Ой! - скрикнула Таня, прокинувшись від голосного дзвону великого 

годинника. - Вже північ! Я запізнююсь! Де мій светр? А де черевики? Хоч би 

я знайшла свічку! -  вигукувала  вона, намагаючись щось знайти у темряві.     

       Годинник бив безперестанно... 



- Усе  взяла? Ой, а де ж книга? 

       ... Десятий удар. Одинадцятий удар. Годинник пробив дванадцять. 

- Книга. Де ж книга? - говорила до себе дівчинка, шукаючи її. І тут щось 

засвітилось на кріслі яскравим білим світлом. Таня підійшла трохи ближче й 

побачила, що це було. Там лежала книга, але світилася не вона. 

- В північну пору нова зірка засвітить, - мов зачарована прошепотіла Таня. На 

книзі історії замку Ротервудів був вигравійований герб. Він являв собою синє 

полотно, яке символізувало небо, воно було пересічене зеленою смужкою  - 

символом живої природи. У верхньому лівому куті був місяць, а знизу 

праворуч – сонце. Посередині була велика зірка, яка символізувала рід 

Ротервудів. Це вона світилася.  

       Тані не було коли дивуватись, вона запізнювалася майже на сім хвилин. 

Дівчинка швиденько схопила книжку. Чому вона не боялася?  У вірші було 

сказано, що зірка допоможе їм шукати скарб, а про те, що вона небезпечна, у 

ньому не було нічого. Тихенько закривши двері, Тетянка по коридорах 

побігла до виходу. Зірка світила так яскраво, що їй не був потрібний 

ліхтарик. Вона вибігла на вулицю, їй в обличчя повіяло свіжим нічним 

повітрям. Друзі вже стояли біля воріт і чекали на неї. Дівчинка підійшла до 

них, розповіла про те, що з нею  щойно трапилось...                         

                                                        *      *     *                                                                

        Друзі підійшли до входу в замок, стали на порозі і почали, повільно 

читаючи вірш, робити те, шо там сказано. 

- “У північну пору нова зірка засвітить” -  ми зрозуміли яка, - тихим голосом                   

сказала Віола. 

-  Тут сказано, що Північна зірка повинна вказати нам дорогу, он вона, прямо 

над нами, але як вона нам допоможе? – прошепотіла Маша. 

-  “Подивись у той бік, звідки дмуть холодні вітри” – це, мабуть, північ. Де 

наш компас, Марійко? - Сашко почав порпатись у себе в рюкзаку. – Знайшов! 

Сюди! Так, “...піти на хлюпіт води...”- це, напевно, до фонтану. Сорок 

кроків... 



-  Це тут, я порахувала, - відгукнулася Віола, жестом гукаючи друзів. 

- Далі треба знайти велику ялину, – прокоментував Сашко і сам почав 

озиратися довкола. 

-  Але тут нема ніякої ялини, ні великої, ні маленької, – здивовано сказала 

Таня. 

-   Дивіться, тут є великий пеньок, може, це від тієї ялини. 

-   Це можливо. 

-   Подивіться! – вигукнула Віола – Тут сказано, що над цією ялиною повинна 

бути найяскравіша зірка на небі, так? Якщо ми уявимо на цьому місці ялину, 

то он та зірка буде як раз над нею. Подивіться, яка вона яскрава, іншої такої 

не знайдеш! 

-  Думаю, ти права, – сказала Таня, оглядаючи зоряне нічне небо. - Сашко, що 

там далі написано? 

-  Тут сказано, щоб ми повернулись туди, звідки сходить сонце. 

-  Це схід. Де знов компас? 

       Поки Тетянині друзі шукали компас, вона помітила, що зірка на книзі 

засвітилася ще більше. 

-  Схід – це тут! – вигукнув Сашко, швидко повертаючись до друзів, але 

раптом він сильно об щось ударився. Спочатку в нього потемніло в очах, але 

потім, коли все пройшло, він побачив прямо перед собою фонтан, а те, об що 

він вдарився, було кулею, на яку поставив свою величезну лапу кам'яний лев. 

       І тут Таня зрозуміла, що потрібно далі робити. Герб замку на кулі був не 

закінчений. З невідомих причин там не було зірки. Дівчинці завжди було 

цікаво, чому майстер забув про такий важливий символ. Зараз вона нарешті 

зрозуміла, що означає рядок : “поверни парадну зірку на належне їй місце”. 

Таня взяла книжку  й перевернула її. Зірка з книги впала їй прямо на долоню, 

і засвітилася яскравим жовтим світлом. Дівчинка підійшла до скульптури й 

вставила зірку в те місце, де вона завжди повинна була бути. 



       І тут Сашко провалився під землю. У Тані серце впало у п'ятки. Вона 

побачила велику чорну діру. Дівчинка підбігла до неї та окрім кам'яних 

сходів, що вели у темряву, так нічого й не побачила. 

-  Сашко! – у відчаї закричала Таня, ала відповіді не було. 

-  Де ліхтарики?!!! 

-  У тебе у руках, Марійко! 

       Дівчата стали обережно спускатися униз. Судячи з усього, сходи і не 

думали закінчуватися. Уже за багатьма поворотами не було видно входу, а 

вони все йшли вниз і вниз. 

-  Ай! – Маша вдарилась об щось головою і вмить сходи з'єднались в одну 

слизьку гірку, на якій не було за що триматись. 

-  А-а-ай, я кудись па-а-ада-аю-ю-ю!!! – спочатку Марійка, а потім і Таня з 

Віоло почали, мабуть, з небаченою швидкістю, їхати униз. Перед ними 

з'явилася якась яма і дівчата, не довго думаючи треба це їм чи ні, з розгону 

влетіли у неї. 

-  Са-а-а…! Ай !  

-  Фафа, фе фи? 

-  Скоріш за все, це я, – тихо відповів знайомий голос. 

       Тут над дітьми щось яскраво засвітилось і у яму впало три невимкнених 

ліхтарика. Друзі побачили один одного. Виявилося, що вони щойно з дірки у 

стелі так немилосердно утрьох звалилися на нещасного Сашка, який тільки 

було надумав підніматися на ноги. 

       Коли діти допомогли один одному встати, виявилось, що вони не так вже 

й постраждали. Не зважаючи на те, що Сашко скотився зі сходів і на нього 

впало три дівчинки, в хлопця була тільки розбита губа і трохи ушкоджений 

зап'ясток. У Віоли йшла з носа кров. Таня та Маша тільки отримали синці та 

подряпини. 

-  Де це ми? Невже ми опинилися у ямі? 

-  Це не просто яма, тут є прохід. 

-  Але він дуже  вузький. Думаєш, ми зможемо пролізти? 



-  Давайте хоч спробуємо. 

-  Таня, пішли, - покликала  Маша і посвітила у прохід ліхтариком. – Думаєш, 

цей тунель довгий? 

-  Не знаю. 

       І дівчата одна за одною пішли вперед. Таня йшла повільно прямо за 

Віолою. Вона не бачила, куди вони йдуть, тому просто слідувала за 

подругами, поки Маша не прошепотіла: 

-  Я бачу вихід, Таню. 

       Маша й Таня вибралися з  вузького проходу, та перед їхніми очима 

постала кам'яна стіна. На ній золотими літерами було написано: 

                                          “Якщо ти друг, то ти пройдеш 

                                           крізь пастки, якщо ти ворог, 

                                          то пасток не минеш”.  

Далі йшов широкий коридор. 

       Подружки погукали Олександру й Віолу. Через дві хвилини діти знов 

зібралися разом. 

-  Що будемо робити? Цей коридор повен пасток. Як же ми крізь нього 

пройдемо? 

-  Дивіться, тут протягнені нитки. Скоріш за все, якщо їх зачепити, спрацює 

пастка. А он щось написано на стіні. Якісь позначки. Такої мови я не знаю. 

- Я знаю, що це за незрозумілі знаки, – несподівано сказала Таня. – Це 

зашифровані слова. У книзі на останній сторінці є їх розшифровка. Мабуть, 

той, хто це писав, хотів, щоб скарби знайшов істинний нащадок  роду 

Ротервудів , тому  що тільки у нього може бути книга.  

-  У такому разі давайте подивимось у книгу. 

-  На стіні написано: “Остерігайтесь чорних предметів”. 

-  А он там? 

- Зараз подивлюсь: “Якщо ти зачепив  щось чорне, як можна швидше 

доторкнись до білого”.  

- А що означає “щось чорне” і “щось біле”? – здивовано запитала Марія. 



- Увесь коридор розмальований у два кольори, нитки теж, – Сашко підійшов і 

подивився на протягнені чорні і білі нитки. – У цьому коридорі ми повинні 

остерігатися чорного кольору. Білий нам не зашкодить, навіть більше, він 

допоможе нам. 

- Пішли? 

- Добре, пішли. 

       Друзі стали обережно переступати й пролізати під нитками, що були  

протягнені у всіх напрямках. 

       Пройшло двадцять хвилин, як їм здавалося . Діти повільно йшли вперед. 

Щоб не зачепити чорних ниток, їм потрібна була цілковита зосередженість і 

увага. Таня підняла ногу, щоб переступити декілька ниток, та не втрималася 

на одній нозі і впала. 

-  Таня! Ти обірвала чорну нитку! – закричав Олександр і швидко наступив 

на білу. Темна стріла пробила наскрізь білу дощечку, яка умить вилетіла від 

стіни. 

-  А стріла летіла у моєму напрямку? Це ж треба таке! – все ще не розуміючи 

до кінця, що трапилося, прошепотіла Таня, зводячись на ноги. – Ніхто крім 

мене не пішов би у таке місце, де посеред ночі на голову дітям сипляться 

чорні стріли. 

       Сашко, дивлячись на неї, тільки весело посміхнувся. 

Нитки закінчилися, тепер на підлозі з'явилися білі і чорні квадрати. 

-  Вони такі маленькі. Тут дуже складно пройти й не оступитись. Для 

дорослої людини це майже неможливо, – занепокоєно проговорила Віола.  

- А ми все-таки спробуємо. Не зупинятись же нам на півдорозі,  – відповів 

Сашко. 

- Тоді уперед, – насмішливо й водночас доброзичливо сказала Таня, 

підштовхуючи хлопця. 

       І діти пішли далі. Йти треба було навшпиньки, а стояти тільки на одній 

нозі. Чорних квадратів було більше, ніж забагато. Друзі зрозуміли, яким 

простим був минулий іспит у порівнянні з цим. 



- Олександр! Це ж чорний..! - скрикнула Таня, дивлячись на велику дірку у 

підлозі на тому місці, де щойно стояв хлопець. Їй на мить здалося, що вона 

зараз знепритомніє. – Господи, допоможи йому! – закричала вона, 

перестрибуючи на білий квадрат. Сашко кулею вилетів з діри, підлетів майже 

на два метри, на мить завис під стелею і впав на підлогу на місце щойно 

зниклого отвору. 

-  Що там таке було? – з погано прихованою цікавістю запитала Віола. 

-  Батут, – відповів Сашко без притаманного йому веселого настрою, встаючи 

на ноги і потираючи плече. Мабуть, він таки сильно вдаривсь об підлогу. 

-  Бідненький ти наш, – сказала Таня, перестрибуючи останні чорні квадрати. 

       Квадрати закінчилися. Діти побачили перед собою статую кам'яного 

лева. 

- На стіні знову щось написано: “Один з іклів статуї відкриває прохід”. 

Отже, треба вибрати один із двох іклів лева і натиснути? 

- Думаю, так. 

- Ви дозволите мені. – Віола підійшла до лева. – А то все ви та ви. 

Дівчинка постояла й трохи подумала, а потім натиснула на один з іклів 

кам'яного лева. Щось сильно тріснуло. Марія з Танею швидко зіштовхнули 

Віолу з місця, і у ту ж мить зі стелі звалився величезний камінь. Він впав 

туди, де тільки що стояла Віола. 

- Тепер ми точно знаємо, який з лев'ячих іклів відкриває прохід, -  

проговорила Віола. Вона встала і зробила другу спробу. Як тільки вона 

натиснула на праве ікло, у стіні відкрилися маленькі двері й друзі увійшли 

туди. 

       У кімнаті, в яку вони зайшли, миттєво загорілися свічки. Діти побачили 

навколо себе гори золотих монеток, а посередині на високій срібній підставці 

лежав великий діамант. Він світився чарівним м'яким світлом. 

-  Це  ж Блакитна Зоря Ротервудів !- Таня не могла повірити своїм очам – Ми 

знайшли скарб! Які ж ми молодці! Цьому діаманту в книзі присвячено цілий 

розділ, я обов'язково дам вам почитати. Знали б ви, яка в нього історія! 



-  Давайте, нарешті, сядемо десь на купці золота і з'їмо по парі бутербродів, - 

запропонувала Маша. 

-  Думаю, це дуже добра ідея. 

-  Підтримую. 

       Діти дістали бутерброди та з великим задоволенням їх з'їли. Після цього 

вони розділили одну гірку золота порівну, пересипали його у свої сумки, 

Таня взяла діамант. Всі вийшли з кімнати. 

       Друзі були сильно вражені, коли побачили, що через увесь чорно-білий 

коридор простягнулася вузенька зелена стежечка, по якій вони й дійшли до 

золотого напису на стіні. Тоді друзі пройшли через вузький тунель, 

вибрались із ями, пішли уверх по сходах, які знов стали звичайними. 

       На вулиці вже стало світліше, але сонце ще не зійшло. Сестри провели 

Олександра і Марію до воріт і попрощалися з ними. Дівчата тихо закрили за 

собою вхідні двері й веселі, задоволені, щасливі пішли спати. 

                                                      *         *         *           

 За вікном знов моросів осінній дощик. Діти сиділи у вітальні й пили чай. 

- Дивись, Таню, твій кіт грається золотою монеткою, думаєш, це ми 

загубили? – запитав Сашко. 

-   Ні, це я йому подарувала у знак миру, а ще купила два кілограми риби. 

-   А, ось воно що. 

-   Беріть ці тістечка, вони дуже смачні. 

-  Слухай, Таню, якщо ти знайдеш ще щось цікаве у своїй великій книзі, 

поклич нас, добре? 

-  Я вже знайшла щось цікаве, - сказала Таня, загадково посміхнулася і 

налила друзям ще по чашці чаю... 

                                                                       Дем’яненко Ірина 

9 клас 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст 
ІІ. „Слово до слова...” 
1.  Оповідання „Біла квітка”. Лавренова Анастасія. 5-Б клас.  

2.  Легенда „Дві мрії”. Мороз Ольга. 8 клас. 

3.  Легенда „Мудре серце”. Краснощок Антон. 8 клас. 

4.  Етюд „Найкраща”. Ігнатюк Вікторія. 7 клас. 

5.  Казка „Пригода в лісі”.  Селютіна Катерина. 5-А клас. 

6. Етюд „Весна”. Ломако Катерина. 5-А клас. 

7. Оповідання „Лісова історія”. Касьян Олег. 6 клас.  

8. Есе „Мій рідний дім”. Вишневська Марта. 10 клас. 

9. Есе „Рідне серцю”. Біляк Дар’я. 10 клас.    

10. Нарис „Для кожного і всіх”. Пустовіт Інна. 9 клас. 
11. Нарис „Історія народу -  в долі і пам’яті людини”. Войтенко Ганна. 8 клас. 
12. Оповідання „Пам’ять роду”. Караван Наталія. 10 клас. 

13. Нарис „Ровесники”. Біляк Дар’я. 11 клас. 

14. Оповідання „Блакитна зоря”. Дем’яненко Ірина. 9 клас. 

15. Оповідання „Спасіння”. Сахар Ірина. 10 клас. 

16. Етюд „Память”. Сахар Ірина. 10 клас. 

 

 

 

 

 


