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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

М е т а: ознайомити учнiв iз творчiстю поета-зем-
ляка Д.Іванова; удосконалювати вмiння аналiзувати
лiричнi твори, пояснювати символiчнiсть образiв;
розвивати творчi здiбностi учнiв, навички виразного
читання; плекати загальнолюдськi моральнi якостi,
виховувати любов до рiдних, до краю, де народився.

О б л а д н а н н я: карта України, роздрукованi
тексти поезiй Д.Іванова, портрет митця. 

Е п i г р а ф: Наша пам’ять. Має пам’ять 
Зоставатись, як осердя.
Ми вiд неї, наче вiти, 
Що вчувають корiнь свiй.
Пам’ять вiри. Пам’ять роду.
Пам’ять духу. Пам’ять серця. 
Лиш по пам’ятi в людинi 
Пiзнає людину свiт. 

Борис Олiйник
П е р е б i г  у р о к у

Органiзацiйний момент.
Оголошення теми i мети уроку.
Мотивацiя навчальної дiяльностi.
С л о в о  в ч и т е л я. «Душа летить в дитинство,

як у вирiй, бо їй на свiтi тепло тiльки там», – ствер-
джує в однiй зi своїх
поезiй Лiна Костен-
ко. Не випадково
рядки про дитинство
сповненi внутрiш-
нього тепла, нiж-
ностi. У ньому – на-
шi витоки, наша ду-
ша. Це той час, коли
iз захватом вiдкри-
ваєш для себе доб-
рий свiт людей, ре-
чей, рiдної природи. 

Та в життi все
iснує в єдностi про-
тилежностей. При-
ходять прикрощi,
розчарування. І тодi зроджується бажання «свiт
зробить добрiшим». Так ословив шляхетний стан
душi наш поет-земляк Дмитро Іванов, лiричнi бала-
ди та монологи якого стануть предметом нашого
вивчення на уроцi. Нехай кожен вiзьме з них для се-
бе те, що суголосне його мрiям, нехай поетичнi ряд-
ки викристалiзують вашi конкретнi намiри i дiї що-
до полiпшення й удосконалення життєвого просто-
ру, в якому перебуваєте, наповнення його високою
духовнiстю.

Сприймання i засвоєння нового матерiалу.
Озвучення випереджувальних завдань. (Ви-

ступи учнiв-бiографiв, якi дослiджували життєпис

поета, та учнiв-лiтературознавцiв, якi вивчали
творчiсть митця.)

У ч е н и ц я. «Сiверянський соловей», як назвав
поета дослiдник Сергiй Тихолоз (адже проживає
поет на чернiгiвськiй землi), має степову кров.
Дмитро Йосипович Іванов народився 22 жовтня
1946 року в селi Тарасiвка Новгородкiвського ра-
йону Кiровоградської областi. (На картi України
робить позначку.)

Через пiвтора року пiсля Дмитрового народжен-
ня вiд дев’яти фронтових ран помер батько, i хло-
пець, п’ята дитина в сiм’ї, сповна спiзнав усi зли-
годнi повоєнних рокiв, усю гiркоту напiвсирiтства.
З восьми лiт вiн уже пiдвозить воду косарям, iз три-
надцяти – працює причiплювачем бiля трактора.

Пiзнiше закарбоване в пам’ятi дитинство по-
всякчас тривожитиме душу поета, поставатиме в
уявi у промовистих деталях, складатиметься у
вiршованi рядки.

У ч е н ь. Закiнчивши в рiдному селi восьмирiчку,
Дмитро навчається у професiйно-технiчному учи-
лищi та вечiрнiй школi. Потiм – армiя, служба в
залiзничному полку в Чернiговi. Водночас молодий
солдат вiдвiдує засiдання обласної лiтературної
студiї при редакцiї газети «Деснянська правда». Тодi
вiн i гадки не мав, що колись сам очолить цю студiю
i буде наставником юних поетiв. (Прикрiплює по-
значку на картi України бiля мiста Чернiгова.) 

У ч е н и ц я. Пiсля демобiлiзацiї Дмитро тру-
диться в рiдному колгоспi, у 1968–1972 роках пра-
цює кореспондентом кiровоградської районної газе-
ти «Зоря комунiзму». Згодом переїжджає на При-
десення, слюсарює в радгоспi iменi Фрунзе Чернi-
гiвського району з 1972 по 1978 роки, не полишаю-
чи лiтературної творчостi. Активно друкується в га-
зетах i журналах. У 1978–1983 роках працює стар-
шим редактором Чернiгiвського науково-методич-
ного центру народної творчостi, а згодом очолює
Чернiгiвське лiтературне об’єднання (1983–1994).
У творчiй бiографiї Дмитра Іванова є й редакторсь-
ка робота в чернiгiвськiй обласнiй газетi «Гарт»
(з 1991 року). Дмитро Йосипович – член Нацiо-
нальної спiлки журналiстiв України, заслужений
журналiст України.

«...Протоптував свою стежку в поезiї»
У ч е н ь. Утверджуватися на поетичнiй нивi

Дмитровi Іванову було нелегко, та, як скаже про
нього Борис Олiйник, «вiн уперто протоптував
свою стежку в поезiї. І це – до його честi».

Справжнiй успiх прийшов 1976 року на iрпiн-
ському семiнарi молодих лiтераторiв Київщини i
Чернiгiвщини. Тодi ж вiдбулася коротка, але хви-
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лююча зустрiч з Іваном Драчем, який у Дмитрових
вiршах вiдчув особливий дар «активно, сильно
спiвпереживати» [1; 21, 22]. 

У ч е н и ц я. Перша поетична збiрка «Зерно i лю-
бов» (1977) мала щасливу долю. Це був той випа-
док, коли маловiдомий автор одного разу вранцi
прокинувся знаменитим. У нього з’явилася своя чи-
тацька аудиторiя. Його твори, якi благословили у
свiт Іван Драч та Борис Олiйник, привернули увагу
лiтературної критики, що позитивно оцiнила по-
езiю Дмитра Іванова. 

У ч е н ь. До 2009 року в Дмитра Іванова вийшло
11 поетичних книжок: «Зерно i любов» (1977),
«Грай, сопiлонько моя» (1979), «Там, де народжу-
ються райдуги» (1981), «Заповiти мого роду»
(1983), «Стремено» (1986), «Червоний корiнь»
(1987), «Маминих слiв чорнобривцi» (1991), «Зорi
над Україною» (2005), «Здрастуйте! Я повернув-
ся!» (2007), «Монолог з тридцять третього» (2008),
«Село в терновому вiнку» (2008). Вiн є лауреатом
багатьох премiй: обласної – iменi Олекси Десняка
(1974), Республiканської iменi Миколи Островсь-
кого (1984), Всеукраїнської iменi Нечуя-Левицько-
го (1997), Мiжнародної української премiї iменi
Григорiя Сковороди та лiтературної премiї iменi
Михайла Коцюбинського (2001). Творчий доробок
автора належно поцiновано. У березнi 2010 року
Дмитро Іванов став лауреатом Нацiональної премiї
України iменi Тараса Шевченка. 

«Село в терновому вiнку»
С л о в о  в ч и т е л я. Ще в передмовi до збiрки

«Заповiти мого роду» (1983) Борис Олiйник назвав
Дмитра Іванова «поетом од Бога». Незмiнними
впродовж усiх рокiв творчої працi залишилися в йо-
го поезiях любов до батькiвщини, надчутливiсть до
болю кожної людини i прагнення «свiт зробить доб-
рiшим». Поет не зраджує свою музу, свою пам’ять,
що живить його натхнення:

… Давно я перейшов бiду,
Сирiтство, злиднi, пiдлiсть, щастя, 
А пам’ятi – не перейду (зi зб. «Стремено»).

Поет переконаний, що категорiя пам’ятi – особ-
лива, вона є для людини осердям життя. На цьому
наголошує i Борис Олiйник: «Лиш по пам’ятi в лю-
динi пiзнає людину свiт».

Тож не випадковими у Дмитра Іванова є вiршi, у
яких, як у палiмпсестах, проступає те, що вже стало
iсторiєю, але не забулося, живе в пам’ятi, може,
навiть на генному рiвнi. Саме пам’ять спонукала йо-
го розповiсти про долю українського села по-
воєнного часу щиро, глибоко правдиво. Вiн змалю-
вав свiт, побачений очима дитини й збережений у
серцi дорослої людини, яка й на вiдстанi лiт нiчого
не забула, не перестала так само гостро вiдчувати
давнi горе, бiль, страждання, несправедливiсть.

Та знайомство з вiршами Дмитра Іванова роз-
почнемо з «теплої, довженкiвського духу акварелi
на тему босоногого дитинства» [6; 194–196]. 

Словникова робота.

Акварель – 1. Клейовi фарби, що легко розчиня-
ються у водi. 2. Картина, малюнок, виконанi такими
фарбами.

Д е к л а м а т о р. «Бiлявий хлопчик в бiлiй
льолi…» (Текст поезiї див. на с. 28.)

Б е с i д а
� Чи сподобалася вам поезiя? Чим саме?
� Яким ви побачили хлопчика? Пiд час вiдповiдi ско-

ристайтеся прийомом усного малювання.
� Як характеризують героїв порiвняння «Немов ме-

телик, з хати – пурх!» (хлопчик) та «Мов гуска бiла,
човга баба до грушi з костуром в руках» (бабуся)? 

� Який колiр переважає у зображеннi онука та ба-
бусi? Пояснiть вибiр поета.
�Випишiть iз вiрша порiвняння, визначте їхню

роль у творi.
� У чому виявляються кмiтливiсть та допитливiсть

хлопчика?
� Якого лiтературного персонажа з незвичайною уя-

вою нагадує вам «бiлявий хлопчик в бiлiй льолi»?
(Сашка з кiноповiстi «Зачарована Десна» Олексан-
дра Довженка.) Чим саме?

� Як ви гадаєте, чим свiт дитини вiдрiзняється вiд
свiту дорослих? Доберiть цитати з твору на
пiдтвердження своєї думки. 

� Для малого свiт казковий та барвистий. Чому так
важливо бачити свiт у кольорах? 

� Коли б ви були художниками-iлюстраторами, якi
малюнки створили б до цiєї поезiї? 

У ч и т е л ь с ь к е  у з а г а л ь н е н н я. Звичайне й
буденне у дитячому свiтi набуває таємничого, часто
казкового, фантастичного характеру. Уява та безпо-
середнiсть дитини легко оживлюють неживi пред-
мети – i ось уже у вигаданому свiтi «сердиться
лiтак» у небi, i вiриться, що лозинкою його можна
дiстати з «куделi хмари». А з високої грушi увесь
свiт – мов на долонi: i далеке мiсто, до якого можна
рукою доторкнутися, i вiтряк, що «телят пасе», i
степ, що «на спинi марево несе», i качки, що смiють-
ся над бичком-невдахою. З любов’ю i гумором
змальовує автор «бiлявого хлопчика в бiлiй льолi».
Дитина вбирає в себе красу навколишнього свiту i
своєю присутнiстю злагiднює його. 

Напiвсирiтське дитинство Дмитра Йосиповича
було обпалене вiйною, затьмарене голодом 1947-го
року. Тому поет багато з пережитого вiдкриває нам
у виглядi щемких оповiдей. Одна з них, що тяжiє до
прозових форм, написана в жанрi балади, має роз-
горнутий емоцiйний сюжет, сповнена драматизму.
Невеличким епiзодом власного життя письменник
за допомогою промовистих деталей доповнює
iсторiю свого поколiння. 

Теорiя лiтератури. 

Балада (з франц. – танцювати) – невеликий
вiршований лiро-епiчний твiр казково-фантастичного,
легендарного чи героїчного змiсту з напруженим сю-
жетом i спiвчутливо-сумним звучанням.

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             



Баладi властива невелика кiлькiсть персонажiв, не-
звичайнiсть i загадковiсть подiй, гострота, а часто й
трагiчнiсть у розв’язаннi конфлiкту, похмурий коло-
рит, лiризм. В основi балад, писав М.Гоголь, –
«таємничi поетичнi перекази i явища, що зворушують
i лякають уяву» [4; 24, 25].

«Балада про грiх»
Метод «прогнозованого читання».
(Учитель виразно читає першу частину твору до

слiв «i сльози пiдступно, злодiйськи вистрибують в
мене з очей». Текст балади див. на с. 28.)

Словникова робота. 

Грiх – 1. Порушення релiгiйно-моральних догм,
настанов i т.iн. 2. Поганий, непорядний вчинок; якась
хиба, помилка, недогляд.

Пужално – держак батога, пуги.
Манiя – привид, примара. 

Б е с i д а
� У чому незвичайнiсть подiї, про яку розповiдає ав-

тор? (Голод жене старшого в сiм’ї хлопчика на кол-
госпну ферму роздобути молока для маленької сест-
рички.)

� На що зважився лiричний герой? (На крадiжку.)
� Чи є у творi докладний портрет хлопчика? Чи мо-

жемо сказати, якого вiн вiку, зовнiшностi? (Нi, ха-
рактеризуючи хлопчика, поет наголошує тiльки на
однiй деталi – на малому благенький «пiджачок», в
який вiн закутує глечика.)

� Якi вирази у прочитанiй частинi твору передають
стан найвищого психологiчного напруження хлоп-
чика? («Серце шалене продажно, як в бубон, у глек
вибива», «у дверi протискуюсь боком. І треба ж:
завiси скавчать!», «молоко не тече. І сльози пiдступ-
но, злодiйськи вистрибують в мене з очей».)

� У цiй частинi балади немає слова «грiх», але в дiях
хлопчини вже присутнє те, що пiдпадає пiд це озна-
чення. Чи усвiдомлює малий, що вiн чинить? (Так,
усвiдомлює, проте «тихий плач “монi”» та «сест-
рички змарнiлi вуста» його доброму серцю витрима-
ти несила.)

� Що, на вашу думку, має статися далi? 
(Пiдготовлений учень читає другу частину бала-

ди до слiв «тодi в сiру пригорщу яру легенько, мов
слiзка, скотивсь…».)

Словникова робота. 
Кваша – страва з гречаного чи житнього борошна,

з солодом, подiбна до киселю.
Гарба – високий вiз на двох або чотирьох колесах.
Кошара – загорода або хлiв для овець, кiз.
Диверсант – людина, яка веде дiяльнiсть, спрямо-

вану на знищення, пошкодження або виведення з ладу
об’єктiв вiйськового, державного значення в тилу про-
тивника.

Спокута – вiдбування покарання за вчинений
злочин, провину тощо; каяття.

� Слово «грiх» лунає з вуст сторожа ферми. Чого че-
кає хлопчик? (Справедливого покарання.)

� Вiд дорослого чоловiка на свою адресу малий чує
такi слова: «диверсант», «красень», «скелет». Яке

емоцiйне та смислове навантаження несе кожне з
них? Чи все розумiє хлоп’я? 

� Чому сторож його не покарав? («Диверсант», щиро
усвiдомивши грiховнiсть свого вчинку, плакав, ков-
таючи сльози, й обiцяв спокутувати провину:
«Я влiтку Рябуху за … це вiдпасу».)

� Чим ви поясните те, що сталося далi: дядько приго-
щає хлопчака ще й дає поради, як роздобути в’язку
соломи для корови Рябухи, аби та дала молока?
(Великодушнiстю i спiвчутливiстю сторожа.)

� Чого вiд нього навчився хлопчик? (Вiд сторожа вiн
одержує урок людяностi. Грiх дитини перебирає на
себе, як i належить, доросла людина задля порятун-
ку життя маленької дiвчинки, i такий грiх заслуго-
вує на прощення.)

� У першiй частинi балади над малим були «важкi
небеса». Якими вони є тепер, коли вiн поспiшає до
яру за соломою для Рябухи? (Грiх пригнiчував, то-
му небеса були важкими. Тепер через спокуту душа
очистилася – i «хмари, як пiна в дiйницi, розкiшно
цвiтуть в небесах».) 

� Як подiї розгорнуться далi? Спрогнозуйте.
(Пiдготовлений учень читає третю частину

твору до слiв «спiтнiлий налигач налапав, солому на-
гору тягну…».)

Словникова робота.

Устюжити – бiгти, низько пригнувшись над зем-
лею.

Югнути – швидко побiгти.
Налигач – мотузка або ремiнь, якого прив’язують

до рогiв худоби. 

� Наскiльки небезпечною була для хлопчика зустрiч
iз вовчицею?

� Опишiть внутрiшнiй стан його в ту мить.
� Як ви гадаєте, чим завершиться ця iсторiя?
(Учитель читає прикiнцеву частину «Балади про
грiх».)
Словникова робота. 

Байстрюк – позашлюбний син.

� Якою мiрою справдилися вашi передбачення?
� Що зробив сусiд? (Здоровий чолов’яга вiдiбрав у ди-

тини вистраждану в’язку сiна, таким чином пере-
креслюючи сподiвання хлопчика на порятунок ма-
ленької сестрички вiд голодної смертi.)

� Сторож до малого вживає звертання «хлопче». А як
називає його сусiд? 
�Порiвняйте образи сторожа i сусiда, продов-

живши записи у таблицi.

� Хто чинить справжнiй грiх? (Справжнiй грiх чинить
сусiд – брутальна, жорстока, цинiчна, пожадлива
людина, дiї якого заслуговують на суворий осуд.)

� Коли малий iде до колгоспної ферми повз сусiдiв двiр,
«сусiдовi пiвнi троїсто … пiдганяють: скорiш!». Яким
смислом наповнений епiтет «троїсто»? Якi асоцiацiї
зроджує вiн? (Троїстi музики – зазвичай це скрипка,
гармонь та бубон – грають веселi танцювальнi

Сторож Сусiд

Полюс добра Полюс зла
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До степу шлях такий широкий
Тече з-пiд грушi, як вода,
І в щось дале-е-е-ке та високе
Якраз на обрiї впада.
Ага! То ж – мiсто галасливе
Виднiється крiзь далину.
Яке ж то дивне та красиве!
І хлопчик руку простягнув.
– За стовбура тримайсь! Незграба!
Впаде! Розплющиться об шлях!
Мов гуска бiла, човга баба
До грушi з костуром в руках.
Взялися очi сивим глянцем,
Пiд ноги падають слова.
А хлопчик їй:
– Бабусю, гляньте,
Он дременув бичок з хлiва.
– Ой, лишенько! – стриба кульгаво
Подвiр’ям крик її душi…
Бичок обнюхує кульбабу,
Що золотiє в споришi.
Аж тут бджола, з кульбаби знявшись,
Збудила в крильцях спiв гнучкий –
І впав бичок, бджоли злякавшись, –
І засмiялися качки…

мелодiї, зокрема на весiллях. Сусiдовi пiвнi виспiвують
«троїсто», весело, бо вони ситi, нагодованi. Очевидно, i
сусiд не знає, як то воно – голодувати.)

� І ось у глибокому яру, зустрiвшись iз вовчицею, «на
помiч гукає сусiд». Як повiвся хлопчик? Для чого
вiн кличе людей? (Людина за всiх умов має зберiга-
ти в собi людське, бути великодушною, здатною на
всепрощення.)

� Як ви розумiєте змiст слова «грiх»? Чи допомiг вам
поет ширше осягнути поняття «грiховнiсть» i
«безгрiшнiсть»?

� Чи актуальна тема балади в наш час?
� Що може врятувати сучасний свiт? 
Пiдсумки уроку. 
� Прочитайте формулювання теми уроку. По-

мiркуйте, чи вдалося Дмитровi Іванову побiльшити
добро у свiтi.

� Що надважливе авторове стало близьким
вам?

Дослiдник Сергiй Тихолоз зiзнається, що при
зустрiчi з Дмитром Івановим подякував би йому: «За

чеснiсть. За щирiсть. За людянiсть. За благородство.
За громадянську небайдужiсть i неприспане сумлiння.
За те, що, стiльки лiт живучи в мiстi, не забуває i не цу-
рається свого селянського корiння i все щiльнiше при-
гортається душею до свого роду й народу. За вилюб-
ленiсть i виболенiсть кожнiсiнького написаного рядка.
А ще за те, що … своїм талановитим словом ненастан-
но працює… бо палко хоче “свiт зробить добрiшим!”.
Бо по-дитячому щиро мрiє, щоб “знову Україна сни-
лась щасливою… сама собi”» [8; 101]. 

� А коли б у вас була можливiсть зустрiтися з
Дмитром Івановим, що ви сказали б йому?

Домашнє завдання.
1.Написати творчу роботу на тему «Акварель

мого дитинства».
2.Намалювати iлюстрацiї до поезiї Д.Іванова

«Бiлявий хлопчик в бiлiй льолi…» у виглядi кадрiв
для дiафiльму.

3.Створити проект «Що може врятувати сучас-
ний свiт».

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             

– 28 –

Л i т е р а т у р а

1. Д р а ч І. Про твори молодого поета Дмитра Іванова /
І.Драч // Вiтчизна. – 1977. – № 5. 

2. І в а н о в Д. Село в терновому вiнку. – Чернiгiв, 2008. 
3. Короткий тлумачний словник української мови / пiд

ред. Д.Гринчишина. – К., 1988. – 320 с.
4. Л е с и н В. Лiтературознавчi термiни : [довiдник] /

В.Лесин. – К., 1985. – С. 24, 25.
5. М а т ю ш к i н а Т. А пам’ятi – не перейду / Т.Ма-

тюшкiна. – Чернiгiв, 2004.

6. М е л ь н и к Я. Життя на доторки / Я.Мельник //
Вiтчизна. – 1984. – № 4.

7. О л i й н и к Б. Слово про поета Дмитра Іванова /
Б.Олiйник // Комс. знамя. – 1982. – 20 янв.

8. Т и х о л о з С. Голос обпеченого любов’ю серця /
С.Тихолоз // Українська мова й лiтература в середнiх шко-
лах, гiмназiях, лiцеях та колегiумах. – 2010. – № 2. 

Поезiї Дмитра Іванова

***
Бiлявий хлопчик в бiлiй льолi,
Немов метелик, з хати – пурх!
Залопотiли п’яти голi,
Аж закружляв качиний пух.
Сяйнувши щiчками калинно,
Промчався вибриком крутим
І теплим дощиком невинно
Лопух за хатою скропив.
Над ним, де ранок змiв Стожари,
Такий манюнiй, з кулачок,
Заплутавшись в куделi хмари,
Гуде близенький лiтачок.
Це ж поки баба вийде з хати!
Мерщiй – на грушу, мiж гiлля,
Та й спробувать лiтак дiстати
Лозинкою iзвiдтiля.
Залiз. Не вiриться й самому…
Але де сердився лiтак,
Повисла в небi голубому
Пiр’їна бiло-золота…
То й що! Згори дивитись любо,
Як ген вiтряк телят пасе,
Як степ рясний зеленочубий
На спинi марево несе.



Балада про грiх 
Павловi Загребельному

Оглянувсь на вiкна червонi,
З яких тихий плач пророста, –
То просять у матерi «монi»
Сестрички змарнiлi вуста.
Сусiдовi пiвнi троїсто
Мене пiдганяють:
Скорiш!
І чавкає смачно, мов тiсто,
Багно пiд ногами – хоч їж…
Нарештi добрався до ферми.
Закутую глек в пiджачок,
У щiлину – пужално з терну
І ним пiднiмаю гачок,
У дверi протискуюсь боком.
І треба ж: завiси скавчать!
Замовкли. Хоча б ненароком
Не гримнути лобом об чан.
Ще й серце шалене продажно,
Як в бубон, у глек вибива.
Вслухаюся: сторож розважно
Хропiння в пiтьму вилива.
А в грудях у нього щось виє
Й свистить, наче та манiя…
Тихенько намацую вим’я:
– Рябухо, не бiйся. Це я.
По черзi тягну кожну дiйку,
Але молоко не тече.
І сльози пiдступно, злодiйськи
Вистрибують в мене з очей.
В ту ж хвилю здалось, надi мною
Розверзлись важкi небеса,
Як сторож прогув за спиною:
– Ну що? Надоїв? Диверсант!
Забувся, що грiх тяжкий красти?
Ходiмо до свiтла. Вперед!
Ану покажись менi, красень.
Овва! Та ти – справжнiй скелет!
В кленову його втупивсь литку,
Ковтаю солону росу:
– Я, дядьку, не краду. Я влiтку
Рябуху за… це – вiдпасу.
– Не встигнеш. Страшна, хлопче, штука
Безкорм’я. Жере все живе.
Ти ж бач – не корова, а щука.
До завтрього не доживе.
А скоро погнали б на пашу.
Та ти ж – не бичок, не реви!
Ось ложка. Досьорбаєш квашу –
І притьмом у Мокрi Рови.
Недавно туди вихор вкинув
Солому з моєї гарби.
Ховай вiд очей зайвих спину:
Вважай, що нестимеш скарби.

– Спасибi ж вам, дядьку!
Щодуху

У досвiт лечу над ставком.
Поїсть – i одужа Рябуха,
Ще й глечик наллє молоком.
Вiддам все до краплi сестричцi,
Разочок ковтну лише сам.
І хмари, як пiна в дiйницi,
Розкiшно цвiтуть в небесах.
Минув розвалюху-кошару,
Над вiльгим безвiддям схиливсь.
Тодi в сiру пригорщу яру
Легенько, мов слiзка, скотивсь…
Везе ж! Приземливсь на солому.
Сиджу i не вiрю очам:
З-пiд неї по листю гнилому
Устюжило троє вовчат.
Злякались, дурненькi, – й тiкати.
Ач, як пiдiгнули хвости.
Оце б хоч одного спiймати,
Та треба солому нести.
В’яжу. Буде чим поживиться
Корiвцi. Та що це? Пропав!
З лiщини виходить вовчиця.
Все ближчає пащi провал.
Ворушаться в неї вуха
Од слiв моїх жалiбних:
– Не їж мене! Там Рябуха
Вмирає. У мене – грiх!
Лягає i морду на лапи
Кладе. Дожида: чи югну.
Спiтнiлий налигач налапав,
Солому нагору тягну…
Не вiрю, що вибравсь щасливо.
Аж чую сусiдiв смiшок:
– Тепер не старайсь особливо, –
І в’язка пiрнає в мiшок.
Сказав своїй тiтцi:

– Ну, з Богом.
Неси, а я збiгаю вниз,
Мо’, ще є. От нюх у малого! – 
До мене:

– А ти вже розкис.
Замовкни. Мене не вблагати.
Дурна твоя пiсня й нудна.
На фермi корiвок багато,
А в мене, байстрюче, одна.
В долину, туманом повиту,
Сусiдчин понiтився слiд.
А знизу, немов з того свiту,
На помiч гукає сусiд.
Й розкотисто яром холодним,
Як вирок, гарчання гуде.
Рябуха вмирає голодна…
Для чого ж я кличу людей?!
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