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ZWYCIĘSTWO NADII
Veronika Bezdietna

Pewnego pięknego, słonecznego dnia ryba Nadia obudziła się w
swoim ciepłym łóżku pod ulubionym kocem. Promienie słońca
przebijające się przez wodę oceanu ogrzewały jej twarz. Wokoło
było sielsko i przyjemnie. Rybka jednak nie wylegiwała się w łóżku
zbyt długo. Wypłynęła ze swojego pokoju i skierowała się w stronę
kuchni. Tam zobaczyła swoją mamę i tatę. Oboje byli smutni.
Nadia podpłynęła do rodziców i zapytała:
- Co się stało?! Widzę, że płaczecie!
- Ah córeczko – westchnęła mama. – Dookoła naszego miasta kłębi
się stado ryb „Zoro”. Są one dla nas bardzo niemiłe. Obrażają
mieszkańców miasta. Krzyczą brzydkie słowa i chcą nam zabrać
wszystkie nasze rzeczy!
To była najgorsza wiadomość, jaką Nadia kiedykolwiek otrzymała.
Nie wyobrażała sobie, że ktoś może zabrać jej ulubiony kocyk! Rybce
zaczęły drżeć usta a z oczu popłynęły jej łzy. Złość, mieszała się ze
smutkiem i strachem. Tata widząc to, co dzieje z dziewczynką
podpłynął do niej i powiedział:
- To dla nas wszystkich bardzo trudna sytuacja. Widzę, że jest ci
ciężko. Jesteśmy jednak rodziną i damy radę przejść przez to razem.
Nasze miasto jest bardzo silne i ryby będą bronić swoich rzeczy!
Po tych słowach wszyscy razem z mamą przytulili się.
Tego dnia tata przyłączył się do innych ryb, które chroniły miasto.
Rybka Nadia ciągle płakała, ponieważ bardzo bała się, że tacie stanie
się coś złego. Popatrzyła na mamę i przytuliła się do niej. Mama była
bardzo silna, zawsze wspierała tatę. Dziewczynka zastanawiała się,
jak mama radzi sobie ze swoim strachem.

Nadia długo przyglądała się mamie i zauważyła, że jest ona teraz
ciągle zajęta. Zaczęła bardzo dużo sprzątać i gotować. Widocznie
praca pomagała jej poradzić sobie z tym, co czuje. Właśnie dlatego
mała rybka zaczęła szukać sposobów na odwrócenie uwagi od
sytuacji.
Nadia postanowiła rysować. Rybka malowała przez 2 godziny, ale nie
potrafiła wyrazić swoich uczuć za pomocą farb. Zirytowała się, ale nie
poddała się. Usiadła przy stole i zaczęła pisać coś na papierze. Słowa
przychodziły do niej same. Dawały ulgę i ukojenie. Każdy znak
przeniesiony na papier powodował, że napięcie znika. W końcu
poczuła spokój. Już nie chciało się jej płakać, już nie czuła
przerażenia. Miała czystą głowę.
Spojrzała na swoje zapiski i przeczytała całość. Wyszedł z tego
piękny, rymowany wiersz. Wtedy poczuła, że jej dusza jest
wypełniona poczuciem siły. Z zamyślenia wyrwał ją cichy płacz.
Zaintrygowana Nadia popłynęła do kuchni i zobaczyła, że mama
płacze. Wtedy zdała sobie sprawę, że w rzeczywistości jej mama też
odczuwa ból i smutek. Nadia chciała wesprzeć. Rybka wzięła swój
wiersz, podpłynęła do mamy i powiedziała:
- Mamo, nie płacz. Przeczytaj to, co napisałam, wtedy poczujesz się
lepiej!
Nadia obserwowała mamę, gdy ta czytała jej wiersz. Widziała jak jej
twarz staje się pogodna i spokojna. Potem rybka poczuła, że jej
dusza jest znów wypełniona nowymi słowami i nowymi emocjami.
Popłynęła więc, aby napisać nowy wiersz. Kolejny utwór opowiadał o
zwycięstwie.Pisząc, wyobrażała sobie, jak wszyscy radują się z tego,
że znowu są bezpieczni, jak spotyka się ze swoimi przyjaciółki, jak
radośnie pływa z rodzicami w miejscach, w które lubią najbardziej .

W tym momencie drzwi do domu otworzyły się i do mieszkania
wpłynął tata. Był bardzo zmęczony i smutny, ponieważ złe ryby
przez cały dzień krzyczały do niego brzydkie rzeczy. Nadia jednak
miała na cały ten smutek lekarstwo. Dała tacie do przeczytania
swój wiersz. Podobnie jak mamie, tacie też od razu poprawił się
humor.
Niestety po pewnym czasie złym rybom udało się dostać do
miasta. Zaczęły je niszczyć, wywracać kosze na śmieci i pisać po
budynkach. Tata, który starał się chronić miasto, cały czas trzymał
wiersz Nadii blisko serca. W trudnych chwilach czytał jej utwór
swoim braciom, a oni nabierali sił i wiary w zwycięstwo. Widząc to,
mała rybka nadal pisała wiersze.

Czas mijał nieubłaganie. Aż w końcu, któregoś dnia mała rybka
zobaczyła w oknie kwiat. Był on żółty, taki ciepły i jasny! Nadia
usłyszała otwierające się drzwi. Do domu wszedł tata i powiedział:
- Wygraliśmy! Wszystko dzięki twojemu wierszowi! - i zaczął
opowiadać resztę historii.
- Kiedy był bardzo trudny czas dla naszych ryb, czytałem
wszystkim twój wiersz i każdy od razu odzyskiwał dobry humor i
nadzieję na to, że wszystko będzie dobrze. Jestem z Ciebie
bardzo dumny, że tak dzielnie poradziłaś sobie ze swoim
smutkiem i strachem.

Później, Nadia wraz z rodzicami wyszła na ulicę i
dołączyła do innych rybek, które cieszyły się ze
zwycięstwa.
Dziewczynka przeczytała wszystkim
przyjaciołom swój wiersz i opowiedziała, jak poradziła
sobie z trudnościami. Z biegiem czasu wszystkie
budynki zostały naprawione, a ryby w mieście wróciły
do spokojnego i szczęśliwego życia w swoich domach.

Надійкіна перемога
Вероніка Бездєтна
Одного гарного сонячного і світлого дня, рибка Надія
прокинулась у своєму теплесенькому ліжечку під своєю
улюбленою ковдрою, промінчики сонця пробиваючись крізь
води океану і вікна її кімнати гріли її обличчя. Вона виплила зі
своєї кімнати, але побачила сумну маму рибку і тата рибку.
Надійка підплила до батьків і спитала, що сталось?! Батьки їй
сказали, що в їх маленьке містечко прийшла зграя злих і
поганих рибок «Зоро», ці злі рибки завжди ображали добрих
рибок і в цей гарний весняний день вони вирішили забрати їх
домівки.
Це була найгірша новина, яку Надійка отримала за все своє
життя! Вона дуже засмутилася, але до неї підплив її тато рибка і
сказав, що їх містечко дуже сильне і рибки відстоять свої
домівки! В той день тато був вимушений піти захищати їх
домівку і рибка Надія постійно плакала, і дивилася на маму, вона
була дуже сильною і завжди підтримувала тата! Тоді Надійка
подумала «Як таке можливо? Як мамі вдається бути такою
сильною?»
Надійка почала шукати варіанти, як їй відволіктися від тієї
ситуації. Вона ніколи раніше не мала хобі, тому шукала, як себе
заспокоїти. І Надійка вирішила малювати. Вона малювала 2
години, але їй ніяк не вдавалося висловити свої почуття через
фарби. Надійка дуже засмутилася, сіла за стіл і почала щось
писати на папері. Вона просто водила ручкою, але з цього
виходили дуже гарні слова і вирази, рибка сама не розуміла, як
то виходить.

І ось вона відриває ручку від паперу і бачить великий, гарний і
римований вірш! Вона відчула, що її душа наповнюється вірою і
почуттям сили. Надійка була так захоплена віршем, що не
помітила, куди пішла її мама, і тут вона почула, що хтось плаче…
Вона підплила до кухні та побачила маму, котра плаче і тут вона
зрозуміла, що насправді, мама теж відчуває біль і смуток і Надійка
повинна її підтримати. Рибка взяла свій вірш, підплила до мами
та сказала «Матуся, не плач, почитай, що я написала і тобі стане
краще!» Коли рибка дивилась на то, як мама читає її вірш, вона
бачила, що мама наповнюється надією і вірою у перемогу! І тоді
рибка Надія відчула, що її душа наповнюється новими словами й
новими емоціями і вона поплила писати новий вірш.

Той вірш був про перемогу, пишучи вона уявляла, як всі радіють
перемозі, як вона зустрічається зі своїми рибками друзями, як вони
радісно плавають з батьками по тих місцях, де вона плавала
зовсім маленька! Вона у це вірила! В той момент відчинилися
двері і рибка побачила, як в дім запливає тато, він був замучений і
мав поранений плавець. Тато рибка сказав, що банда поганих
рибок руйнує все! І Надійка зрозуміла, що ті риби руйнують її життя
і її друзів! Але рибка не розгубилася і сказала «Тато, я знаю, що ти і
мешканці нашого міста дуже сильні! Ми зможемо відстояти наш
дім і нашу частину океану! Прочитай мій вірш, він дасть тобі сили
до перемоги!» Коли тато прочитав вірша Надійки, він сказав, що
має сили і піде далі боротися, робити все, щоб погані риби «Зоро»
пішли і більше ніколи не поверталися! Мама рибка Віра,
перев’язала татові плавець і тато поплив далі захищати свою
родину!

Тато, весь час тримав вірш Надійки поряд з серцем і в тяжкі часи
читав її вірш своїм побратимам і вони набиралися сил і жаги до
перемоги! А Надійка надалі писала вірші, які підіймали дух рибокзахисників! Вона дуже вірила у перемогу!
Через деякий час, дуже багато місць було зруйновано поганими
рибами, але Надійка продовжувала вірити і писати. І тут, в один
такий же самий гарний день, як тоді коли це все почалося, рибка
побачила у вікні квітку, вона була жовтого кольору, такого теплого
і яскравого! Надія почула як відкриваються двері і заходить Тато,
він сказав:
«Ми перемогли! Все завдяки твоєму віршу!» і почав розповідати
історію: «Коли був дуже складний час для наших рибок-захисників,
я прочитав твій вірш і наші рибки наповнилися надією, вірою і
перемогли!» Рибка Надія відчула, що вона допомогла, вона
заспокоїла і вселила віру в таку велику кількість людей, як мама,
тато, рибки-захисники! Але найголовніше, що вона зрозуміла, це те,
що вона змогла заспокоїти себе, наділити себе вірою і при цьому
допомогти усім навкруги!

Після цієї новини, усі рибки вийшли зі своїх домівок. Рибка
прочитала усім свій вірш і розповіла, про те, як вдалось їй
справитися з труднощами під час цих дій! З часом усі будівлі
були відбудовані і рибки повернулися до свого мирного і
щасливого життя у СВОЇХ домівках!

ELFIK I PIŁKA
Julia Lindner
- Jgu vownr voodogm Cpiwut coruwf! – Tobi, mały elf z dużymi
uszami, usłyszał zza drzwi.
- Jeśli będę bardzo cichutko, może się odczepią… - pomyślał.
Elfik razem ze swoją mamą podróżowali przez obcy kraj i musieli
zatrzymać się na jakiś czas u tutejszej elfiej rodziny. Było tu bardzo
dużo dzieci, a wszyscy mówili w jakimś dziwnym języku, którego Tobi
nigdy nie słyszał. Gdyby jeszcze zostawili go w spokoju, ale nie!
Wszystkie dzieci ciągle do niego mówiły i próbowały zaciągnąć do
wspólnej zabawy. Mama powtarzała, że wszyscy są tu bardzo mili, i
że powinno się im być wdzięcznym, ale jak, skoro Elfik nawet nie
rozumie, co do niego mówią?
Rano tego dnia, Tobi przyszedł na śniadanie. Uśmiechnięta elfka
dała mu nektar kwiatowy, mówiąc coś w swoim języku. Nektar był
dobry, więc mały elf się uśmiechnął i pomyślał, że to może być
całkiem miły dzień. Jednak zaraz do kuchni wbiegła gromada dzieci,
krzycząc i śmiejąc się. Tobi skulił się i zakrył błękitnymi skrzydełkami w
nadziei, że go nie zauważą, ale to nie wystarczyło.

- Cpiwut! Gbodow vlsow vovo slet! - jeden z chłopców podbiegł do
niego i poklepał w plecy. Tobi starał się go ignorować, ale on mówił
dalej. Wreszcie mama nieznośnego chłopca powiedziała coś, a ten
mruknął niezadowolony i odsunął się od Tobiego.
- Mamo, ja już nie chcę tu być. Możemy wrócić do domu? – spytał
mały elfik. Jego głos trząsł się. Tobi był bliski płaczu.
- Oj, syneczku! Przecież nie jest tu tak źle, prawda? Jedzonko jest
dobre, dzieci przyjazne, mamy gdzie spać… Zobaczysz, wszystko
będzie dobrze! Na pewno niedługo będziesz fruwał razem z innymi
dziećmi po całym lesie!

Tobi westchnął. Mama nic nie rozumie. Ona nie wie jak to jest, bo
sama umie rozmawiać w tym języku. A on? Nikt go nie rozumie,
wszyscy strasznie krzyczą i chcą coś od niego. A co, jeśli mówią o nim
okropne rzeczy i śmieją się z niego?
- Nie ma szans, że dam się nabrać! Nie będą się ze mnie wyśmiewać –
stwierdził Elfik i wybiegł z kuchni do pokoju, w którym spał on i jego
mama.

Teraz siedział tutaj i udawał, że go nie ma. Tymczasem zza drzwi
słyszał wołanie dzieci, które jak przypuszczał, próbowały go odnaleźć.
- Jeszcze tylko chwilka i się znudzą – pomyślał. – Wystarczy, że będę
siedział bardzo cichutko.
Głosy oddaliły się, a Tobi westchnął z ulgą. Nagle otworzyły się drzwi i
do pokoju wbiegła dziewczynka.
- Coruwf vode flogant plete! – zawołała głośno.
Natychmiast kilkoro dzieci pojawiło się w pokoju. Uśmiechnięte,
zielone buzie dzieci wskazywały, że cieszą się ze znalezienia Tobiego.
Natychmiast wzięli go za ręce i pobiegli na dwór. Skądś pojawiła się
piłka. Dzieci zaczęły rzucać nią pomiędzy sobą, śmiejąc się i
wykrzykując komendy do siebie nawzajem. Tobi unosił się w jednym
miejscu z założonymi rękami i niepokojem na buzi. Nagle zobaczył
rozpędzoną piłkę, lecącą w jego stronę. Przerażony Tobi uchylił się, a
piłka ominęła go i poleciała w dół, pomiędzy liśćmi drzew, ku ziemi.

Całe towarzystwo wydawało się być bardzo zawiedzione. Kilkoro
dzieci zaczęło mówić do Tobiego z wyrzutem w głosie. Tobi
odwrócił się i pofrunął w stronę gęstych gałęzi pobliskiego krzewu.
- Byle z dala od nich – pomyślał, wlatując pomiędzy liście i siadając
w rozwidleniu gałęzi. Zaczął płakać. Nie dość, że czuł się okropnie,
to jeszcze te wszystkie dzieci mają do niego żal. Skulił się, owinął
skrzydłami i siedział tak przez dłuższy czas, rozmyślając nad swoją
sytuacją. Nagle usłyszał szelest liści. Przerażony zerwał się i
popatrzył w kierunku, z którego dochodził dźwięk. Zobaczył
malutką elfią dziewczynkę. Rozpoznał jej buzię. Była jednym z
dzieci, które rzucały piłkę.
- Nie zbliżaj się do mnie! – wrzasnął i po krótkim namyśle dodał:
- I nie mów nic do mnie! Nie chce cię słuchać, mam was
wszystkich dosyć!
Ale dziewczynka się nie odezwała. Uśmiechnęła się tylko i
wskazała na swoje gardło kiwając przecząco głową.
- Ona chyba nie może mówić… – pomyślał zaskoczony Tobi. Powoli
uspokoił się i usiadł znowu. Było mu głupio, że krzyknął na
dziewczynkę, mimo że nic mu nie zrobiła.
Elfka podleciała do Tobiego i usiadła obok niego. Zawahała się, po
czym przytuliła go przyjaźnie i delikatnie. Zaskoczony Elfik nie
odsunął się i po chwili odwzajemnił gest. Łzy napłynęły mu do oczu.
Ta mała dziewczynka wiedziała, że Tobiemu jest smutno, więc
przyszła okazać mu wsparcie.
- Jak to możliwe? – pomyślał Elf. – Przecież byłem dla nich
wszystkich taki niemiły… nie chciałem się z nimi bawić i przeze mnie
zgubili swoją piłkę. Czemu ta dziewczynka jest taka miła?
Tobi nawet nie wiedział, jak bardzo potrzebował tego wsparcia.
Poczucie obcości, tęsknota za domem… Mały elfik był już na skraju
wytrzymałości.

Dwa małe elfy siedziały tak przez dłuższy czas. Tobi płakał z frustracji i
zmęczenia, a mała dziewczynka przytulała go uspokajająco. Wreszcie
chłopiec wyprostował się i popatrzył na elfkę. Dziewczynka pokazała mu
kształt piłki i zaczęła wykonywać gest podrzucania z wyrazem zapytania
na twarzy.
Tobi nagle zdał sobie sprawę z tego, że dziewczynka bawiła się ze swoim
rodzeństwem i rzucała piłką mimo tego, że nie mogła mówić. A jednak
on też zupełnie ją rozumiał. Może w takim razie uda mu się porozumieć
także z resztą dzieci? Może to jednak nie będzie taki zły dzień… pomyślał
i pokiwał głową w stronę dziewczynki.

Elfka uśmiechnęła się, wzięła go za rękę i razem polecieli w kierunku
reszty dzieci. Małe elfy znalazły już swoją piłkę, ale przerwały zabawę,
kiedy zobaczyły Tobiego. Kilku z nich zaczęło mówić coś
przepraszającym tonem i przyjaźnie ściskać mu rączki. Jeden chłopiec
podleciał do Elfa i podał mu piłkę. Tobi zawahał się, ale po chwili
chwycił ją i delikatnie rzucił w stronę innego elfa z uśmiechem na buzi
i nadzieją w serduszku na to, że jednak odnajdzie się w nowym
miejscu.

Ельф і м'яч

Переклад : Вероніка Бездєтна
-Югу вовнр вооодогм Кпивут корувф! – почув з-за дверей Тобі,
маленький ельф з великими вухами.
- Якщо я буду сидіти дуже тихо, може, вони відчепляться... —
подумав він.
Ельф і його мама подорожували чужою країною і мали
залишитися на деякий час у місцевої ельфійської родини. Тут
було так багато дітей, і всі вони говорили якоюсь дивною мовою,
яку Тобі ніколи не чув. Якби вони залишили його в спокою, але
ні! Всі діти постійно розмовляли з ним і намагалися змусити його
пограти з ним. Мама казала, що усі тут дуже милі і я маю бути їм
вдячний, але як, якщо ельф навіть не розуміє, що вони йому
кажуть?
Вранці того ж дня Тобі прийшов на сніданок. Усміхнена дівчинка
ельф дала йому квітковий нектар, розповідавши щось своєю
мовою. Нектар був смачним, тому маленький ельф посміхнувся і
подумав, що це може бути досить гарний день. Але потім на
кухню вбігла група дітей, кричачи й сміючись. Тобі згорнувся і
накрився своїми синіми крилами, сподіваючись, що вони його
не помітять, але цього було недостатньо.

-Кпівут! Гбодов влосов вово слет! - один із хлопців підбіг до нього і
поплескав по спині. Тобі намагався не звертати на нього уваги, але
він продовжував говорити. Нарешті мама докучливого хлопчика
щось сказала, і хлопець невдоволено буркнув і відійшов від Тобі.
- Мамо, я більше не хочу тут бути. Можемо поїхати додому? —
запитав маленький ельф. Його голос тремтів. Тобі майже заплакав.
- О, сину мій! Тут не так погано, правда? Їжа хороша, діти привітні,
нам є де спати...Незабаром, все буде добре! Скоро ти будеш літати по
лісу з іншими дітьми!
Тобі зітхнув. Мама нічого не розуміє. Вона не знає, що це таке, бо
вона сама розмовляє цією мовою. А він? Його ніхто не розуміє, всі
страшенно кричать і чогось від нього хочуть. А якщо про нього
кажуть жахливі речі і сміються з нього?
— Немає шансів, що їм вдастся мене обдурити! Вони не будуть з
мене насміхатися, - сказав Ельфік і побіг з кухні в кімнату, де спали
вони з мамою.
Тепер він сидів тут і вдавав, що його там немає. Тим часом з-за
дверей він почув крики дітей, які, на його думку, намагалися його
знайти.
«Ще мить, і їм буде нудно», — подумав він. — Все, що мені потрібно
— це сидіти дуже тихо.
Голоси віддалилися, і Тобі полегшено зітхнув. Раптом двері
відчинилися, і в кімнату вбігла дівчина.
-Корувф воде флогант плете! - вона голосно закричала.
Одразу в кімнаті з'явилося кілька дітей. Усміхнені зелені
обличчя дітей свідчили про те, що вони раді знайти Тобі. Вони
відразу взяли його за руки і вибігли на вулицю. Звідкись з’явився
м’яч. Діти почали кидатися між собою, сміючись і вигукуючи
команди один одному. Тобі вовтузився на одному місці, склавши
руки, з тривогою на обличчі. Раптом він побачив, що назустріч
йому летить м’яч. Злякавшись, Тобі ухилився, і м’яч пролетів повз
нього униз, крізь листя дерев, на землю.

Здавалося, вся компанія була дуже розчарована. Декілька дітей
почали докірливо говорити з Тобі. Тобі розвернувся і полетів до
густих гілок сусіднього куща.
- Тримайся подалі від них, — подумав він, летячи між листям і
сідаючи на розвилку гілки. Він почав плакати. Мало того, що він
почувався жахливо, а ще й усі ці діти обурювалися на нього. Він
пригнувся, загорнув крилами і довго сидів, розмірковуючи про
своє становище. Раптом він почув шелест листя. Злякавшись, він
підскочив і подивився в той бік, звідки доносився звук. Він
побачив маленьку дівчинку ельфа. Він упізнав її обличчя. Вона
була однією з дітей, які кидали м'яч.
- Не підходь до мене! - він закричав і після короткого роздуму
додав:
- І нічого мені не кажи! Я не хочу вас слухати, ви мені всі
набридли!
Але дівчина нічого не відповіла. Вона лише посміхнулася і
вказала на горло, киваючи головою «ні».
- Вона не може говорити… — здивовано подумав Тобі. Поволі він
заспокоївся і знову сів. Він почувався дурним, що накричав на
дівчину, хоча вона йому нічого не зробила.
Дівчинка ельф підлетіла до Тобі і сіла поруч. Вона вагалася, потім
дружньо й ніжно обняла його. Здивований Елфік не відступив і
через мить обійняв її. На його очі навернулися сльози. Ця маленька
дівчинка знала, що Тобі сумний, тому прийшла підтримати його.
- Як це можливо? - подумав ельф. – Я ж був такий злий до всіх... Я не
хотів з ними грати, і через мене вони втратили м'яч. Чому ця
дівчина така мила?
Тобі навіть не знав, наскільки йому потрібна ця підтримка. Відчуття
відчуженості, туги за домом... Маленький ельф уже був на межі
відчаю.

Двоє маленьких ельфів сиділи дуже довго. Тобі заплакав від
розчарування й виснаження, а маленька дівчинка заспокійливо
обняла його. Нарешті хлопець вирівняв спину і подивився на
дівчинку ельфа. Дівчина показала йому форму м’яча і почала
робити жест підкидання із запитальним виразом обличчя.
Тобі раптом зрозумів, що дівчина грала зі своїми братами і
сестрами і кидала м’яч, хоча не могла говорити. Але він теж її
цілком розумів. Може, тоді він зможе поспілкуватися і з рештою
дітей? Може, все-таки буде не такий поганий день… — подумав
він і кивнув на дівчину.

Ельф посміхнувся, взяв її за руку, і вони разом полетіли до решти
дітей. Маленькі ельфи-друзі знайшли свій м’яч, але перестали
грати, побачивши Тобі. Декілька з них почали щось вибачливо
говорити і дружньо потискати йому руки. Один хлопчик підлетів
до Ельфа і передав йому м’яч. Тобі вагався, але через деякий час
він схопив її і ніжно кинув до іншого ельфа з посмішкою на
обличчі і надією в серці, що він все таки знайде себе на новому
місці.

LISTY DO PRZYJACIÓŁ
Marta Nolewajka
Na zewnątrz okropnie padał deszcz. Duże krople
rytmicznie stukały w dach pociągu. Anastazja, swoimi
dużymi ciekawymi, czarnymi oczami wyglądała przez
okno, czasem zerkając na goniące się wzajemnie po
szybie krople deszczu. Każda łezka spływając po oknie
łączyła się z innymi, tworząc coraz większą i większą
strużkę wody. Obserwowała jak na dworze pojawiają się
kałuże, jak deszcz cieknie z dachów i drzew. Przyglądała
się zupełnie obcemu miastu.

Mała króliczka o brązowej gładkiej sierści siedziała teraz z
Mamą w pociągu. Jedną rączką kurczowo trzymała się Mamy,
a drugą mocno przytulała do swojego brzuszka ulubioną
pluszową maskotkę. Po chwili Mama ściskając mocniej łapkę
Anastazji wskazała na wyjście. Na peronie powietrze nabrało
przyjemnego zapachu mokrych drzew. Na miejscu krzątał się
tabun różnych zwierząt. Anastazja bacznie obserwowała
spieszących się przechodniów, którzy w popłochu biegli na
swój peron.

Nim się obejrzała razem z Mamą znalazły się w nowej norce.
Była całkowicie nieznajoma, pachniała zupełnie inaczej, rzeczy
były ułożone w innym porządku, niż była do tego
przyzwyczajona, a z kątów wylewała się ciemność. Było zupełnie
cicho, do tego stopnia, że normalnie niesłyszalny deszcz, zdawał
się teraz bardzo głośny. Intensywnie ruszając noskiem
Anastazja rozejrzała się po wszystkich pokojach w norce. Z
czasem poczuła ciążące powieki. Zmęczona po podróży
zawinęła się w kulkę, chowając łapki pod miękki brzuszek.
Nastroszyła uszy do góry, bacznie nasłuchując otoczenie. W
całej norce słychać było tylko Mamę, która kicając to tu, to tam,
powoli układała szklane słoiki na półkach. To było jak dawniej,
tak jak zapamiętała.
Zamykając oczy zatęskniła za starą norką, starszymi królikami i małymi
zajączkami. Błądziła wspomnieniami po dawnym podwórku, na którym
codziennie bawiła się z innymi zwierzętami mieszkającymi w okolicy.
Zatęskniła za swoim najlepszym przyjacielem - Wojtkiem. Posmutniała i
zasnęła.
Nad ranem Anastazję obudziły znajome dźwięki. To Mamusia nuciła w
kuchni ulubione przyśpiewki, a do pokoju małej króliczki wkradł się
przyjemny słodki zapach. Anastazja od razu poruszyła swoim puchatym
noskiem i niewiele myśląc zerwała się na cztery łapki - Mamusia co
tydzień piekła okrągłe, słodkie babeczki marchewkowe, oblane od góry
kolorowym lukrem.

Króliczka podskoczyła z podekscytowania, po czym po cichutku
zaczęła zakradać się w stronę kuchni. Wtem w całym pomieszczeniu
rozległ się głośny dźwięk dzwonka do drzwi. Anastazja od razu
podskoczyła i nastroszyła długie uszy. Mama szybko pokicała otworzyć
gościom, a w drzwiach do norki ukazali się sąsiedzi. Przywitali nas
ciepłymi uśmiechami, a rozkicane małe zajączki w pośpiechu przyszły
się przytulić do Anastazji. Starsza szara mysz w wełnianym bereciku i
drucianych okularach z grubymi szkłami, przyniosła skrzynkę z
warzywami wyhodowanymi z własnego ogródka. Z plecionego koszyka
wystawały kolorowe warzywa: pomarańczowe marchewki, żółte cukinie
i intensywnie zielone zioła. Gwar rozmowy sąsiadów z Mamusią
przyjemnie wypełnił mieszkanie. Po zabawie z małymi zajączkami,
Anastazja rozejrzała się po norce. Teraz pomieszczenie wydawało się
rozświetlone, zapach stał się już znajomy.

Po poczęstunku, gdy za oknami zapadł zmrok, Anastazja i Mamusia
zostały same. Usiadły razem przytulone i dojadały domowe wypieki.
Mama lizała i gładziła malutką po puchatym czółku. Długo rozmawiały
śmiejąc się głośno, ale gdy zapadła dłuższa cisza, mała króliczka zaczęła:
- Mamo, kiedy myślę o swoich przyjaciołach, sąsiadach czy
wychowawcach z przedszkola jest mi ogromnie smutno - wymruczała
Anastazja zaciskając łapki.
- To w zupełności normalne, wszyscy tęsknimy za osobami, które są
szczególnie nam bliskie, a nie możemy się z nimi w danej chwili
zobaczyć. Ale ja patrzę na to inaczej, możesz spróbować o nich ciepło
myśleć i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem na następnym
spotkaniu! I wtedy zamiast smutku będziesz czuła ekscytację, bo nie
będziesz mogła doczekać się wspólnej wizyty! - tłumaczyła Mamusia, nie
przestając gładzić Anastazji po sterczących uszkach.

- Chodź coś Ci pokażę - Mamusia sięgnęła do kieszonki swojego
kolorowego fartucha. - Jak spałaś to wyszłam na chwilę do skrzynki
na listy.
Podała Anastazji list od jej najlepszego przyjaciela, na co mała
króliczka aż podskoczyła z zachwytu.
- Mogę Ci pomóc napisać listy do przyjaciół, jeżeli chcesz –
zaproponowała.
- Jejku! Mamo, dziękuję – odpowiedziała radośnie mała króliczka.
Cały wieczór wspólnie pisały listy, Mamusia przepisywała myśli
Anastazji na kolorowe kartki papieru, i gdy skończyły, kładły swoje
miękkie łapki na poduszeczce z tuszem i odciskały ślady w prawym
dolnym rogu strony.
- Jutro wyślemy listy, umyj swoje wąsy proszę, i potem idź się
położyć, zaraz przyjdę i poczytam Ci bajkę - poprosiła Mamusia.

Anastazja po tym, jak wyczyściłą wąsy z okruszków po babeczkach,
ułożyła się w swoim posłaniu na boku, przytuliła się do ulubionych
maskotek i ze spokojem zamknęła duże oczka. Teraz już nie była
smutna myśląc o swoich przyjaciołach i starszych króliczkach.
Radośnie merdała puszystym ogonkiem i nie mogła się doczekać
ponownego spotkania. Nim Mamusia pojawiła się w drzwiach
pokoju, Anastazja zasnęła.

Листи до друзів
Переклад : Вероніка Бездєтна
Надворі йшов страшний дощ. Великі краплі ритмічно стукали
по даху поїзда. Анастасія своїми великими, цікавими,
чорними очима дивилася у вікно, іноді поглядаючи на краплі
дощу, що спливали разом по склу. Кожна крапля, спливаючи
по вікні, зливалася з іншими, створюючи все більший і
більший потік води. Вона спостерігала, як надворі
з’являються калюжі, як дощ ллється з дахів і дерев. Вона
дивилася на зовсім чуже місто.

. Маленький зайчик з гладеньким коричневим хутром сидів
зараз з мамою на блакитному сидінні в поїзді. Однією своєю
лапкою она вчепилася в мамину лапку, а другою міцно
притиснула свою улюблену плюшеву іграшку до живота. Через
деякий час, мама міцніше стиснувши лапку Анастасії, вказала на
вихід. На пероні повітря набуло приємного запаху мокрих дерев.
На місці була велика зграя різних тварин. Анастасія спостерігала
за поспішними перехожими, які бігли на свій перон.

Перш ніж вона усвідомила це, вони з матір'ю опинилися в новій
норі. Вона була незнайомкою, пахла зовсім по-іншому, все було
зорганізовано в іншому порядку, аніж вона звикла, із кутів
лилася темрява. Була цілковита тиша, настільки, що зараз дощ,
який зазвичай не чутно, був дуже гучним. Енергійно ворушивши
носом, Анастасія оглянула всі кімнати в норі. З часом її повіки
стали важкими. Втомлена після мандрівки, вона загорнулася в
клубок, ховаючи лапки під м’який живіт. Вона підняла вуха,
уважно прислухаючись до оточення. По всій норі тільки чути
було, як її мама стрибає то тут, то там, повільно складаючи скляні
банки на полицях. То було так як і раніше, як вона це пам’ятала.

Заплющивши очі, вона сумувала за старою норою, старими
кроликами та маленькими зайчиками. Її спогади блукали по
колишньому подвір’ї, де вона щодня гралася з іншими тваринами,
що мешкають у цьому районі. Вона сумувала за своїм кращим
другом Войтеком. Їй стало сумно і вона заснула.
Мама наспівувала свої улюблені пісні на кухні, і знайомий,
приємний, солодкий запах заповз у кімнату маленького зайчика.
Анастасія вмить поворухнула своїм пухнастим носиком і, не
роздумуючи, стрибнула на чотири лапки - щотижня мама пекла
круглі солодкі морквяні мафіни, вкриті зверху різнобарвною
глазур'ю, Анастасія схвильовано стрибала

Коли зайчик проліз на кухню, по всій кімнаті пролунав гучний
дзвінок у двері. Анастасія відразу підскочила і підняла довгі вуха.
Мама поспішила запросити гостей, біля дверей нори з’явилися
сусіди. Вони зустріли їх теплими посмішками, і зайченята поспіхом
обняли Анастасію. Літня сіра мишка у вовняному береті та дротяних
окулярах із товстими лінзами принесла коробку овочів, вирощених
із власного городу. З плетеного кошика стирчали різнокольорові
овочі: помаранчева морква, жовті кабачки і яскраво-зелені трави.
Шум розмови сусідів з мамою приємно наповнював квартиру.
Погравшись із зайчиками, Анастасія оглянула норку. Тепер, коли
вона подивилася на норку, приміщення здавалося освітленним,
вона відчувала знайомий запах.
Після перекусу і коли надворі стемніло, Анастасія з мамою залишилися
самі. Вони сіділи обійнявшись і їли домашню випічку. Мама лизала й
гладила маленьке, пухнасте чоло своєї донечки. Вони довго
розмовляли, голосно сміючись, але коли настала довга тиша, зайчик
почала:
- Мамо, коли я думаю про своїх друзів, сусідів чи вихователів з садка,
мені стає дуже сумно, - пробурмотіла Анастасія, стискаючи лапки.
– Це цілком нормально, ми всі сумуємо за людьми, які нам особливо
близькі, особливо коли не можемо їх побачити. Хоча я бачу це поіншому, можна спробувати подумати про них тепло і насолодитися
разом проведеним часом при наступній зустрічі! І тоді замість смутку ти
будеш переповнена позитивними емоціями, тому що будеш з
нетерпінням чекати наступної зустрічі! - пояснила мама, продовжуючи
гладити відстріччені вуха Анастасії.

- Давай, я тобі дещо покажу, - мама полізла в кишеню свого
різнокольорового фартуха, - Коли ти спала, я на деякий час підійшла
до поштової скриньки.
Вона передала Анастасії листа від своєї найкращої подруги, на що
зайчик підскочила від захоплення.
- Я можу допомогти тобі написати листи своїм друзям, якщо хочеш,
— запропонувала матуся
- Ой! Дякую, мамо! - весело відповіла зайчик
Весь вечір вони разом писали листи, мама записувала думки
Анастасії на кольоровому аркуші паперу, а коли вони закінчили,
вони поклали свої м’які лапки на чорнильну подушечку і зробили
позначки в правому нижньому кутку сторінки.
- Завтра ми надішлемо листи, помий свої вуса, будь ласка, а потім
лягай, я скоро прийду і прочитаю тобі казку, - попросила мама

Однак, Анастасія, вимивши вуса від крихт здоби, лягла в постіль на
бік, пригорнулась до улюблених іграшок і спокійно заплющила очі.
Тепер їй уже не було сумно думати про своїх друзів і старших
зайчиків, лише під час однієї думки про них, вона радісно виляла
своїм пухнастим хвостиком і з нетерпінням чекала на наступну
зустріч. Перед тим, як у двері кімнати з'явилася мама, Анастасія
заснула.

NOWY DOMEK JEŻYKA
Julia Suchan
Mały Jeżyk jadąc do swojego nowego domu, nerwowo
spoglądał przez okno. Chociaż widział tam różne drzewka i
krzaczki, to różniły się one od tych, które rosły w jego lesie.
Było mu bardzo smutno na myśl, że musiał rozstać się ze
swoją ulubioną polaną, gdzie mieszkali wszyscy jego
kolczaści koledzy. Przez to, że musiał wyjechać w pośpiechu,
nie zdążył się z nimi pożegnać, tak jak i ze wszystkimi
rzeczami, które tam zostawił.
Jeżykowi powiedziano, że jedzie na wieś. Martwiło go to, bo
choć coś kiedyś o niej słyszał, to nigdy nie widział tej całej wsi.
Nie miał pojęcia jak ona wygląda i czy chociaż trochę
przypomina jego las. Miał tylko nadzieję, że spotka tam inne
jeżyki, z którymi będzie się mógł zaprzyjaźnić.
Gdy po długiej podróży Jeżyk w końcu dotarł na miejsce, to co
zobaczył sprawiło, że wszystkie kolce stanęły mu dęba. Pierwszym
co rzuciło mu się w oczy było to, że znajdowało się tam jedynie kilka
drzewek, na których rosły jakieś dziwne, nieznane mu owoce.
Przestraszyło go również, jak wiele różnych zwierzątek znajdowało
się w tym obcym miejscu. Co gorsza, żadne z nich nie przypominało
wyglądem jeżyków. Również odgłosy, które wydawali mieszkańcy
wsi, były inne niż te które słyszał w swoim lesie.

Widząc to wszystko Jeżyk zwinął się w kulkę. Po głowie chodziły
mu przeróżne myśli; Czy te zwierzęta są niebezpieczne? Czy będą
go chciały wpuścić do swojego domu? Czy przestraszą się jego
kolców? Ach, gdyby tylko był tu jakiś inny jeżyk, z którym mógłby
porozmawiać...
Jeżyk poczuł muśnięcie mokrego noska na swoim policzku.
- Hej, koleżko! Wszystko w porząsiu? - spojrzawszy w górę Mały
Jeżyk ujrzał zatroskanego psa. Jednak zanim zdążył wydusić z
siebie jakąś odpowiedź, Pies dodał:
- Nie wstydź się, oni nie gryzą. - powiedział wskazując na
pozostałe zwierzęta. - Jak chcesz to cię oprowadzę.
Jeżyk chwilę pomyślał i nieśmiało kiwnął główką.
Po kolei Pies pokazał Jeżykowi domki każdego ze zwierząt. Odwiedzili
kury w kurniku, konie w stajni, krowy w stodole, a na końcu budę Psa. Jeż
nie mógł się nadziwić, że tyle różnych zwierząt żyło razem w zgodzie. A
jednak!
Tuż obok budy stała druga bardzo podbna, tylko o wiele mniejsza.
- A kto tu mieszka? - zapytał Psa Jeżyk.
- No jak to kto? Ty, Jeżyku!
Gdy to usłyszał, Jeżyk aż zaniemówił z wrażenia. Nigdy wcześniej nie miał
własnego domku.
- Naprawdę to wszystko jest moje? - powiedział spoglądając na chatkę.
- No jasne! Czuj się jak u siebie. A jak się już zadomowisz, to wpadnij do
stodoły, na przyjęcie niespodziankę!
- Niespodziankę? - Zdziwił się Jeżyk.
- No nie! Znów się wygadałem. Jak tam wejdziesz udawaj zaskoczonego. powiedział Pies i oboje wybuchnęli głośnym śmiechem.
"Może ta wieś nie jest wcale taka straszna..." - pomyślał Jeż, wchodząc do
nowego domku.

Новий будиночок
Їжачка
Переклад: Валерія Павленко

Маленький Їжачок, їдучи до свого нового дому, стурбовано
дивився у вікно. Він бачив там різні деревця та кущі, але вони
відрізнялися від тих, що росли в його лісі. Йому було дуже сумно
від думки, що він мусить попрощатися зі своєю улюбеною
поляною, де мешкали усі його колючі друзі. Через те, що мусив
їхати раптово, він не встиг навіть попрощаьтся з ними, так само
як з усіма іграшками, які залишив вдома.
Їжачку сказали, що він їде до села. Він був стурбований, тому що
хоча й щось про нього чув, але ніколи не бачив. І навіть не міг
собі уявити як воно виглядає і чи взагалі хоч трохи схоже на
його ліс. Залишалося тільки сподіватися, що він зустріне там
інших їжачків, з якими зможе заприятелювати.

Коли Їжачок врешті-решт доїхав до нового дому, усі його голки встали
дибом від того, що він побачив. Першим що трапило йому в очі було те,
що там було лише кілька дерев, на яких росли якісь дивні, невидані
фрукти. Так само його злякало те, як багато різних звірят було в цим
чужим місці. Найгіршим було те, що ніхто з них не нагадував їжака своїм
зовнішнім виглядом. Так само й звуки, які видавали жителі цього
поселення відразнялися від тих, що він чув у своєму лісі.

Побачивши усе це Їжачок згорнувся у клубочок. В його голові
роїлися всілякі думки: Чи ці звірята небезпечні? Чи захочуть вони
впустити його до свого дому? Чи не злякаються його голок? Ах,
якби ж тут був хоч один їжак, з яким би він міг поговорити...
жачок відчув дотик мокрого носика на своїй щоці.
-Привіт, приятелю! Чи все в порядку? - подивившись вгору
маленький Їжачок побачив стурбованого собаку. Проте перш ніж
він встиг видавити з себе якусь відповідь, Песик додав: -Не
соромся, вони не кусаються. - сказав показуючи на інших звірей.
-Якщо хочеш, то я проведу тебе.
Їжачок подумав хвилинку і сором'язливо кивнув головою.

По черзі Песик показав Їжачку будиночки кожного звіра.Вони відвідали
кур у курятнику, коней у стайні, корів у стійлі, а у кінці будку Песика.
Їжак був дуже здивований тим, що стільки різних звірят живуть у злагоді
один з одним. А вдається ж!
Одразу біля будки стояла ще одна, але набагато менша.
-А хто тут мешкає? -запитав Песика Їжак.
-Як це хто? Ти, Їжачку! Коли почув це, Їжак навіть стих від здивування. Так
ніби ніколи раніше не мав свого власного будинку.
-І це справді усе моє?- сказав споглядаючи на хатинку.
-Авжеж! Почувай себе як вдома. А коли освоїшся, то приходь до стійла,
там на тебе чекає сюрприз!
-Сюрприз? Здивувався Їжачок.
-Ой, я знову проговорився. Як зайдеш туди, то вдавай з себе
здивованого. - сказав Песик і вони обидва залилися гучним сміхом.
“Може це село не таке й страшне...” - подумав Їжачок, заходячи до
нового будиночку

