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МАРІЙКА, ЗВІРЯТА ТА СМІТТЯ 
Марійка навчається у третьому класі. Вона часто ходить до лісу на 

прогулянку або відпочити. Їй подобаються високі сосни із шорсткими 
стовбурами, пахучі квіти на галявинах, прохолодна вода невеликої 
річки, що протікає поблизу лісу. Ось і сьогодні дівчинка вирішила 
відвідати своє улюблене місце під великою дикою грушою. Школярка 
взяла пачку чипсів, бляшанку коли та кілька шоколадних цукерок, 
поклала все в рюкзак, одягнулася й вирушила знайомою стежкою. 
Прийшовши до лісу на улюблене місце, Марійка поласувала чипсами, 
випила колу, а пляшку з-під неї закинула в кущі. Під деревом було дуже 
затишно і дівчинка захотіла перепочити. Поклала рюкзак під голову і 
вмостилася прямо на траві. Марійка заплющила очі та й задрімала. 

Прокинулася дівчинка від дивних голосів, сіла і розкрила рота від 
здивування: навколо неї зібралася чимала купа лісових звірів та птахів. 
Марійка зраділа і привіталася з усіма, але тваринки чомусь виглядали 
дуже сердитими: стоять руки в боки, з насупленими мордочками та ще 
й не відповідають на привітання. 

 –  Ви погляньте на неї! – пропищала Куниця. – «Добрий день» 
вона нам каже! Кому добрий, а хто вже сили немає це терпіти! 
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– Ти про що? – Марійка закліпала очима. – Я ж нічого поганого не 
зробила. 

– Не зробила, кажеш? – підозріло запитав Їжак та кинув дівчинці 
до ніг пластикову пляшку з-під коли, невдоволено запитавши: «Твоє»? 

– Ні, не моє, – завертіла головою Марійка. – Колу я випила, а 
пляшка непотрібна, вона нічия. Хочеш, собі забирай, – запропонувала 
дівчинка. 

Тварини обурено загомоніли. 
– Ця мала людина ще й жартує над нами! – насупився Їжак. – Та 

ми вже тут погрузли у вашому смітті! 
– Чому це в нашому?! – здивувалася Марійка.  –  Ніби ви сміття не 

викидаєте! 
Звіті та птахи дружно засміялися. Зайчик від сміху аж зігнувся, а 

Кріт перевернувся на спину і дригав лапками. 
– І яке ж, на твою думку, сміття ми викидаємо? – застрекотіла 

Сорока. 
– Ну… – дівчинка замислилася, – шкаралупа від горіхів, шишки, 

гілля дерев, трава різна… – невпевнено промовила вона. 
Сорока стрибнула на коліно до Марійки і зазирнула їй у вічі. 
– А чи відомо тобі, дівчинко, що все, що ти назвала – це частинки 

природи, і не мине й року, як воно перегниє, перетліє, розкладеться та 
повернеться в ґрунт у вигляді різних речовин, які будуть необхідні для 
зростання рослин.  

Марійка згадала, що у школі про таке говорили. Вона перевела 
погляд на тваринок, а ті знову засміялися. Школярка почервоніла. 

– Виходить… - почала вона ледве чутно, - лише люди залишають 
сміття? 

– Вона ще й 
запитує! – прогомоніла 
Білка, що сиділа на 
гілці груші. – Про це 
навіть малюки знають. 

– Оця штука, - 
Їжак показав на 
бляшанку із-під коли, - 
лежатиме тут 90 років, 
поки не розкладеться 
на мікрочастинки і  не 
зникне. 
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 – А ця пляшка, що 
плавала біля мого 
будиночку, - Бобер 
протягнув дівчинці 
порожню скляну пляшку, – 
зберігатиметься там вічно! 
– сердито ляснув хвостом 
звір.   

– Розумієш, вічно! Аж 
поки цими пляшками не 
покриється вся водойма, 
ви не помітите, що 
наробили! – розгнівано 
заверещала Білка та 
кинула жолудь прямо в 
лоба Марійці. 

– Ой! Та за що? – 
обурилася дівчинка. - За 

те, що я тут пляшечку кинула та оцей пакетик з-під чипсів? 
– Ти кожен раз, приходячи до лісу, залишаєш сміття, – на диво 

спокійно заговорила Лисичка. – І багато людей чинять так само. – 
Лисиця облизала свою лапку. 

 – Уже вдруге я поранилася бляшанкою з-під консервів.  Страшно 
подумати, скільки поколінь маленьких звіряток калічитимуться об цей 
непотріб. 

Марійка відчула себе винною, адже це вона на минулому тижні 
також залишила в лісі бляшанку з-під консервів. Дівчинка повільно 
зібрала сміття, яке накидали їй звірі під ноги, свій пакетик від чипсів, та 
поклала все до свого рюкзака. 

– Дозволь запитати, друже, – руда Лисичка підійшла до школярки 
ближче, – а куди ти подінеш це сміття? 

– Понесу додому, – гордо відповіла Марійка, - і викину у смітник. 
Тваринки перезирнулися. Синичка злетіла з гілки, сіла на плече 

дівчинки і прошепотіла на вухо: 
– А потім куди це сміття дівається? 
Марійка потиснула плечима. 
– А я тобі зараз покажу! – знайомий голос хвостатої пролунав 

згори. Білка наче м’яч стрибнула на голову дівчинці, потім на землю. – 
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Ану давайте покажемо нашій любій гості, куди жителі її міста дівають 
сміття. 

Звірі накинулися  на школярку й почали її тягнути та штовхати. 
– Так, так, іди за нами, – командувала Білка.  
Опиратися не було сенсу. Марійка покірно встала й пішла за 

лісовими мешканцями. 
– Знаєшш-шш-шш, сс-сс-сщо я думаю? – голос донісся знизу, і 

дівчинка помітила Вужа, який обкрутився навколо ноги. Марійка 
спочатку вирішила скинути його, але передумала. Вона не хотіла знову 

образити тваринок. 
 - Що? – запитала Марійка. 
- Сс-сзайві люди-сс-сс на цій 

планеті-сс-сс… – шипів чорний Вуж. – 
Ви єдині, хто-сс-сс залишає сс-сс-
сміття і завдає величезної шш-шш-шш-
шкоди лісам, річка, лукам…і навіть сс-
ссамим собі. 

Марійку налякали ці слова. 
– Сш-шш-шш…прийшли… – Вуж 

сповз і загубився серед трави. 
 А перед очима дівчинки постала 

жахлива картина: усе узлісся було 
завалене пакетами та мішками зі 
сміттям, деякі були розірвані, з них 
вивалилися цілі купи непотребу, 
шматки тканин, запчастини від 
побутових приладів, транспорту, 

розірване взуття, різні пляшки. Марійка відчула, що все це дуже 
неприємно пахне. 

– Нічого собі! – вражено сказала Марійка. 
– Нічого собі? Оттакої! – пищала зла Білка, стрибаючи по пакетах 

зі сміттям. Витягнула брудну та смердючу губку, якою миють посуд, та 
жбурнула її в дівчинку. – Двісті років! Двісті років вона тут лежатиме, 
поки повністю не розкладеться! 

– Досить уже кидати на мене сміття! – образилась Марійка. – Я все 
зрозуміла. 

– Зрозуміла вона. А оце бачиш? – войовнича Білка затрясла 
брудним підгузком та націлилася ним у Марійку. – Оце майже 500 років 
тут спочиватиме! 
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– Ні, тільки не кидай, прошу! – Марійка закрилася руками та 
відступила назад. 

– Білочко, дорога, - заговорила Лисиця. – Давай не будемо 
влаштовувати суперечок. Краще розкажемо цій дівчинці про те, як 
можна уникнути такого жахіття. 

 Білка опустила підгузок.  
– Розумієш, дівчинко, – зважливо і спокійно заговорила Лисиця, –  

у багатьох країнах Європи (Італія, Франція, Німеччина, Швеція та інших) 
давно обговорюються питання про те, як поводитися зі сміттям, бо, як 
ти бачиш, це одна з найважливіших проблем нашого часу. Не можна 
допустити, щоб уся планета була вкрита горами мотлоху і непотребу. 
Варто ще змалку знати правила про те, як сортувати сміття, збирати 
відходи, переробляти їх на корисні ресурси. Треба обов’язково вміти 
розумно поводитися зі сміттям, щоб не шкодити довкіллю. Якщо ти, 
Марійко, чула про таке об’єднання країн, що називається Європейський 
Союз, то, мабуть, знаєш, що країни – члени цього Союзу – дуже 
турбуються про довкілля. У цих країнах вироблено правила взаємодії з 
природою. Такі правила називаються – Директивами. Є Директива про 
відходи, Директива про захоронення відходів, Директива про 
спалювання відходів, Директива про пакування та відходи пакування… 

– Що записано в цих Директивах? – зацікавлено запитала 
Марійка. 
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– Правила поведінки з 
відходами. Повір, дівчинко, навіть зі 
сміттям треба правильно себе 
поводити, щоб не заподіяти великого 
лиха, – запевнила її Лисиця. 

– Ти знала, що непотріб треба 
сортувати? – поцікавилася Сорока. – 
Пластик класти до пластика, скло – 
до скла, папір – до паперу, 
поліетилен, здогадайся, куди? 

– До поліетилену… – 
правильно відповіла Марійка. 

– І невже так складно 
перейняти досвід країн Європи та зберегти природу? – подумала вголос 
Білка. – Я знаю, у школі, де ти навчаєшся, давно стоять контейнери для 
сортування сміття. Та ними мало хто користується. 

Марійка справді пригадала таке. 
– Ось бачиш, у документах усе докладно розписано, установлено 

правила, про те, як нам не загрузти в смітті, – промовила Лисиця. – 
Сортоване сміття треба здавати на перероблення і мати з цього 
користь. 

– Якщо ці Директиви є, чому в нашій країні ніхто не бере до уваги 
те, що там написано? Можна позбутися багатьох проблем, пов’язаних 
із засміченням, треба лише… – і тут Марійка замовкла. 

– Потрібно діяти кожній людині і всім людям разом, – почувся 
глухий голос позаду. Марійка обернулась – це була Сова. 

 – Мало хто усвідомлює проблему засмічення довкілля. Ось ти 
сама кілька хвилин тому спокійно залишала сміття в лісі. Чому ти не 
думала про наслідки? 

 Марійка опустила очі. 
– Бачиш, як виходить? Усе починається з окремої людини. Уяви, 

що кожен буде намагатися створювати менше відходів, буде сортувати 
своє сміття, здавати на перероблення. Тоді проблему забруднення 
довкілля буде розв’язано. 

– Я змінюся, я обіцяю, – промовила Марія і глянула на Сову. 
– Пам’ятай те, що робота цих органів, – Сова показала на голову і 

на ліву сторону грудей, де серце, – має бути спрямованою на 
збереження і турботу про майбутнє, а не на «скористався-викинув-
забув». А поки що, – Сова оглянула купи сміття, - маємо те, що маємо. 
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Мудра пташка відштовхнулася від гілки і безшумно злетіла, сховалася 
між гіллям. 

А Марійка залишилася стояти. Раптом почувся гуркіт. Дівчинка 
озирнулася і побачила: до купи сміття їхав самоскид з повним кузовом 
пакетів чорного і синього кольору. 

 Звірята розбіглися хто куди. Марійка також зірвалася з місця, але 
перечепилася за якийсь непотріб і впала на землю. А самоскид вже 
розвантажує відходи, що розсипаються в різні боки і летять прямо на 
дівчинку. Вона намагалася відповзти, але сміття не давало можливості 
вивільнитися. Стало темно. 

Марійка відкрила очі, підхопилася і перелякано озирнулася. Вона 
лежала на своєму улюбленому місці під старою дикою грушею. 

– Оце так наснилося… - почухала голову дівчинка. – Але ж який 
важливий був сон! – Школярка підхопилася, закинула рюкзак за плечі і 
мерщій побігла додому. – Якщо все має з когось початися, то хай це 
буду я. А далі… Далі ми всі зможемо врятувати природу… і самих себе. 

Забігши додому, Марійка одразу звернувся до мами: 
– Матусю, а чому ми не сортуємо сміття? 
А коли дівчинка відкрила свій рюкзак, то побачила там бляшанку 

з-під коли (але ж вона своїми руками закинула її в кущі) та скляну 
пляшку, яка точно їй не належала. І хто ж їх поклав у рюкзак? 
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МАРІЙКА, ЗВІРЯТА ТА ВОДА 
 
Марійка сиділа у своїй кімнаті за столом і зосереджено 

перечитувала свій твір на тему «Ким я хочу бути в майбутньому». Вона 
написала про те, що хотіла б побудувати власний завод – такий, на 
якому працював би її тато. Марійці подобався саме такий завод, бо він 
був найбільший у місті. 

З раннього дитинства дівчинка любила роздивлятися могутню 
споруду, схожу на величезного паровоза, який випускає клуби пару в 
небо, та слухати татові розповіді про різні механізми та станки, що 
працюють як єдиний організм. Це був завод, який знаходився неподалік 
від мешкання Марійки. 

Марійка розуміла, що на заводі працює багато людей, вони 
заробляють собі на життя, а господар заводу є дуже багатою людиною.   

Задоволена своїм твором, учениця відклала зошит і вирушила на 
кухню в пошуках смачненького. Уже через хвилину жувала шоколадне 
тістечко. Чи то від задоволення, чи від хвилювання (як учитель оцінить  
її твір), Марійка не втримала ласощі та добряче забруднила свою 
футболку. «Оце мама сваритиме…», – подумала дівчинка. – «Треба 
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швидко випрати, на вулиці дуже тепло, тож до маминого приходу 
висохне». Переодягнувшись, Марійка взяла тазок із водою, пральний 
порошок і зручно розмістилася на лаві під яблунею. Сипнула жменю 
порошку, щоб було не мало – додала іще одну жменю, а потім ще, і, щоб 
напевне відіпралася футболка, досипала вчетверте.  

 
Футболка справді випралася, дівчинка сполоснула її та повісила 

сушитися, а всю мильну воду вилила на траву. Уже зібралася йти до 
будинку, але не змогла знайти пачку з під прального порошку. «Ну і 
справи! – розвела руками Марійка, –  забула, куди поклала». А коли 
вона зайшла до своєї кімнати, на неї чекав сюрприз, побачивши який, 
дівчинка розгублено промовила: 
– О, ні… 
– О, так! – відповіла Білка, яка сиділа прямісінько на зошиті з твором 

школярки та тримала у своїх лапках пачку прального порошку. 
– Що ти тут робиш? – взявши руки в боки, діловито запитала Марійка. 
– Привела до тебе свою знайому, – відповіла Білка й кивнула на край 

стола. Тільки зараз дівчинка помітила, що скраєчку, звісивши лапки 
і похиливши голову, сиділа невеличка зелена Жабка. 

– У мене немає часу на гостей, – суворо попередила Марійка, адже 
знала, що не всі білочки такі милі, якими здаються на перший погляд, 
а від цієї взагалі можна чекати чого завгодно. 
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– Зрозуміло, у тебе ж справи! 
– інтонація Білки не 
передбачала нічого 
доброго. – Ти ж у нас 
забрудненням 
навколишнього 
середовища займаєшся! 

– Що ти таке говориш?! – 
здивувалась дівчинка. – У 
нашій сім`ї, до речі, всі 
сортують сміття, а потім 
деяке здаємо, і навіть гроші 
отримуємо за нього, а ще у 
школі… 

– Ти поглянь, як завелася! –  
перебила дівчинку руда. – 
Це все я знаю. Ти краще 
скажи, читати вмієш? 

– Звісно! –  Марійка гордо підняла голову. – Наступного року до 
четвертого класу йду. 

– Тоді прочитай оце! – Білка сердито ткнула пальцем на пачку 
порошку.  

Марійка підійшла ближче і зачитала вголос слова, на які 
показувала рудохвоста: 
– Спосіб застосування та дози… 
– Читай далі! – наказала тваринка.  
– Для ручного прання розведіть 30 грамів порошку в 10 літрах води… 
– Та невже-е-е! – Білка драматично зобразила здивування. – А ти у 

двох літрах води скільки розколотила? 
– Щоб краще відіпралася футболка, я багато насипала порошку. 
– Якби ти всипала зазначену в інструкції дозу, одяг також відіправся б 

гарно. Для кого, на твою думку, це написали? Дозу прального засобу 
насипала вдесятеро більше, а потім все вилила на землю! Думала, 
обійдеться? – розгнівана Білка кинула пачку від порошку в дівчинку, 
яку та ледве встигла піймати. 

– Про що це ти? – не зрозуміла Марійка. 
– А ось про що, – нарешті заговорила Жабка і подала дівчинці чашку. 

Марійка взяла чашку, а там була каламутна вода зеленого кольору, 
яка неприємно пахнула. 
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– Ой, що це ви налили 
в мою чашку? –  
скривилася школярка.  
– Це водичка із мого 

рідного озера, – із 
сумом в оченятах 
відповіла Жабка. – 
Принесли показати її 
тобі, оскільки ти і сама 
причетна до того, що 
озеро на болото 
перетворюється. 

– Яким чином я 
причетна до цього? – поцікавилася Марійка. 

– Таким, що вода зіпсувалася внаслідок засмічення хімічними 
речовинами, які містяться в засобах для миття та чищення, а саме в 
пральних порошках, рідинах для відбілювання тощо, – повчальним 
тоном говорила Білка. – Ці речовини викликають масове 
розмноження мікроскопічних водоростей, що згубно діє на всіх 
жителів водойми. От і озеро стало непридатним для нормального 
життя. Можна було б перебратися до річки, але і там лихо коїться. 
Ходімо з нами – покажемо все і розкажемо. 

Жабка з Білкою прудко стрибнули зі столу й попрямували на 
вулицю. Марійка зачинила двері й вирушила разом з ними. Їй цікаво 
було дізнатися, що трапилося з річкою. По дорозі до них приєдналися 
вже знайомі звірята: Куниця, Зайчик, Лисиця, а також прилетіли Сова і 
Сорока.  
– Добридень, подружко, –  люб’язно промовила Лисиця. 
– Не думаю, що вона нам друг, – пропищала Білка. – Друзі не хотіли б 

побудувати ще один завод. 
– Іще один? – витріщив очі Заєць. – Навіщо? Скоро від цього всі 

загинемо. 
– А це її не обходить, головне, що грошей багато заробить, – косо 

глянула на розгублену дівчинку Жабка. 
– Шановні, – спокійно почала Лисиця, – не треба сварити Марійку, 

вона поки що не знає усієї правди. А правда, Марійко, у тому, що всі 
водойми на планеті постійно піддаються забрудненню. Чи то 
побутовими відходами, хімікатами, чи промисловими.  
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– Але, якщо я вилила брудну воду на землю, як вона потрапить в 
озеро чи річку? – поцікавилась школярка. 

– Ти чула про кругообіг води в природі? – вступила в розмову Сова. 
– Брудна вода може потрапити в ґрунтові води, а звідти – у водойму. 
Або випаруватися, а потім випасти у вигляді дощу і навіть снігу. Уся 
вода пов’язана. Раніше природа могла впоратись із речовинами, які 
забруднюють довкілля, але, на жаль, нині викидів настільки 
збільшилося, що природі не вдається себе лікувати. Так само і система 
очищення стічних вод, яку люди створили для очищення  побутових та 
промислових стоків, не справляється із великим нагромадженням 
різних забруднювачів. 
– А знаєте, у нас із крана також тече неякісна вода, тому ми 

користуємося фільтром, – розповіла Марійка. 
– А я не можу встановити фільтр в озері! – ображено обізвалася 

Жабка. 
– Ти ж розумієш, яка ситуація склалася? – скрекотіла Сорока. – Усі 

знають, що вода – це справжній скарб, основа всього живого, проте 
не оберігають її! 
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– Я гадаю, усе це можна виправити, – намагалася всіх переконати 
Сова. – Пам’ятаєш, Марійко, я розповідала тобі про Директиви 
Європейського Союзу? 

– Так! – відповіла дівчинка. 
– Так ось, є директиви, спрямовані на охорону та захист довкілля, у 

тому числі води. Наприклад, Рамкова Водна Директива. Люди в усіх 
країнах Європи регулюють свою діяльність цією Директивою. Це 
дало змогу поліпшити стан водойм, попередити  їх забруднення. 

– А поки що ви, люди, завдаєте нам великої шкоди… – промовила 
Лисиця. 

– Величезної, – виправила її Білка. 
Марійка йшла з похнюпленою головою, їй було соромно не лише за 

себе, а й за всіх людей, котрі не прагнуть зберегти те найцінніше, що в 
них є. 
– Прийшли, – повідомила Сорока. 

Компанія зупинилася на березі річки.  
– Помітила, як тут тихо? – запитала Білка. – Птахи не співають, жабки 

не квакають, комашки не літають… Бо сміття і бруд труїть усе 
навколо! – крикнула Білка, стискаючи кулачки. 

Дівчинка підійшла край берега і глянула вниз. Вода була брудною, 
каламутною, у її хвилях гойдалися мертві риби та жаби. Їх було багато. 
Окрім цього, дівчинка помітила, що невеличким струмочком стікала із 
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труби у воду чорна рідина. Відчувався неприємний запах, у роті стояв 
гіркуватий присмак. Ця труба тягнулася від заводу. Марійка подивилася 
на нього із ненавистю. І побачила там вже не гігантський локомотив, а 
величезного монстра, закутого в залізні облаштунки. Він ревів, дихав 
отруйним димом, топтався на місці, прагнучи знищити все живе. Марійці 
стало зле. Вона повернулася, і, не попрощавшись із звірятами, побігла 
додому.  

«Невже заради грошей люди готові на такі жахливі вчинки? Готові 
знищувати, труїти природу, і не помічати, що вбивають самих себе? Я 
не хочу бути такою. Краще я буду з тими, хто вміє берегти і захищати 
навколишній світ. Я стану мудрою, зроблю все, щоб не допустити 
катастрофи.» – з такими думками школярка повернулася до дому.  

Зайшовши до будинку, дівчинка почула дивні звуки з ванної 
кімнати. Зазирнула туди і здивувалася: ванна, раковина та кілька тазів 
були заповнені водою. У них плескалися бобри, а бризки летіли на 
підлогу. Ще плавали риби, гомоніли жабенята. А коли усі помітили 
Марійку, то затихли. Лише найменший бобрик потиснув плечима і 
ніяково промовив: 
– А що? Нам ніде тепер жити. 

Марійка щось хотіла відповісти, але раптом вхідні двері відчинилися. 
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– Це мама повернулася, вона не повинна вас бачити! – школярка 
крутнулася на підлозі, але та була мокра і слизька, тому бідолашна 
не втрималась і впала; в очах потемніло. 

 
Марійка підскочила від маминого голосу… Дівчинка сиділа за 

столом, і, як з’ясувалося, знову задрімала, а за подушку слугував зошит. 
«Знову сон про звірят,» – подумала дівчинка й потерла лоба.  
– Доню, – звернулась до неї мама, – ти виконала домашнє завдання? 
– Як сказати… – потиснула плечима Марійка. 
– Ой, а що це за брудна й смердюча вода у твоїй чашці? – здивувалася 

мама. 
Проте Марійка здивувався ще більше.  
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МАРІЙКА, РИБКА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 
Марійка завжди була непосидючою. З дитинства скрізь полюбляла 

пригоди – удома, у дитячому садочку, а нині й у школі. 
Дочекавшись дзвінка з уроку, на перерві Марійка зачинилася в 

живому куточку школи. Її вабив акваріум із золотою рибкою. Дівчинці 
закортіло зловити тваринку. Рибка не хотіла потрапляти до Марійчиних 
рук, перепливала з одного місця в інше, хлюпочучи своїм маленьким 
хвостиком, сполохано кружляла у воді. А Марійка не зупинялася, уперто 
намагалася зловити руками бідолашну. І зрештою рибка опинилася в 
руках дівчинки. 

- Ви, пані, рибою не прикидайтеся! Ви золота? Золота! А отже 
– чарівна! Якщо виконаєте моє бажання, то я поверну Вас у воду! 

Рибка, ніби прислухаючись, затихла в руці. 
- Отже, моє бажання таке: виправити двійку, яку я отримала 

сьогодні на уроці. 
Востаннє тріпнувшись у руці, золотисте тільце обвисло… Марійка 

зрозуміла, що рибка загинула. Приголомшена дівчинка стояла біля 
акваріума і думала: «Яке горе! Який сором!» 
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Раптом за спиною в Марійки щось заворушилося. Дівчинка швидко 
обернулася і побачила оленя із зеленими очима та вишуканою короною 
із гіллястих ріг. Олень пошепки промовив: 

- Горе! Сором! Ти завдала великої шкоди маленькому створінню 
для задоволення власних потреб та через власні лінощі! Це була 
справді чарівна рибка, – говорив далі Олень. – Але чарівна не через те, 
що могла виконувати чиїсь забаганки. Її чари були в тім, що вона – мала 
і безпомічна –  робила людей добрішими. Кожен, хто її бачив, думав: «Я 
мушу берегти її та доглядати. Без мене вона загине…». 

- Я-я-я не бажала їй зла… - тихо промовила дівчинка. 
- Щоб виправити двійку, достатньо лише відкрити підручник й 

уважно прочитати матеріал. А ось твою шкоду тепер дуже важко 
виправити, – сумно промовив Олень. 

- Що ж мені тепер робити? Як виправити свою помилку, як 
урятувати рибку? – очі дівчинки наповнились слізьми. - Як же мені бути? 

- Її вже не врятувати. Тепер потрібно думати, як врятувати тебе… 
Серце людини, жорстокої до природи, – кам’яне серце… - сказав Олень 
і відвів свої чудові зелені очі від Марійки. – Той, хто заподіяв шкоду 
природі, завжди має відповідати за скоєне та зробити все, щоб 
відновити природу.  

- Як же мені бути? Як спокутувати свій злочин? – крізь сльози 
промовила Марійка. – Як жити, пам’ятаючи про це?..  
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- Немає в житті нічого страшнішого за жорстокість. І від цього лиха 
допомагає лише жива вода… Сідай-но мені на спину, їдемо, – підставив 
Олень спину дівчинці. 

Марійка не стямилася, як опинилася в Оленя на спині. Той помчав 
її навпростець через двори до такого знайомого і рідного лісу. 
Замиготіли стовбури дерев. Олень зупинився на галявині. Марійка 
спустилася на землю, озирнулася. «Де ж жива вода? Ні річки, ні 
джерела…» 

Раптом дівчинка пригадала слова, прочитані колись у книжці: 
«Спілкування з природою – ніби ковток живої води для людської душі. 
Воно бадьорить розум, єднає з прекрасним і вічним. Природа звеличує 
людину, робить її чистішою й добрішою». Марійка на повні груди 
вдихнула чисте лісове повітря. Вона обернулася до Оленя, але його … 
не було. Щодуху дівчинка кинулася до школи. Швидше, швидше до 
живого куточка!.. 

Марійка припала до акваріумного скла. За ним грайливо метляла 
хвостиком, ганяючи воду,… та сама рибка! 

- Жива, жива! Яке щастя! Це що, мені все наснилося? 
Через секунду пролунав дзвінок на урок… Сьогоднішній сон дав 

зрозуміти Марійці те, як важливо берегти природу, піклуватися про неї, 



22
22 

 

не шкодити їй. А 
особливо важливим є 
відновити природу, якщо 
шкода вже їй завдана. 

Проте слово 
«Природа» – дуже 
загальне. Ми з тобою не 
можемо оберігати всю 
природу одразу, але 
можемо захищати те, що 
нас оточує. Наприклад, 

урятувати 
Імператорського пінгвіна 
чи Сумчастого вовка нам 
складно, однак ми 
можемо зберегти рибку, 
метелика чи равлика, 
можемо подбати про 
конвалію чи підсніжник. 

Адже кожен дорогу 
єдину для себе шукає, 
хтось забирає, а хтось 
віддає все, що має. 

Тільки не варто забувати, що всі наші вчинки можна зрівняти з 
бумерангом – їх наслідки повертаються до нас. Кожен має робити те, 
що йому під силу, але розумно і з користю для природи…..Це робить 
людиною відповідальною і перед собою, і перед Природою… 
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