
ДИТЯЧОГО са , 



Жили собi дiд та баба. Вже й cTapi ста
ли, а дiтей нема. Журяться дiд та баба: «Хто 

за нами догляне, якщо в нас дiтей нема?» 

От баба й просить дiда: 

- Пощь, дiдy, в лiс, вирубай там MeHi 
дер ев инку та зробимо колисочку, то Я по

кладу деревинку в колисочку та й буду ко

лихати; от i буде MeHi забавка! 
дiд спершу не XOTiB, а баба все просить 

та просить. Послухався BiH, поiXав, виру...; 
бав деревинку, зробив колисочку. Поклала 

баба ту деревинку вколисочку - колише 

й пiсню спiва€: 

Люлi-люлi, Телесику, 

Наварила кулешику, -
1 з нiжками, i з ручками 
Буду тебе годувати! 

Колихала -колихала, аж поки полягали 
вони увечерi спати. Встають вони уранцi 

- аж з Т1€1 деревинки та став синок ма

ленький. Вони так зрадiли, що й не сказа

ти! Та й назвали синка Телесиком. 



Росте той синок та й росте - i такий став гарний, що баба з дiдом не 
наВТlшаться ним. 

От як пi.дрic BiH, то й каже: 
- Зробiть MeHi, тату, золотий човник i срiбне весельце: буду рибку 

ловити та вас годувати! 

От дiд зробив золотий човник i срiбне весельце, спустили на рiчку, -
BiH i поплив. Пливе Телесик по рiчцi, ловить рибку та гoдy€ дiда й бабу: 
наловить та BiддacTЬ - i знову поlде. 
А мати йому lСТИ носить та й каже: 

- Гляди ж, сину, як Я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чу

жий, то пливи Далi. 
От мати наварила йому снiдати, принесла до берега та й кличе: 

Телесику, Телесику! 

Приплинь, приплинь до бережка! 

Дам я тобi lСТИ й пити. 

Телесик почув: 

- Ближче, ближче, човнику, до береж

ка! Це ж моя MaTiHKa снiдати принесла. 
Пливе. Пристав до бережка, наlВСЯ, на

пився, вiдiпхнув золотий човник срiбним 

весельцем i рушив далi рибку ловити. 



А змiя пiдслухала, як мати кличе Телесика, приповзла до бе-

рега та й давай гукати товстим голосом: 

А BiH чу€: 

Телесику, Телесику! 

Приплинь, приплинь до бережка! 

Дам я тобi lСТИ й пити . 

- То ж не матiнки голос! Пливи, пливи, човнику, далi! Пли

ви, пливи, човнику, далi! 

Махнув весельцем - човник i поплив. А змiя стояла-стояла 

та й пiшла вiд берега геть. 

От Телесикова мати наварила йому обiдати, понесла до бе-

режка та й кличе: 

BiH почув: 

Телесику, Телесику! 

Приплинь, приплинь до бережка! 

Дам я тобi Icти й пити. 

- Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя MaTiHKa 
обiдати принесла. 

Приплив до берега, наlВСЯ, напився, вiддав MaTepi рибку, що 
наловив, Вlюпхнув човника 1 поплив знову. 

А змiя приходить до берега та знов товстим голосом: 

Телесику, Телесику! 

Приплинь, приплинь до бережка! 

Дам я тобi Icти й пити. 

А BiH почув, що не материн голос, та й махнув весельцем: 
- Пливи, пливи, човнику далi! Пливи, пливи, човнику, далi! 

Човник i поплив далi. 





Змiя бачить, що нiчого не вдiЕ, та й пiшла до коваля: 

- Ковалю, ковалю! Скуй MeHi такий тоненький голо
сок, як у ТелеСИКОВОl MaTepi. 

Коваль i скував. Вона пiшладо бережка i стала кликати: 
Телесику, Телесику! 

Приплинь, приплинь до бережка! 

Дам я тобi Icти й пити. 

А Телесик думав, що то м:ати : 

- Ближче, ближче, човнику, до бережка! То ж меН1 

MaTiHKa Icти принесла! 
Та й приплив до бережка. А змiя його м.ерщiЙ ухопила з 

човна та й понесла дО СВОЕ! хати. 



Приносить до хати : 

- ~мiючко О;:енко, вiдчини! 

Олен ка й вiдчинила, змiя ввiйшла в хату: 

- 3мiючко Оленко, натопи пiч та спечи 

MeHi Телесика, а я пiду гостей покличу, та 
будемо гуляти. 

Та й поповзла кликати гостей. 

От аленка натопила пiч й каже: 

- Сiдай, Телесику, на лопату! 

А BiH 'iй: 

- Коли ж я 'не вмiю, - як його сiдати! 
- Та вже сiдай ! 

Телесик поклав на лопату руку: 

- Так? 

- Та нi-бо, сiдай зовсiм . 

BiH поклав голову на лопату: 
- атак, може? 

- Та нi-бо, не так! 

- Ну так покажи, - каже Телесик, - 60 
я не знаю як. 



Оленка й почала показувати, та тiльки 

сiла, а BiH за лопату, та й укинув 11 В пiч i 
. . 

заслlНКОЮ ПIЧ затулив; а сам замкнув хату, 
. . 

ЗЛIЗ на привисоченного явора 1 сидить. 

От змiя приповзла з гостями. 

- 3мiючко Оленко, вiдчини! 

Не озиваеться. 

- От вража Оленка - десь повiялась! 

3мiя сама вiдчинила хату, вiдслонила 

заслiнку, бачить, а там Оленка згорiла. 3а

ревiла змiя i давай Телесика шукати, rocTi 
lЙ допомагають, та й угледiли Телесика на 

яворi. Кинулися до явора, почали його 

гризти. От-от перегризуть. 



Коли летять гуси. Телесик Ух i 
просить: 

Гуси, гуси, гусенята! 

Вiзьмiть мене на крилята 

Та понесiть до батенька, 

А в батенька - Icти й пити, 

Ще й хороше походити! 

А гуси кажуть: 

- Нехай тебе середнi вiзьмуть! 

Пiдлетiли середнi. Телесик 

просить: 

Гуси, гуси, гусенята! 

Вiзьмiть мене на крилята 

Та понесiть до батенька, 

А в батенька - Усти й пити, 

Ще й хорош е походити! 

Так i цi йому кажуть: 
- Нехай тебе заднi вiзьмуть! 

А явiр аж трiщить. От летять 

заднi . Телесик так Ух просить: 

Гуси, гуси, гусенята! 

Вiзьмiть мене на крилята 

Та понесiть до батенька, 

А в батенька -Icти й пити, 

Ще й хороше походити! 

1 цi кажуть: 
- Нехай тебе задн€ вiзьме! 

Та й полетiли. 



Сидить сердешний Теле

сик, - от-от ЯВlр упаде, от-от 

доведеться пропасти! Коли це 

летить собi одним -одне гусе

ня: вiдбилось - насилу летить. 

Телесик до нього: 

Гуся, гуся, гусенятко! 

Вiзьми мене на крилятко 

Та понеси до батенька, 

А в батенька -lСТИ й пити, 

Ще й хороше походити! 

От воно: 

- Сiдай! - каже й ухопило 

його на крила та полетiло. 

Атаке втомлене, сердешне, 

так низько несе. А змiя за ним 

- чи не вхопить його - же

неться. Та таки не наздогнала. 



От гусеня принесло та й посадовило Телесика на причiлку знадвору, само 

ходить по двору, пасеться. 

СИДИТЬi>Телесик на причiлку i слуха€, що в xaTi робиться. А сумна баба на-
пекла пирiжкiв, вийма€ з печi й каже: 

- Це тобi, дiдy, пирiжок, а це MeHi пирiжок, шкода, що нема з нами Телесика! 
А Телесик знадвору: 

-Аменi? 

Вона знову вийма€ пирiжки та й каже: 

- Оце тобi, дiдусю, пирiжок, а це MeHi! 
А Телесик знов : 

- А MeHi? 
Вони це почули, та й з хати, схопили Телесика, внесли в хату, таю радi! 

А гусятко ходить по двору. 

- Пiду впiймаю та зварю, - каже мати. 

А Телесик lЙ: 

- Hi, мамо, не рiжте, нагодуйте його! Коли б не воно, то я б у вас i не був. 
Вони нагодували гусеня, наПОIЛИ , ще в дорогу дали. Воно й полетiло. 

От вам казочка, а MeHi бублиюв в'язочка. 



ТЕЛЕСИК 

Художник: Г анна Поmьомкiна 

Комп'ютерная пiдготовка: KaciMoB В.А. 

Пiдписано до друку з готового 

оригiнал-макета 30.03.2005 
Формат 64х90/8. Тираж 5000 экз. 

ТОВ «Фiрма ВЕСКО» 

Свiдоцтво про внесення суб'€кта 

видаВНИЧОl справи до державного pe€CTpy видавцiв, 
виготiвн~iв i розповсюджувачiв видаВНИЧОl продукцil 

ДК 1562 от 06.11.2003 г. 
83114, Донецьк, вул. Унiверситетська, .82 

тел./факс (062) 381-34-08 
e-mail: veskodon@ukr.net 

Виготовлено з сертiфiцiрованних матерiалiв 
на полiграфiчном предпри€мствi 

ПП «АСТРа» м. Донецьк 

ISBN 966-8133-78-1 


