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Любі батьки!
Звісно, ви з вашим малям гуляєте в парку, відвідуєте крам-

ниці, гостюєте, подорожуєте міським транспортом, ласуєте мо-
розивом у кав’ярнях і насолоджуєтеся виставами у цирку… Тож 
вам хочеться, щоби всюди дитинка поводилася добре, не беш-
кетувала й не вередувала.

Зібрані в цій книжці казки допоможуть вам пояснити маляті, 
що можна робити, а чого не варто за тих чи інших умов. Читайте 
цю книжку вголос, оцінюйте вчинки героїв разом із малюком — 
і тоді гарні манери стануть його найкращими друзями!



Здоров, друже!
Скажи-но, тобі доводилося коли-небудь бувати у джунглях? 

Так-так, в отих самих, де звисають пасмами ліани, а на них си-
дять  павіани  й  гризуть  банани…  Ні???  Отже,  неодмінно  побу-
ваєш. Просто зараз! Завдяки нашій чарівній книжці ти потрапиш 
у справжнісінькі джунглі, познайомишся з їхніми мешканцями 
і зазнаєш неймовірних пригод.

Тож мерщій продовжуй читати, адже вже підстрибує від не-
терплячки твій новий приятель — маленький лемур на ймення 
Джамп, той іще шибайголова! Мандруючи з ним крізь джунглі, 
не лови ґав — аби не набити гулю чимось чарівним та дивовиж-
ним!
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Лемур і дехто ще
Здор-р-ров!  Нарешті  ти  тут!  То  що,  будьмо  знайомі? Мене 

звати Джамп (це тому, що я затятий стрибун — адже англійською 
«джамп» означає «стрибати»). Але татко з мамою ласкаво нази-
вають мене Джампик. Щоправда, лише тоді, коли не сердяться. 
Коли ж  їм  кортить насварити мене,  вони вимовляють моє  ім’я 
так: ДЖА-А-АМП!

До речі, тебе коли-небудь дражнили? От і мене часто-густо об-
зивають мавпою. Але ж я ніяка не мавпа! Мавпи не вміють пере-
суватися нечутно, а я вмію. У них немає таких величезних очей, 
що світяться і пречудово бачать у темряві. І звісно ж, вони ніколи 
й не мріяли про такий довжелезний смугастий хвіст, як  у мене. 
Поглянь-но,  я можу  крокувати  гіллям,  немов  справжнісінький 



канатоходець,  тримати  рівновагу  за  допомоги 
хвоста. А ще я вмію подавати хвостом різнома-
нітні таємні знаки. Тож із мавпами я не маю нічого 
спільного! А-ні-чо-гі-сінь-ко!!! Хоча… ну, так,  я теж 

полюбляю  викривляти  пичку,  наминати  банани  й  пустувати. Але 
таке всі люблять.

Ой леле, мало не забув! Зараз покажу тобі, де я живу. Моя ха-
тинка ховається тут, у дуплі височезного дерева, посеред джунглів. 
А джунглі, між іншим, це справжнісінький чарівний ліс! І взагалі, 
весь мій острів — Мадагаскар — то незбагненне диво. Тут можна 
побачити баобаби — дерева-діжки на сім обіймищ із гіллям, по-
дібним до коріння. А ще тут є пальми  із «глечиками» всередині, 
наповненими водою. І ліани з таким товстим довжелезним листям, 

що  ним  замість  дахів  хати  вкривати 
можна. І полум’яні гори, і кам’яні 

ліси, й орхідеї — барвисті кві-
ти  з  чудернацькими візе-

рунками!



Та головне, тут мешкають просто-таки казкові тварини! Ось, 
наприклад,  хамелеон —  ящірка,  схожа на  дракона, що  змінює 
колір  своєї шкіри  залежно  від  погоди,  часу,  настрою та  само-
почуття! Скажімо, на світанку вона може вдягти жовтий жупан, 
трохи згодом змінити його на зелений, а коли почне припікати 
сонечко — перефарбуватися в синій… Якщо хамелеона розсер-
дити, він почорніє, немов вуглинка, а якщо розвеселити — заме-
рехтить веселковими барвами! Отакої…

Ну  а метеликів  завбільшки  із  птаха  ти  коли-небудь  бачив? 
Отож-бо й воно! І всім цим заправляємо ми, лемури. Хто б сум-
нівався!

Щодня на моєму острові відбуваються різноманітні дивовижі…
— Джампику-у-у! Додому-у-у! Час обідати!!!
От лишенько! Батьки-и-и… Їм би все напучувати, научувати, 

нарозумляти… годувати, спати вкладати… А я й сам можу знай-
ти, чим би черевце натовкти! І сам знаю, коли мені треба спати! 
І взагалі, я вже дорослий, самостійний і все вмію. А якщо раптом 
чогось не зумію, то зі мною неодмінно трапиться якась дивови-
жа — і я відразу почну вміти!



Чарівні слова
Чудовий день, що був зіпсувався, 

а потім знову став чудовим

Одного  ранку  мене  розбудило  лоскотання  в  носі.  Я  гучно 
чхнув, розплющив очі — й побачив поміж них сонячного зайчи-
ка. Він помахав лапкою у бік галявини, запрошуючи мене до гри, 
і я тут-таки підскочив. Не можна було гаяти ані миті! Зайчики 
довго не чекають!

Зіслизнувши з гілляки, я звісився на хвості. Аж раптом почув:
— Доброго ранку, синку! Гайда снідати!
А дзуськи, подумав я. Поки наминатиму банани, сонячні зай-

чики повтікають. Треба  поквапитися!  І  я  поквапився,  та  й  так, 
що  перечепився  й  заорав  носом.  Це  було  боляче!  Дуже!  Аж 
сльози ринули з очей.

А тут ще й небо набурмосилось, і вітер налетів, і гуркіт понад 
головою розкотився такий, ніби в небі зіштовхнулися два брон-
тозаври.  (Не  знаю, що таке «бронтозавр».  Гадаю, щось  залізне 
і ду-уже велике. Хоча татко казав, буцімто це велете-е-енський 
прадавній ящір.)

Та знагла мені на вухо всівся манюсінький сонячний зайчик.
— Ти  забув  сказати  «ДОБРОГО РАНКУ»! — пропищав  він. — 

А без цього чарівного слова сонечко не дозволить нам гратися 
на моріжку. Воно заховається поза хмарами і буде гірко плакати!

Промовивши це, зайчик зник, а згори уперіщив рясний 
дощ. Мені стало страшенно прикро!



— Доброго ранку, со-
нечко! — загукав я. — 
Доброго ранку, маму-
ню й татусю! Доброго 
ранку, всі-всі-всі!!!

Тієї ж таки миті дощ 
ущух, і на маківку мені 
впав сонячний промінчик. 
Я так зрадів, що негайно 
поче беряв снідати!



Ох, яку ж смачну фруктову кашу зготувала мені мама! Я нам’яв 
аж дві порції, а тоді знову погнав до друзів. Лапи та хвіст самі 
несли мене з гілки на гілку, тож я стрімко линув понад землею, 
допоки… Мій ніс не зіткнувся з носом тітоньки Ай-Ай!

Ти  з  нею ще  не  знайомий?  Як  тобі  пощастило! Оця  бабця, 
наша сусідка по дереву, — така мале-есенька,  з  кумедним на-
стовбурченим чубчиком, — дуже хитра, вередлива та лиха. І го-
лос у неї неприємний. А баньки повсякчас вибалушені, буцімто 
вона ось-ось розверещиться. Тому я зву її Бабайкою. А ще просто 
Буу. Ну, подумки, звісно ж…

Коли я ввігнався в тітоньку Ай-Ай, вона тягла на спині бана-
ни, тож ані  ліворуч,  ані праворуч оминути  її  було неможливо. 
Пригальмувавши, бабця поздоровкалась і блимнула на мене ви-
ряченими баньками.
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Але  ж  я  так  поспішав! Мені  ніколи  було  з  нею 
теревенити, тому я стиснув хвоста пружинкою, відштовх-
нувся від гілляки і — гоп! — промайнув понад сусідкою, переско-
чивши через її спину.

Стрибати я добре вмію, авжеж. Одначе того разу дав маху — 
зачепив банани, і вони посипалися зі спини тітоньки на землю. 
Проте мені  не можна  було  зупинятися,  тому  я  мовчки  погнав 
далі.

Аж раптом — тьху! — мене підчепила якась зловорожа гілляка. 
Звісно, я не втримав рівноваги  і  гепнувся на випнуте  із землі 
коріння.



В  очах  у  мене  зірочки  затанцювали.  Однак  я  підвівся 
й потюпав далі, розтираючи забиту дупцю. Та на лихо, мене 
очікувало нове падіння! Сторчака в ярок — а з ярка в ста-
вок. Плюсь!

На  берег  я  видерся  ледь-ледь.  Попхинькав,  пофиркав, 
потрусив смухом — і… заповзявся чхати!

— Пчих, пчи… А-а-а-ачхи!!! — чхав я, немов заведений.
— Що ж ти, Джампику, не повернув мені моє чарівне сло-

во? — зненацька пролунав поза моєю спиною голос тітоньки 
Ай-Ай. — Я ж сказала тобі «ДОБРОГО РАНКУ!» — а ти не схо-
тів побажати мені того самого. І банани зібрати не допоміг…

— Ой, вибачте, тітонько… — пробелькотів я і знову чхнув; 
а тоді гучно так, від усієї душі, проголосив: — Доброго вам 
раночку!


