
Олександр Штань 

 

КОЛОБОК 

 

Якось хлопчик ще маленький 

І слухняний, і гарненький 

Радо діда привітав, 

Чемно, лагідно прохав: 
 -Розкажіть мені, дідусю, 

І про себе, й про бабусю, 
Як бабуся вам спекла 
Чарівного колобка…  
Дід і сам того хотів,  

Коло столу зручно сів, 

І хлопчині розповів: 

 -От, жили собі – були 
Дід і баба, як могли…  

Житом поле засівали 

І городину саджали, 

І топили у печі,  

Полюбляли й калачі… 

 

              * 

 

І от раз, одної днини, 

Вже обідньої години, 

Дід і баба потомились, 

Чинно Богу помолились, 



Та і  каже бабі дід: 

– Що у тебе на обід? 
 
– Що ти, діду, чи забув? 
У коморі вітер гув…  
Вже давно у нас нема 
Ані хліба, ні зерна…  
 
– Потруси ще по торбах, 
Помети по коробах, 
Борошенця хоч совок 

Намети на колобок.  
 
Баба доброю була,  
Крильце гусяче взяла,  
Борошенця назмітала,  
Колобочок учиняла:   
 
Ніжне тісто замісила,  
В кулю старанно зліпила,  

Добре у печі спекла,  
Щоб скориночка була.   
 
Та й поклала на вікно,  
Як прочахне – то й з’їмо…  
Смачно буде нам обом  
Чаювати з колобком…  
 
Колобочок не хотів,  
Щоб його хто-небудь з’їв.  
То тоді, як не крути,  
Треба з хати утекти… 
 
І наш спритний колобок 
Із віконця тільки – скок! 
Стриб на призьбу, у дворі 
Покотився по землі… 
 



Котиться, пісні співає, 

Ясне сонечко вітає, 
Серед пишних літніх трав 
Раптом – зайця пострічав… 
 
Заєць каже: “Що за диво?, 
Вже давно так не щастило…  
Ти прибіг, як з неба грім, 
Колобок, – тебе я з’їм!” 
 
– Ти не їж мене, вухастий, 

Подивись, який я красний, 
Дуже гарну пісню знаю, 
Лиш для тебе проспіваю: 
 
– Я чарівний, бо метений, 
У жаркій печі спечений 
Я пісні співать люблю, 
Тебе, зайчик, обдурю!  
 

І  побіг собі мерщій  
Через луки і кущі.  
Він співав, та раптом змовк...  
На дорозі – сірий вовк!  
 
 
Гаркнув вовк: “То що за диво,  
Вже давно так не щастило…  
Ти прибіг, як з неба грім,  
Колобок, тебе я з’їм!”  
 
– Ти не їж мене, зубастий,  
Подивись, який я красний,  
Дуже гарну пісню знаю,  
Лиш для тебе проспіваю:  
 



– Я чарівний, бо метений, 

У жаркій печі спечений, 
Я пісні співать люблю, 
Тебе, вовче, обдурю! 
 
І тікать. Майнув бігом 
Навпростець, а де – кругом... 
Колобок біжить, за мить 
Перед ним – ведмідь стоїть…  
 
Заревів ведмідь: “То диво, 

Вже давно так не щастило… 
Ти прибіг, як з неба грім, 
Колобок, тебе я з’їм!” 
 
Стій, ведмедю, постривай! 
Не простий я, так і знай! 
Дуже гарну пісню знаю, 
Лиш для тебе проспіваю: 
 

– Я чарівний, бо метений, 
У жаркій печі спечений, 
Я пісні співать люблю, 
І ведмедя – обдурю!  
 
І радів, що знову втік,  
Поле і лісок пробіг…  
Легко, радісно біжиться,  
Назустріч – кума-лисиця!  
 
 
Вона лагідно всміхнулась,  
Крадькувато озирнулась: 
– Ти прибіг, як з неба грім,  
Колобок, тебе я з’їм!  
 
– Ти не їж мене, кума,  
Правди в животі нема…  
Таємницю вірну знаю,  

Лиш тобі я проспіваю…  
 
– Я чарівний, бо метений,  



У жаркій печі спечений,  

Я пісні співать люблю,  
І лисицю обдурю! 
 
– Колобочку-колобочку, 
Мій гарнесенький синочку! 
Я стара – за пень глухіша... 
Сядь на ніс, співай гучніше! 
 
Колобок не розпізнав, 
Чи то правда, чи обман… 

На лисичин ніс сідає,  
Приспіваночку співає: 
 
– Я чарівний, бо метений, 
У жаркій печі спечений, 
Я пісні співать люблю, 
І лисицю обдурю! 
 
Та лисиця умудрила – 

Зубом клац – і дурня з’їла! 
Клацнув зубчик об зубок –  
І пропав наш колобок…  
……………………………. 
 
Тож не вірмо хитрунам, 
Щоб щасливо жити нам! 
 
 


