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Ë³ñ áåç âîâêà
Зірка Мензатюк

Маруся дуже цікавиться екологією. Але її дуже турбує, 
що люди часто шкодять природі. Одного вечора Маруся 
довго думала про це. І їй приснився такий дивний сон.

Прийшов до Марусі вовк. Сів і каже:

— Піду я геть з вашого лісу. Сяду на літаючу тарілку, 
полечу на далеку зірку. Бо ви, люди, мене не любите.

Тут Маруся зажурилася. Вовк у лісі — як санітар. Він 
знищує  слабких  і  хворих  звірів.

— Вовче, вовче! — каже вона. — Не сідай ти на ту 
тарілку! Не лети на далеку зірку! Ми тебе трохи боїмося, 
але трохи й любимо. Про тебе складають казки. 

— Ні, — каже  вовк. — Ви  не  любите  природи. Ви 
полюєте на звірів. Висушуєте болота. Вирубуєте ліси. 
Звірям не лишається де жити! Стало мало у лісі бобрів. 
Мало лосів. Мало ведмедів. Деякі звірі лишилися тільки 
в зоопарках. А деяких уже нема 
в світі!  Отож  я сяду на літаючу 
тарілку, полечу на далеку зірку. Бо 
ви про звірів не дбаєте.

Маруся ще більше зажурилася.

— Вовче, вовче! — каже вона. — 
Не сідай ти на ту тарілку! Не лети 
на далеку зірку! Уже заборонено 
полювати на звірів, яких мало є. А 
ще люди роблять заповідники та 
національні парки. Там незаймана 
природа.

— Заповідники — це добре, — 
каже вовк. — Але над ними часом 
випадають кислотні дощі. Хімікати  
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отруюють воду. Ой, бідний я, бідний! Сяду я на літаючу  
тарілку,  полечу  на  далеку  зірку. 

— Вовче, вовче! — каже Маруся. — Не сідай ти на ту 
тарілку! Не лети на далеку зірку! Люди борються за чисту  
природу.  І  я  буду  боротися!

В цю хвилину дівчина прокинулася.  “Як  добре, що це 
лише сон!“  —  подумала  вона  і  усміхнулася.


