
РОЗДІЛ І
Терентій у лісовій школі.  

Страшна несподіванка

Весною у лісовій школі почалися заняття.
Зібралися у перший день учні на Великій Галявині 

біля школи. І раптом бачать — у них незвичайний но-
вачок, сонячний зайчик Терентій. З сонячним ранцем 
за плечима, у картузику — все як слід.

5



— Ой! Який гарненький! — скрикнуло рисеня Раїс-
ка Мняу. І лісові дівчатка: білочка Вірочка Вивірчук, 
свинка Хрюша Кабанюк, козеня Зіна Бебешко, лосеня 
Соня Лось — одразу обступили Терентія і почали ра-
дісно ойкати та айкати... А от шкільні забіяки Вовчик 
Вовченко та Рудик Лисовенко радості не виявили.

— Мало нам зайчика Косі Вуханя було! Так ще со-
нячного Терентія підкинули! — пхикнув Вовчик.

— Точно! — підтакнув Рудик.
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Як відомо, вовчо-лисячий рід заячого не полюбляє. 
А тут ще Кося Вухань та Колько Колючка почали роз-
казувати про свої пригоди із сонячним вовком Вови-
лом — як Начальник Канцелярії Нічних Кошмарів пан 
Морок, Баба Яга та її молодший брат Бабай дістали у 
Снігової Королеви чорне дзеркальце злого троля, що 
віддзеркалило сонячного вовка, який почав ганятися  
за сонячним зайчиком і не давав йому робити добрі спра-
ви. Навіть Кося Вухань, глянувши у чорне дзеркальце, 
став злим і агресив ним. І тільки після того, як Колько 
Колючка дістав у Країні Сонячних Зайчиків чарівне 
біле дзеркальце, злі чари вдалося подолати, Косю зно-
ву зробити добрим, а сонячного вовка прогнати. Тоді-то  
й вирішив Терентій теж вступити до лісової школи, щоб 
набратися знань і уникнути таких прикрих проколів, 
як із сонячним вовком, про існування якого він і гадки 
не мав. Це було навесні. А взимку у Косі й Колька була 
ще одна пригода. Колько захотів зустріти Новий рік, 
побачити живого Діда Мороза, живу Снігуроньку. Але 
у їжачків, як відомо, зимова сплячка; тож Колько по-
просив свого друга Косю, щоб той розбудив його перед  
Новим роком. Кося збудив Колька, і в них почалися  
неймовірні пригоди, в яких брали участь загадковий 
Яшка — маленький барабашка, а також дружина Діда 
Мороза Баба Морозиха, їхні онуки Снігуронька і Дюдя... 
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— Брехня! — сказав Вовчик Вовченко.
— Авжеж! — підхопив Рудик Лисовенко.
— Ніякої Баби Морозихи нема! — категорично за-

явив Вовчик. — Ніколи не чув про таку!
— І я не чув! — підтакнув Рудик. — Про Діда Мо-

роза чув багато і про Снігуроньку чув. А про дружину 
Діда Мороза — ні.

— Нема, нема Баби Морозихи! Нема й не було! — 
відрізав Вовчик.

— А чого це ви так категорично? — вигукнула Ра-
їска Мняу. — Якщо ви не знаєте, це ще не значить, що 
нема!

— Бе-бе-безперечно! — підхопила Зіна Бебешко. — 
Як це може бути онука Снігуронька, як нема бабусі. 
У нежонатих дідусів онуків не буває.
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— А хіба бабусі народжують онуків? — пхикнув 
Вовчик Вовченко.

— Бабусі спершу дітей народжують, а вже діти ону-
ків.

— Правильно-правильно! — підхопив Рудик Лисо-
венко. — Якщо ви вже оженили Діда Мороза на Бабі 
Морозисі, то давайте і дітей їхніх, батьків Снігуронь-
ки... Де вони — батьки? Як їх звуть?

Кося Вухань і Колько Колючка розгублено перезир-
нулися.

— Ага! Не знаєте! Не знаєте! — радісно заверещали 
Вовчик і Рудик. — Ото й не брешіть! Не брешіть!

Питання про батьків Снігуроньки, дітей Діда Моро-
за та Баби Морозихи, зависло у повітрі...

Та незабаром під час великої перерви сталася 
подія настільки несподівана і страшна, що про сі-
мейні справи Діда Мороза і Снігуроньки довелося 
забути.




