
   Андрійко прийшов зі школи і побачив
заплакану матір. Він поклав книжки й сів за
стіл. Чекає обіду.
      - А тата відвезли в лікарню, - каже мати. -
Занедужав батько.
  Вона чекала, що син занепокоїться,
стривожиться. Та син був незворушний,
спокійний.
  Мати великими очима дивилась на
Андрійка.
      - А нам завтра до лісу йти, - каже Андрійко.
- Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб
усі прийшли до школи о сьомій ранку.
   - То куди ж ти підеш завтра? - запитала
мати.
      - До лісу... Як наказала вчителька.
     - А серце тобі нічого не наказало? - спитала
мати й заплакала.

Василь Сухомлинський

А серце тобі нічого не наказало?
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       Прийшла зі школи маленька Галинка. Відчинила
двері, щось хотіла весело сказати мамі. А мама
насварилася на неї пальцем і Галинка тихенько
підійшла до столу, поклала книжки.
       - Тихо, Галинко, бабуся відпочиває. Цілу ніч вона
не спала, боліло серце.
      Пообідала й сіла за уроки. Читає книжку тихо-
тихо, щоб не розбудити бабусю.
    Відчиняються двері, заходить Оля, Галинчина
подруга. Вона голосно й каже:
         - Галинко, послухай...
       Галинка насварилась на Олю пальцем, як мати
на неї, і пошепки мовить:
     - Тихіше, бабуся відпочиває. Цілу ніч вона не
спала, боліло серце.
         Сіли дівчатка до столу й розглядають малюнки.
А з бабусиних очей впали дві сльозинки. Коли бабуся
прокинулась, Галинка й питає:
          - Бабусю, а чого ви плакали уві сні?
      Бабуся усміхнулась, приголубила Галинку. В її
очах світилась радість.

Василь Сухомлинський

Тихо, бабуся відпочиває
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     Біля школи живе старий чоловік, дід Іван. Немає в
нього нікого ні рідних, ні знайомих. Було два сини —
й ті загинули на фронті. А дружина померла недавно.
Щодня приходить дід Іван до школи по воду.
    —   У шкільному колодязі дуже смачна вода,— каже
він сусідам.
  Як тільки дідусь підходить до колодязя, до нього
підбігають діти.
   —   Дідусю, давайте допоможемо вам витягти води,
— кажуть вони.
  Дідусь усміхається, не встигне й відпочити біля
колодязя, як відро вже повне.
    —   Доброго вам здоров’я, дідусю! — щебечуть діти.  
Ці слова звучать для діда прекрасною музикою. Від
них на серці стає тепло й радісно.
    Ось і зараз вийшов дід Іван з хати та й сів на лавці
біля тину. Сидить і прислухається. До чого ж він
прислухається? На шкільній садибі пролунав дзвінок.
Дідусь бере відро й іде по воду. Як хочеться йому
почути гарячі слова:
     —   Доброго вам здоров’я, дідусю!

Василь Сухомлинський

ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВ'Я, ДІДУСЮ
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    Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він
побачив дівчинку, що сиділа на березі.
         Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала:
         - Не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. 
   Сергійко здивувався. Він кинув у ставок камінець.
Дівчинка запитала:
         - Що ти кинув у воду? 
          Сергійко ще більше здивувався.
          - Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. 
         Дівчинка сказала:
         - Я нічого не бачу, бо я сліпа.
       Сергійко від подиву широко відкрив очі й довго дивився
на дівчинку. Так, дивуючись, він і додому прийшов. Він не
міг уявити: як це воно, коли людина нічого не бачить?
    Настала ніч. Сергійко ліг спати. Він заснув з почуттям
подиву. Серед ночі Сергійко прокинувся. Його розбудив
шум за вікном. Шумів вітер, в шибки стукав дощ. А в хаті
було темно. Сергійкові стало страшно. Йому пригадалася
сліпа дівчинка. Тепер хлопчик уже не дивувався. Його
серце стиснув жаль. Як же вона, бідна, живе в отакій
темряві?! Сергійкові хотілося, щоб скоріше настав день. Він
піде до сліпої дівчинки. Не дивуватиметься більше. Він
пожаліє її.

Василь Сухомлинський

Як Сергійко навчився жаліти
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