
It was a sunny Saturday morning in a faraway forest. Three bunny brothers had just woken up 
when their Mom entered the room. 

 
Суботній ранок у далекому лісі видався сонячним. Троє братів зайчиків саме 

прокинулись, коли їх Мама увійшла до кімнати. 
 
“Good morning, boys,” Mom said. “I heard you moving around in here.”  
 
«Добрий ранок, хлопчики,» сказала Мама. «Я почула, що ви тут крутитесь.» 
 
“Today is Saturday, we can sleep as late as we want,” said the middle brother with a smile. 
 
«Сьогодні субота, ми можемо спати стільки, скільки забажаємо,» сказав середній брат і 

посміхнувся. 
 
“You can stay in your beds for a while,” Mom said, “but I’ll have to leave. I need to visit your 

Granny today and you'll stay with Daddy until I come back.” 
 
«Ви можете полежати ще трошки,» сказала Мама, «але мені доведеться піти. Сьогодні 

мені потрібно відвідати вашу Бабусю, тож ви побудете з Татом, доки я не повернусь.» 
 
 “When you get out your beds and brush your teeth, you’ll have your breakfast,” Mom added. 

“After that, you can read books or play with your toys. Or, you can go outside and ride your 
bicycles.” 

 
«Щойно ви встанете із ліжечок і почистите зуби, ви зможете поснідати,» додала Мама. 

«Після цього, ви можете почитати книжки або погратися іграшками. Або, ви можете 
вийти на двір і покататись на велосипедах.» 

 
“Hooray!” The bunny brothers started to jump on their beds happily. 
 
«Ура!» Братики зайчики почали радісно стрибати на своїх ліжках. 
 
“But…” continued Mom, “you are responsible for cleaning your room.” 
 
«Але…» продовжила Мама, «ви будете відповідальними за прибирання своєї кімнати.» 
 
“When I come back, I want to see this house clean and organized, exactly as it is now. Can 

you do this?” 
 
«Коли я повернусь, я хочу, щоб в цьому будинку була така сама чистота і порядок, як і 

зараз. Ви з цим впораєтесь?» 
 
“Sure, Mom,” answered the oldest brother proudly. “We are big enough and we can be 

responsible.”  
 
«Звичайно, Мамо,» з гордістю відповів старший брат. «Ми вже дорослі і можемо бути 

відповідальними.» 
 


