


Наш читач Івась Г у л и к з Шикаґо пише: 

„Дорога „Веселко"! 
Я маю тринадцять років і ходжу до восьмої кляси 

•пколи св. о. Миколая. „Веселка" приходить до мене кож
ного місяця. Я дуисе люблю її читати. Моя сестричка 
Одарка також читає журналик і, хоч вона ще дуже ма
ленька, трохи розуміє прочитане. Мені дуже сподобалася 
сценка „Гетьманська шабля", бо в ній пишеться про на
шого найбільшого гетьмана Мазепу. Я хотів би, щоб Ти, 
„Веселко", більше писала про наших славних гетьманів, — 
Щиро здоровлю! 

Відповідь Р е д а к ц і ї : 
Дорогий Івасю' Радіємо дуже, що Тобі й Твоїй сест

ричці подобався наш журнал. В наступних числах „Ве
селки" помістимо ще кілька оповідань про гетьмана Ма
зепу. Бажаємо Тобі прис:мних і веселих вакацій! 

1. ХРЕСТИКІВКА 
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Букви на місці хрестиків дають назву міста в Україні, 
відомого з угоди України з Польщею в 1658 р. 

2. ЯКІ ЦЕ СЛОВА? 
Впишіть у ці квадратики чотири рази букву „д", чотири 
рази букву „б" і один раз букву „і'' так, щоб, читаючи 
навхрест, згори вниз та збоку вбік, дістати два слова, що 
їх можна читати вперед і назад, а вони матимуть те 

саме значення. 

3. ЩО Ц Е ? 
а. 

Українська народна загадка 
Стоїть дуб, а на дубі 12 гілляк, на кожній гілляці 

по 4 гнізда, а в кожному гнізді по 7 яєць, і кожному 
ім'я є ? 

б. 
У лісочку ми були, Капелюх на голові 
Диво отаке знайшли: І одна нога в траві. 

З одним порядком слів 
Столицею я буду, 
Зміни його, — і стану тим, 
Чого бажають люди. 

г. 
Поглянь на малу й ти пізнаєш, 
Щ о я у Франції ріка, 
Та букву лише переставиш — 
Сховаю в собі я звірка, 

ґ. 
Люблять нас усі збирати 
Після дощику в ліску, 
А як букву „г" відняти — 
Будем плавати в ставку. 

4. НАРОДНІ З А Г А Д К И 
а. Біла вата була, та кудись попливла. 
б. Лиха не знають, а гірко ридають. 
в. Летить орлиця по синьому небу — 

крила розкрила, сонце закрила. 
г. Його прохають, його чекають — 

прийде, ховатись починають, 
ґ. По дощі гуляють, а сухо — спочивають. 

Вислід конкурсу й льосування нагород з а правильні 
розгадки будуть проголошені у числі „Веселки" за сер
пень ц. р. 

Наступний конкурс і льосування нагород відбудеться 
в половині жовтня, а вислід його буде проголошений у 
числі „Веселки" за листопад ц. р. Хто хоче взяти участь 
в конкурсі, мусить надіслати розгадки з чисел „Веселки" 
за липень, серпень і вересень. Останній реченець на
діслання розгадок — 10-го жовтня ц. р. 
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Не галич то козацьке поле вкрила, 
Не повідь то левади залила — 
То Конотіп московська збройна сила 
Залізним колом щільно облягла. 

Та не лякайся, славний Конотопе, 
Козацький дух в тобі іще живе! 
Міцні у тебе шанці та окопи, 
А ще міцніше серце бойове! 

Із Конотопу вдарили гармати — 
Там Гуляницький, лицар без ваги: 
„Вогню, хлоп'ята! Раз родила мати! 
Живими нас не візьмуть вороги!" 

Минає день, і другий... і десятий... 
Над Конотопом в'ється чорний дим, 
Та Гуляницький — мов орел завзятий, 
Його не взяти мертвим чи живим! 

Гримлять гармати, бій кипить кривавий, 
Борониться відважний Конотіп, 
Не похитнувсь на мурі прапор слави, 
Хоч сімдесят пройшло в облозі діб . . . 

Хоч хижий голод зазирає в очі, 
Хоч пороху вже мало у льохах, 
На кожний поклик вдень і серед ночі 
Козацтво йде у бій, у лютий змаг. 

Та чують ось знеможені герої, 
Щ о з-над Дніпра далекий грім гуде... 
Ні, то не грім, то з грізним брязком зброї 
Виговський гетьман на підмогу йде! 

І він прийшов, уставив військо, вдарив 
Залізним градом із усіх гармат, 
І, мов під вітром темногриві хмари, 
Полки ворожі подались назад. 

Загупали козацькі самопали, 
Мов срібні коси, блиснули шаблі — 
Московські стяги похитнулись! . . Впали! . . 
І скам'янів Трубецький на сідлі. 

Він зрозумів: рятунку вже не буде, 
Кругом поля козацтво облягло, 
Січе і б'є — і гинуть царські люди, 
Вже тридцять тисяч трупом їх лягло . 

Пішли в полон гетьманський воєводи 
Бучний Пожарський і пихатий Львов, 
І бачили Соснівки тихі води 
Козацьку славу і ворожу кров... 

А писарі у книги записали 
Про Конотіп, що в той великий день 
Підніс на мури гордий прапор слави 
І звеселився гомоном пісень. 

з 



P. Завадовиг ілюстрації Е. Козака 

Щ А С Л И В И Й П О Ч А Т О К 

Одної літньої неділі прилетів у ліс до тітки 
шпачихи з міста горобець. 

Знав крилатий парубійко, коли найкраща по
ра на лісову гостину. Ранками на галявах голубі 
дзвіночки придзвонювали метеликам до танцю, 
а срібні струмки між зелених гір шептали вечо
рами зайченятам і сарнятам таємну казку. Ліс 
дихав пахощами квітів, гомонів піснями пташат, 
шумів верховіттям дерев, а тихої ночі в його ті
нях блищали рої химерних світляків, мов іскри 
ватри. 

Гей, гарно ж у лісі, чудово, мов у раю, літ
ньої пори! 

— А що ж нового чувати у вас, у місті? — 
спитала шпачиха, щедро частуючи любого гостя. 

— О, в нас завжди багато цікавого, тіточко-
— відповів горобець. — А найцікавіше те, що 
пластові новаки вибираються сюди, до вас, у ліс, 
на ціле літо таборувати. 

— Новаки? — здивувалася шпачиха. — А що 
воно таке? Чи не буде з того нам, лісовим по
жильцям, якої неприємности? 

— О, не бійтеся! — заспокоїв тітку горобець. 
— Пластуни — то добрячий народ, вони приятелі 
мирних тварин. Природа — їхня друга мама. Во
ни, бачите, навіть поназивали себе по-тваринно
му: гурток дівчат — це „Синички", а хлоп'ячий 
гурток — „Зайчики". 

Не втерпіла шпачиха, мерщій послала в ліс 
свого шпака з доброю новиною, а він миттю роз
трубив по всіх гніздах, дуплах, норах і криївках, 
що до лісу приїдуть дівчата-еинички і хлопці^ 
зайчики. Не доберу слів, щоб розказати, яка ме

тушня зчинилася в лісі! Усі звірики та співучі 
пташки, раді й веселі, посходилися на збори, щоб 
порадитись, як їм привітати гостей-пластунят, 
звіринних приятелів. Звичайно, найбільше зібра
лося синичок та зайчиків. Збори відкрив найстар
ший із зайців, Сірий Кожушок. 

— Хвостаті і крилаті друзі, — сказав, — я 
пропоную таке: як приїдуть гості, привітати їх 
піснею та промовою. Промову хай виголосить 
котрийсь розумний заєць, а пісню хором проспі
вають синички й інші пташки. Хто за це? 

— Всі, всі! — загомоніли учасники зборів, а 
вивірка Пуся додала: — Нехай промову скаже 
Крива Лапка (він же в нас учений заєць!) , а хо
ром хай займеться синичка Синявка, бо немає від 
неї кращої співачки на весь ліс. 

Отак звірята і пташки, не сперечавшись і не 
лаявшись, у найкращій згоді схвалили постанови 



і зараз таки взялись за діло: на найвищому дубі 
почалися співанки, а заєць Крива Лапка роздо
був десь шматок білої березової кори і три дні 
терновою колючкою шкрябав на ній промову. 

Через тиждень під лісом загуркотіли два ав
тобуси. З них висипало новацтво, мов бджоли з 
вуликів. На галяві, над берегом веселого потічка 
замаяв прапор з лілейкою, а довкола нього з 'я
вилися шатра й дощаний курінь. 

Готово! Тоді Сірий Кожушок вирішив, що на
стала пора на урочисте привітання. На дубі зас
півав такий чудовий хор пташат, що новаки аж 
роти порозкривали — зроду-віку такого не чува
ли! А потім, поважно штикульгаючи, виступив 
учений Крива Лапка і, трохи боязко розглядаю
чись, став відкашлюватись, щоб почати промову. 
Раптом він чогось затремтів, упустив шматок бе
резової кори на траву, обернувся і втік між кущі 
так швидко, як лише дозволяла це йому одна 
крива л а п к а . . . 

Щ о сталося? Щ о налякало вченого зайця? 
Та ніщо інше, як вовча машкара, що її необачно 
напнув собі на голову новачок Микола, той, що 
недавно на вечорі, влаштованому з нагоди за
кінчення шкільного року, грав ролю вовка в опе
ретці „Червона шапочка". Та годі, пропало! Але 
на місці, де хвилину тому стояв Крива Лапка, за
лишився шматок березової кори. Лідуня, що на 
тій самій виставі грала ролю „Червоної шапочки" 
і розумілася на лісовім письмі, підняла той шма
ток і прочитала дітям усю промову. 

— Дорогі гості з міста! — було нашкрябано 
на корі. — Вас вітають лісові синички, зайчики 
та інші мирні звірята і птахи нашого бору. Всі 
бажають вам веселих вакацій. Досі ви вчилися 
людської мудрости з книжок, а відтепер вчити-
метесь лісової мудрости з листків, квіток, з шуму 
дерев і з шепоту потічка. Ми, лісові мешканці, 
радо приймаємо вас у комірне і безплатно віддає
мо вам у користування нашу галяву, всі лісові 
стежки й доріжки, а також квіти, сунички, мали
ни і грибки. Тільки просимо, галузок не ламай-

4jdcj -нами си-нь 

Moderato 

m і Ї J ' і ' іі 
I I ' . . . - . . . . . . . . . І Над на.-ми синь і бг-лі хма. 

Allegretto, 

ри, під на- ми хмл-ри й синь.Геи/у-пе-
стеьс... 

1 1 1 у у у 

, а і роз-кіш-m ча- pw ' Ген,тегме сон- ЦІ н 
T&U. dim 

5fe 

Текст вірша-ігісні М. Майорського „Над нами синь..." 
знайдете у „Веселці" за липень 1958 p., стор. 3. 

те і, боронь Боже, не запаліть нашого лісу! А 
нам, зайчикам і вивіркам, буде за вашими пле
чима безпечніше, бо сюди ані лисиця не підкра
деться, ані вовк зайти не посміє. 

Вислухавши промову, діти радісно заплеска
ли в долоні, а Микола чимскоріш зняв з голови 
вовчу машкару, щоб добрі звірики не лякалися. 
Хор пташат на дубі знову заспівав, діти приєд
налися до співу, дівчатка затанцювали на мура
ві „дрібушки" — і так щасливо почалися в лісі 
вакації. 



ЗА ВОЛЮ І СЛАВУ КОЗАЦЬКУ 
(У 300-ліття бою під Конотопом) 

повних два місяці тривала облога Коно
топу. Московський воєвода, князь Трубецький, ве
ликим військом обступив місто. Думав, що вже 
на самий вид такої воєнної сили залога Конотопу 
здасться. 

Та поки починати наступ, написав він листа 
Григорові Гуляницькому, ніженському полковни
кові, який з чотирма тисячами козаків боронив 
місто, щоб прислав людей на переговори. 

Але Гуляницький тільки махнув рукою і ска
зав чернігівському полковникові Силичеві: 

— Відповідь на лист князя Трубецького може 
бути тільки одна: гармати! 

І загриміли з міста гармати й рушниці, а ко
зацтво закричало з валів москалям: 

— Геть із нашої землі! Вмремо, а не піддамо
ся московським зайдам! 

Тоді й Трубецький дав наказ стріляти і насту
пати. Не вгавали московські гармати, летіли на 
місто Гранати, рили москалі підкопи, сунуло на 
вали московське військо, але все те було даремно. 
Козаки з високих валів так влучно відповідали 
своїми стрільнами, що куди більше завдавали 
втрат москалям, як самі зазнавали від них. 

Побачив Трубецький, що тільки задармо сили 
губить і звелів військові носити землю та засипа
ти рів довкола замку, щоб в такий спосіб легше 
його здобути. На те сказав полковник Силич: 

— Вони нам цим добро роблять. Ми тією зем
лею підвищимо свої вали. 

Так минали тижні. Даремно тратили свої сили 
москалі: не запалили міста Гранатами, не вдія
ли нічого підкопами, всі їх наступи були безус
пішні. 

Завзято трималося козацтво, бо знало, що їх
ній гетьман, Іван Виговський, пам'ятає про них 
і прийде з відсіччю. 

Шістдесят восьмого дня облоги, по полудні, 
воєнний гамір і стрілянина знову стрясли повіт
ря довкола Конотопу. Та цим разом це вже не був 
черговий наступ на вали, — цим разом бій по
чався поза валами твердині: це гетьман України, 
Іван Виговський, наслідник великого Богдана, 
несподівано надійшов і вдарив частиною своїх 
військ ззаду на москалів. 

Великий переполох зчинився в московському 
таборі і москалі кинулися врозтіч. 

Але воєвода Трубецький, побачивши, що в 

гетьмана небагато війська, зібрав ще раз свої си
ли і обернув їх на козаків. Саме цього й чекав 
гетьман. Козаки почали відступати за багнисту 
річку Соснівку. Уся величезна на той час москов
ська тридцятитисячна армія перейшла й собі річ
ку, уставила гармати і всю ніч готувалася до нас
тупного дня. 

Ранком почався новий бій. Частина гетьман
ського війська вдарила на москалів, але по яко
мусь часі почала відходити. Уся московська ар
мія кинулася навздогін, залишаючи далеко за 
собою річку. 

За той час козаки, що заховалися в лузі неда
леко річки, загатили її і зірвали міст. Вода роз
лилася поза береги. 

Козаки вдарили знову з заходу на москалів. 
Одночасно почувся крик і свист від полудня: це 
союзна татарська орда кинулася на ліве крило 
московської армії. 

Тепер рушив і гетьман з усіма своїми війська
ми. Удар був страшний: москалі опинилися в 
пастці — з усіх сторін тиснули на них переможці. 

Гинули москалі і від куль козацьких і в баг
нищі потопали: майже тридцять тисяч московсь
кого трупу вкрило конотопське побойовище, а 
кілька тисяч разом з воєводами пішло в полон. 
Всі ворожі гармати і всі прапори стали здобиччю 
гетьмана. А він, переможець, на білому баскому 
коні, з золотою булавою в руці, роздивлявся гор
до орлиним оком довкруги себе: вся московська 
сила і бундючні воєводи лежали тепер ниць під 
копитами його коня. 

На Московщину впав страх. Сам цар Олексій 
у жалобному одягу вийшов до народу, щоб його 
заспокоїти, і дав наказ готуватись до оборони сто
лиці. Царський двір став вибиратися на схід, аж 
за Волгу. Пам'ятали москалі, як ще недавно, 
яких сорок років тому, облягав Москву українсь
кий гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. 

Вістка про великий бій під Конотопом і про 
повний розгром московських військ пронеслась 
голосним гомоном по всій Европі, а день 8-го 
липня 1659 року навіки вписався невмирущою 
славою на сторінках історії. 

К о н о т і п — місто на лівобережній Україні, на пів
нічний схід від Києва, при залізничому шляху з Києва 
до Курська. 



Леонид Полтава ілюстрації М. Михалевига 

М А Л Е Н Ь К И Й Д З В О Н А Р ІЗ К О Н О Т О П У 
Уже майже три місяці стоїть за валами у слав

ному місті Конотопі хоробре військо полковника 
Гуляницького. Розлютована московська кіннота 
не раз накидалася тічкою на Конотіп, не раз у 
місті вибухали пожежі від гарматних ядер — 
а все ж українці не здавалися і не думали здава
тися ворогові. 

Вся Украна знала, що під Конотопом вирішу
ється її доля: або жити вільно й незалежно на 
своїй землі, або попасти в московську неволю. 

Знав про це й гетьман України Іван Виговсь
кий. Поки вороги штурмували Конотіп, він почав 
швидко збирати козацькі сили, найняв на підмогу 
татарське військо, а також відважних сербських 
стрільців. Було з ким воювати — проти України 
виступала понад стотисячна московська армія. 

* * * 
На високій дзвіниці, що маячить над при

нишклим Конотопом, стоять двоє: сивий згорбле
ний дідусь Яким і його помічник, маленький дзво
нар Павлик. Вони дуже втомлені, бо щойно пере
стали розгойдувати важкі била дзвонів. Згори, 
мов на долоні, видно місто. У місячному сяйві во
но нагадує великий воєнний табір із вогнищем 
посередині, біля якого могли б погрітися бійці. 
Насправді то не вогнище, а пожежа, спричинена 
вибухом стрільна з московської гармати. Вона ни
щить одну з вулиць міста. 

Дідусь Яким виконав свій обов'язок. Він вчас
но помітив пожежу, вчасно сповістив міщан. Ген 
там, унизу покотилися запряжені кіньми вози з 
бочками, наповненими водою, побігли люди з від
рами, навіть загін козаків помчався на конях, щоб 
скоріше погасити палаючі будинки. 

Дуже-дуже втомився дідусь Яким. Бути по
жежним сторожем на дзвіниці — нелегка справа. 
Чи дощ, чи сніг, чи грозовиця — мусить сторож 
пильнувати. Добре, що ось цей білявенький хлоп
чина, Павлик, напросився у помічники дідусеві. 
Удвох веселіше, до того ж у Павлика очі бистрі, 
помічають негайно все, що внизу діється. 

— Щ о ж, Павлику, побудь тут сам трохи, а 
я на землю зійду, харчів і води принесу. 

— Дідусю, вертайтеся швидко, ш в и д к о . . . — 
обізвався Павлик. Йому було незручно признати
ся, що залишатись у темній церковній вежі само
му якось страшно. 

— Я не баритимусь, синку, — сказав дідусь і, 
покректуючи, почав спускатися крутими, дерев'я
ними сходами вниз. 

Нижче й нижче скрипіли сходи. Тут, на дзві
ниці, гуляв вітерець. Але цим разом він не кош
латив, як завжди, волоссячка на голівці хлопця: 
воно було ще мокре від хвилювання і праці. Адже 
Павлик недавно щосили допомагав дідові бити в 

д&вони. А то була не проста робота! Дзвони на цій 
вежі велетенські, самому хлопчикові, мабуть, не 
під силу і в одного дзвона вдарити! 

Павлик трохи постояв непорушно і знову по
чав вдивлятися в розкинене внизу місто, чи часом 
десь не загориться. Потім присів на дубову пере
кладину біля найбільшого дзвона і замислився. 

Дідусь про все розказав Павликові. І про те, 
що москвини обложили місто, і про те, що ось-ось 
козаки прийдуть на допомогу Конотопові, і про 
те, що Московщині не вдасться зробити з України 
собі невільницю. Павлик був радий, що хоч він 
ще маленький, а все ж таки допомагає Україні 
боротися проти ворога. Він з дідусем сторожить 
на дзвіниці, а це не абияка праця! 

* 
Ніч добігає кінця. Вже з годину минуло, як 

дідусь пішов по харчі. Павлик почав турбуватися. 
Добре, що все навколо спокійно. Вже й туман вра
нішній встає на лугах за містом. Той туман пливе 
сивою хмарою, підкочується все ближче до зем
ляних валів, на яких стоять козаки й міщани, від
важні оборонці Конотопу. 

Пильно вдивляється Павлик у тьмяно-рожевий 
туман. Дивиться — і очам своїм не вірить! Нена-



че якийсь довжелезний човен пливе в тому тума
ні і помаленьку наближається до Конотопу. То 
вирине з туману, то знову сховається. Щ о це мо
же бути? Де ж це дідусь забарився? Він відразу 
сказав би, що воно таке. 

Тим часом дідусь поспішав вулицею до своєї 
дзвіниці. Він ішов обережно, бо ніс Павликові мо
локо. Увесь час тривожився, щоб не вибухла по
жежа, бо сам хлопець не подужає у дзвона вда
рити. 

І спинився, завмер на мить дідусь від здиву
вання. Почув раптом слабенький удар у найбіль
ший дзвін. Потім другий, дужчий, потім третій, 
ще міцніший — бов-бов! Глянув дідусь навколо — 
ніде не горить. Щ о ж це за диво? Невже це хло
пець таку витівку вдіяв? Ось уже й кілька верш-
ників-козаків промчались на своїх конях повз ді
дуся, вже й міщани біжать. Кинувся й собі дідусь 
до дзвіниці. 

** * 
Загули дзвони на сполох! 
Щ о сталося на високій дзвіниці, що помітив 

Павлик? То не якась химерна валка у ранковому 
тумані посувалася до Конотопу, то великий мос
ковський загін знову наближався до міста. Мос
калі вдалися до хитрощів: навіть коней не запряг
ли у свої гармати, а самі повпрягалися, щоб не
чутно й непомітно наблизитися в тумані та й уда
рити на місто з усіх двадцяти гармат. Крізь гус
тий туман не так легко могли помітити їх і вар
тові козаки на земляних валах. Перший зауважив 
москалів Павлик із дзвіниці. 

Він кинувся до дзвонів — до своєї єдиної зброї 
проти ворогів. Слабими руками ухопився за гру
безного мотуза найбільшого дзвона і почав що
сили тягнути до себе. Спочатку ні мотуз, ні тя
женне било не подавалося. А москалі наближа
лись . . . Павлик знову потягнув мотуза. Міцно 
Епершись босими ногами в дошки помосту, обвив 
руками мотуз і вже не тягнув, а всім своїм тілом 
почав налягати, розгойдувати тяжке било. З усієї 
сили кидався вперед і назад, болюче зранюючи 
тіло об жорсткий мотуз. Било похитнулось! Щ е 
раз, ще раз. Кидався хлопець сюди й туди, піт за
ливав йому очі, волосся сповзло на чоло, ноги 
дрижали від напруження — аж ось врешті дзвін 
тихо озвався. Спочатку ледве чутно, потім голос
ніше, аж врешті ранкову мряку пронизали го
лосні звуки найбільшого конотіпського дзвона: 
бам — бам — бам . . . 

Прокинулось місто, козаки на земляних валах 
вдарили з гаківниць. Сам полковник Гуляниць-
кий на коні кинувся до оборонного валу, до своїх 
козаків. Над головами завили перші стрільна мос
ковських гармат. З туману вилетіла кіннота і ри
нула на місто. Та ворог все таки не встиг напасти 
зненацька. Козаки зустріли ворожу кінноту таким 
сильним вогнем, що її лави розсипались, коні за

вернули назад, а десятки вершників вкрили поле 
своїми трупами. 

Не зумів ворог підкрастися до міста. Про його 
прихід попередив оборонців малий Павлик. Сім 
гармат залишили москалі на полі, не вспіли заб
рати їх зі собою. 

Але що це з дзвонами сталося? Вони раптом 
замовкли. Щ е раз озвалися ледве чутно, і ніби не 
стало їх на дзвіниці. 

** 
Коли дід Яким, поставивши глечик з молоком 

внизу, виліз на дзвіницю, то побачив незвичайну 
картину: під найбільшим дзвоном лежав непри
томний Павлик. Дідусь швидко поклав хлопця на 
поміст, вдарив кілька разів в усі дзвони і знову ки
нувся його рятувати. Він розстібнув йому сороч
ку, потер груди шорсткою долонею, підняв голо
ву. Хлопець почав частіше дихати, посміхнувся 
до діда і знову склепив повіки, заснув кріпким 
сном. Дідусь скинув свитку, дбайливо вкрив нею 
Павлика і взявся далі бити в дзвони. Сонце вже 
сходило, туман утікав у долини. З дзвіниці було 
видно, як мчалися з боків вершники — битва роз
горілася наново. Дзвони тривожно гриміли, з до
мів вибігали озброєні міщани. За конотіпськими 
валами гримнули гармати, але їхні ядра посвис
тіли кудись у інший бік, не на місто, а наче в мос
ковський табір. 

Нічого того не чув Павлик. Він спав глибоким 
сном. 

* * * 
Хлопчик проснувся а ж під вечір. Спершись на 

поруччя дзвіниці, в затінку величезних дзвонів, 
він широко розкритими очима вдивляється в ту 
картину, яку йому s радістю показує дідусь. 



А е на що поглянути: скільки око сягає, нав
коло Конотопу червоніють козацькі жупани, ска
чуть вершники, з-за ріки долітають голосні звуки 
козацьких сурем. Це ж відбулася велика перемо
га українців над москалями! Он, на полях, якими 
йшли в наступ ворожі полки, тридцять тисяч їх
ніх вояків лежать на землі і вже ніколи не вста
нуть. Велику московську армію, яка несла поне
волення Україні, розгромив під Конотопом геть
ман Виговський. А конотоп'яни, очолені полков
ником Гуляницьким з його козаками, допомогли 
гетьманові розгромити ворога. Допоміг у цьому 
й малий Павлик, сповістивши місто про наступ 
ворога. 

Дідусь міцно пригорнув до себе хлопця, і в 
обох сльози радости заблищали на очах. 

— А злазьте но! — загукали знизу козаки. — 
Годі вам на дзвіниці відсиджуватись! 

Багато людей зібралися під дзвіницею, щоб 
побачити хлопця-героя, про якого говорило все 
місто. 

— Ходім, синочку! — весело озвався дідусь. — 
Там же й молоко твоє стоїть внизу. 

Коли дідусь і усміхнений та зніяковілий Пав
лик опинилися на землі, натовп голосно закричав 

„слава" на честь їх обох, а козацький сотник по
садив Павлика до себе на чудового сивого коня. 
Д л я Павлика це була велика нагорода. 

— Щ о б ти хотів, хлопче, мати в подарунок? 
— запитав сотник. 

— Шаблю, шаблю хочу . . . 
Сотник голосно гукнув козака-сурмача, взяв 

у нього золоту, блискучу сурму і подав Павлико-
ві: — Оце тобі подарунок від мене! 

— А оце й від мене! — сказав дідусь Яким, 
подаючи Павликові глечика з молоком. 

Павлик швидко надпив молока, бо таки й 
справді мав велику спрагу, подякував дідусеві, об
няв козацького полковника і скочив з коня вниз. 
Маленького героя обступили дорослі й діти. Всі 
його вітали, всі розглядали подарунок — козаць
ку сурму. Павлик високо підняв її вгору і сказав: 

— Діду Якиме, як москалі ще колись ітимуть, 
то ви в дзвони битимете, а я в сурму заграю на 
сполох! Ніколи вони сюди не доберуться! 

Б и л о — металевий осередок дзвона, що вдаряє зсе
редини в криси і викликає звук . Н а з и в а ю т ь його також 
язиком або серцем дзвона. 

Ж о р с т к и й — твердий, шорсткий, негнучкий. 
З н е н а ц ь к а — несподівано. 

Д Ж Е Р Е Л О 
Ілюстрац ія Ю . К о з а к а 

Як блукали ми у полі, 
В чистім полі на роздоллі, 
Нам набридло вже ходити — 
Захотіли пити, п и т и . . . 
Раптом згасла вся відвага, 
Бо усіх палила спрага. 
Ну, і сонечко пекло . . . 
Та знайшли ми джерело; 

У яру собі несміло 
Хлюпотіло, хлюпотіло . . . 

Але я к же нам напиться? 
Це ж не вдома, не криниця! 
Як водички нам дістати? — 
Ані кухля, ні г о р н я т и . . . 

— П р и г о р щ а м и ! . . 
— Так погано! 
— Але я к ж е ? Як, Оксано!? 

І Марійка і Оксана 
Подивились на Богдана, 

А Богданко — на д в і ч а т . . . 
— Знаєте, я к нам почать? — 

Щ е раз глянув на Марійку, 
Вирвав з лопуха листок 
І згорнув неначе лійку; 
З гіллячок змостив місток, 
Потім глибше крок ступнув, 
Чисто сполоскав лійчину, 
І уже він за хвилину 
Чисту воду зачерпнув 
Просто, просто з д ж е р е л а . . . 

— Я такої не пила, — 
Каже спрагнена Марійка! 
Навіть з нашої криниці! 
От Богданчик! От-так лійка! 
Прошу ще мені водиці! 

Вже і сонце не пекло, 
Віднайшли усі відвагу, 
Бо пекельну нашу спрагу 
Погасило джерело. 

М. Щербак 



М. Погідний 

П Р И Г О Д И К О Т И К А М У Р Ч И К А 
Ілюстрації П. Холодного 

3. П Е Р Ш І ЛОВИ 

Одного ранку Славчик вирішив зробити ко
тенятам приємність: з дозволу матусі виніс коте
нят надвір. Коли добув їх з кошика на землю, 
вони, здивовані, не знали, що робити. Кругом бу
ло так ясно, що вони мусіли приплющувати оче
нята. Угорі світилася велика вогненна куля, 
всюди зеленіла висока трава, і з неї майже не 
видно було котенят. Стара Мушка цю першу про
гулянку дітей прийняла з радістю. Вона стояла 
біля них і кликала за собою: 

— Муррвау — муррвау — муррвау! 
Котенята не поспішали бігти за Мушкою. Во

ни обережно ступали між травою, підносили ви
соко лапки і струшували з них росу. Мурчик 
ішов, я к звичайно, перший. Він досяг ротиком зе
лену стебелинку, перекусив її, випустив і побіг, 
спритно перестрибуючи купки травички. Котеня
та пішли за його прикладом. 

І тут не обійшлося без пригод. Мурчик поба
чив великого зеленого коника-стрибунця, що си
дів на стебелинці і рухав вусиками. Мурчик на
певно не займав би коника, якби той сидів собі 
тихенько. Та полохливий коник, побачивши Мур
чика, перелякався і стрибнув понад його головою. 

Це зацікавило Мурчика, і він кинувся за ко
махою удогонь. Переганяли один одного, доки 
Мурчик не зловив утікача гострими пазуренята-
ми. Коник намагався оборонятися тонюсінькими 
лапками, але це ще більше роздратувало котика. 
Мурчик розсердився і . . . з'їв коника. То була йо
го перша здобич. Н а радощах аж підстрибнув і 
побіг далі шукати пригод. 

За хвилину зустрівся з якимсь дивним зеле
ним створінням. Воно було величеньке і дивило

ся на Мурчика витрішкуватими очима. Славчик 
відразу пізнав би, ІЦО ТО ЖЗ-бЯ., але Мурчик цього 
не знав. 

Він відважно кинувся на жабу і вдарив її лап
кою. Жаба стрибнула набік. Це ще більше під
бадьорило Мурчика. Він схопив її рожевим роти
ком, щоб певно поласувати, але жабине тіло було 
таке холодне, що котик аж здригнувся від обри-
дження, випустив жабу з рота і побіг далі. 

— Муррвау — муррвау — муррвау! — кли
кала неспокійно Мушка. Вона дуже турбувалася, 
щоб її дітки не порозбігалися. Але котики цього 
не розуміли. Вони раділи волею і простором. Ба
вились, я к це тільки малі котенята вміють: пере-
стрибулали одне через одного, тягали одне одно
го за хвостики і качалися по траві. , 

Старій Мушці приємно було дивитись на їхні 
пустощі. Вона ні на крок від них не відступала, 
сторожила і тільки час від часу перестерігала їх: 
муррвау — муррвау! 

Котенята, нагулявшись досхочу, потомились. 
Вони позбігалися докупи, полягали на теплій ка
м'янистій доріжці й поснули. Мушка тихенько 
підійшла до дітей, полизала кожне по черзі і са
ма лягла коло них. Та котенята не чули материн
ських пестощів. Вони спали твердим сном, потя
гаючись час від часу всім тілом та тулячись до 
своєї матусі. 

4. БОЛЮЧА ВТРАТА 

Малий Мурчик крішпав на силах з кожним 
днем. Був він уже не немічним котеням, а дово
лі сильним, метким і відважним котиком. Цілий 
день гасав по дворі, шукаючи пригод. Засідав у 
траві, припадав до землі, несподівано нападав на 
коників, жабок, ящірок, мишей, а інколи й на 
малих пташат. Та з пташками не мав успіху: 
махне йому котрась перед носом крильцями й 
шугне вгору. Хто її там спіймає? 

Одного ранку стара Мушка помітила, що, 
крім Мурчика, немає біля неї ні одного котеняти. 
Вона стривожилась. Кличучи дітей, обійшла всі 
кімнати, аж зупинилась під дверима на подвір'я. 
Славчик відчинив двері, і Мушка знову почала 
скликати своїх діток: мурр-вау-муррвау-мурр-
вау! 

Так обійшла вона весь двір, не минаючи ні 
одного кутка, але ніхто з її діток не відзивався. 
І вона знову вернулася в хату. 

Мурчик, дивлячись на матусю, і собі почав 
шукати братчиків та сестричок, з якими щодня 
так гарно бавився, але ніде не міг їх знайти, і 
ходив сумний, опустивши хвостика. 



Тоді Мушка полизала його тричі теплим язи
ком і заплакала. Сльози потекли з її очей. Сіла 
біля Мурчика і вже не знала, що робити. Зажуре
на не помітила, з яким співчуттям стежили за 
нею Славчик і його мама. 

— Мамусю, наша кіточка плаче! Чи не мог
ли б ми вернути їй діточок? — спитав Славчик. 

— Ні, синочку! — відповіла матуся. — Щ о 
будемо робити із стількома котенятами? Ми від
дали їх у добрі руки, і їм не буде там кривди. 

— Але ж, як про це сказати Мушці, щоб вона 
зрозуміла? 

Матуся засміялася, погладила хлопчину по 
головці і сказала: 

— Не турбуйся, сину! Щ е день вона поту
жить і забуде. Це не вперше їй трапилось. 

Під час тієї розмови Мушка знов занепокої
лася, підійшла до дверей, оглянулася сумно на 
Славчика і м'явкнула. Як тільки Славчик випус
тив Мушку, Мурчик також почав жалісно м'явка-
ти. Він дивився сумними очима на хлопця, немов 
просився до нього на руки. Славчик підняв коти
ка, притулив до грудей і почав пестити. Це дуже 
сподобалося Мурчикові. Він поклав головку 
Славчикові на плече, прижмурив оченята і мур
каючи заснув. 

Хлопчина заніс його до спальні, поклав на 
своє ліжко і сказав: 

— Спи, любий котику, і нічим не журися! У 
нас буде тобі дуже добре. Я пильнуватиму, щоб 
ти не був голодний, щоб тобі було тепло. Ти не 

сам, з тобою твоя матуся Мушка. Спи, спи, мій 
любий котику! 

Погладив його і вийшов тихенько з кімнати 
на двір, щоб розважитись на вільному повітрі, під 
ясним теплим сонечком . . . 

(Продовження буде) 

штирвам 
К Н И Ж К А ПРО МАЗЕПУ 

1959 рік — це ювілейний рік гетьмана Івана Мазепи. 
У місяці вересні мине 250 років від його смерти на чу
жині. З цієї нагоди вийшла нова книжка для дітей п. з . : 
„ Г е т ь м а н І в а н М а з е п а". Видало її видавницт
во „Ластівка'' в Торонті. У книжці є коротка статтейка 
про великого гетьмана, а далі поміщені великі кольорові 
малюнки мистця Миколи Бідняка і до малюнків є ко
роткі вірші-пояснення Левка Ромена. Малюнки і вірші 
розказують про життя й подвиги гетьмана. Книжка вели
кого формату, а кольорові малюнки приманять око малих 
і юних читачів. Коштує дол. 1.50. 

Чи читали ви вже книжку „Б а б у н и н і к а з к и " 
Т. Білецької? Це найновіше видання — „Нашим дітям" 
ОПДЛ повинні прочитати всі діти — молодші й старші. 
У книжці багато гарних малюнків. Про казки напишіть 
до „Веселки" — чи подобалися вам і чому? Хто най
краще напише нам про цю книжку — видрукуємо в 
„Веселці" — призначимо гарну нагороду з а три най
кращі листи-рецензії. Хто поспішить? 

В Е С Е Л К А 
Зашуміли вітри, закрутилися хмари, 
Прокотився просторами грім, 
І дощем полило із небесної чари 
На лани, на ліси, на наш дім. 

Та оглянулось сонце нараз з-за діброви 
І сипнуло промінням з чола — 
І веселку, мов стрічку, гнучку, кольорову, 
Чорна хмара у коси вплела. 

Ми притьмом веі на двір, під берези, під буки — 
Не страшні нам ні буря, ні грім, 
Бо веселка на небі зв 'язала їм руки 
Пояском різнобарвним своїм. 

Р. Завадовиг 

ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ ! 
! Всіх передплатників „Веселки", які залягають І 
j з передплатою, просимо негайно вирівняти! 
J свою заборгованість, інакше прийдеться стри- \ 
І мати їм висилку журналу. { 



Ілюстрації Е. Козака 

19. Л I Т I I I I I Т А Б І Р 

Літні дні ясні, погожі, 
У садку розквітли рожі... 
Ш к о л а вже стоїть пуста. 
Мама каже : — Час настав. 
Доню, їдь у табори — 
В сонця сили набери! 

їдуть авта чередою, 
Нас відвозять в табори. 
Там спочинемо чудово 
До осінньої пори. 

Як нам табір не любити?! 
Тут же озеро і гай, 
Тут повітря, сонце, квіти, 
Безліч друзів — просто рай! 

Тут лунає рідна мова, 
Рідна пісня голосна. 
Є й газетка таборова — 
Все висміює вона: 
Хто проспав, хто позіхав, 
Хто на „тиші" грався в „миші", 
Хто вмивається „насухо", 
Хто обмазався по вуха... 

Озеро блакитне 
Тепле і привітне. 
Діти плещуться на хвилі — 
Хвилі милі, оксамитні. 

А на березі хлопчина 
Сам стоїть, немов билина, 
Ні туди і ні сюди! 
Він прибув недавно в табір. 
— Та не бійся, сміло йди: 
По коліна буде жабі 
До середини води! 

За хвилину й він в воді. 
Наче рибки молоді, 
Діти плещуться на хвилі. 
Грають бризки, сміх і жарти — 

Під уважним оком варти: 
Старший хлопчик на плоті 
Завертає, як далеко 
Запливають діти ті, 
Щ о не дбають про безпеку. 

Враз дзвінок! Всі — мити руки! 
Годі вже ловити щуки! 
Підвечірок на столі! 
І великі і малі, 
До їдальні всі біжком 
Покотили діти дрібно, 
їх до їжі батіжком 
Заганяти непотрібно! 

Затрубив сурмач сигнал: 
Гей, виходьте, сестри й браття, 
Всі збирайтесь назагал, 
Бо сьогодні в нас багаття. 

Запалили вже вогонь — 
Він горить, я к наша пісня! 
Вже й „артисти" вийшли. Звісно, 
Щ о було і не без хиб: 
Перекинувсь Лесь із стійки! 
Де й коли іще могли б 
Насміятися ми стільки?! 

Танцювала Люся — 
З папороті шати, 
Довгі а ж по п'яти. 



Все гаразд, коли дивлюся — 
Папороть звалилась 
И Люся опинилась 
Всім нам на потіху 
В пластовій спідниці1 

Нам дарма, аби більш сміху, 
Решта — без різниці! 

Вийшла я казати вірша — 
Трапилось ще гірше: 
Я забула першу стрічку... 
Як почати? Лихо! 
Та, на щастя, тут сестричка 
Підказала стиха. 
Я тоді набралась сили, 
Щ е й співала під кінець, 
Так що всі мене хвалили 
І казали : „Молодець!" 

Пролинають дні веселі 
В нашій радісній оселі. 
Тут наш затишок і клюб, 
Тут наш прапор і Тризуб. 
Тут ми всі — одна родина. 
Тут — маленька Україна! 

20. ПРИГОДА В ПАРКУ 

Пішла я з мамою до парку, 
Бо вдома нам сидіти парко. 
А тут приємно: сядь у тінь 
Або побігай, як не лінь. 

Мамуся плетиво плете — 
Мені в думках зовсім не те... 

— Піду я , мамцю, он туди, 
Де водограй поблизу є. 
Дозволь напитися води, 
Бо щось я так облизуюсь! 

— Йди, донечко, але не гайся, 
Води напийся та й вертайся. 

От я пішла до водограю, 
А там же й гойдалка. Не знаю, 
Якось на гойдалку я сіла, 
А розгойдатися не сила. 

А ж тут іде один хлопчисько: 
— Я розгойдаю! 

— Тільки низько, 
Бо я боюся... 

— Я з тобою! 
І полетіла я стрілою!.. 

Б а г а т т я — вогонь, ватра. 

Вчепивсь за гойдалку, я к рак, 
Гойдає він все вище... 
Лечу я вгору, я к літак, 
Аж вітер в ухах свище... 

От де набралась я турбот, 
А ж в серці захололо'-.. 
Мені здавалось, що от-от 
Я обкручусь навколо... 

Та щось було ще більш страшне: 
Була б найбільша драма, 
Коли б так високо мене 
Могла побачить мама! 

Тому я навіть не кричала, 
А тихо хлопця попрохала: 
— Пусти! Тобі три центи дам! 
— Д а й п 'ять! А ні — лишайся там! 

— Вже дам і п'ять, лише пусти, 
А то покличу маму! 
Тут він спинив. Я з висоти 
Злетіла-впала в яму. 

Але нічого! Головне, 
Три центи тільки мала, 
А щоб хлопчак пустив мене, 
Неправду я сказала... 



Вони загорнені були 
В напір від шоколядки... 
— Ось гроші! 

Й швидше від стріли 
Я бігла без оглядки. 

До мами! Швидше, щоб вона 
Не турбувалась марно, 
Щоб не була вона сумна, 
Бо то було б негарно. 

А ж бачу — впала на шпориш 
Дитинка й ревно плаче... 
Ніде нічого — близько л и ш 
Маленька жабка скаче. 

Питаю: „Хто ти? Плачеш чом? 
А де ж твоя матуся?" 
— Там, — показала кулачком 
Та й знову в плач : „Боюся-я-я!" 

— Ну, йди, тебе я відведу, 
Не плач, то ж тільки жабка 1 

Нам користь робить, не біду, 
Спитайся навіть в татка! 

А тут нема часу якраз ! 
Поправила їй шапку 
І повела... Мала весь час 
Питалася про жабку, 
Чи нас вона не здожене 
І чи вона зубата... 

Так привела вона мене 
До мами і до тата. 

Я їм дитинку віддала: 
— Ось ваша доня — я знайшла. 
Здорова будь! — кажу до неї... 
И біжу щосили навпрошки 
Через дороги і стежки, 
Прогалини й алеї 
До матінки моєї. 

Ніколи мама не була 
Такою блідолицею... 
— Ой, донечко! А я вже йшла, 
Щоб кликати поліцію! 

Мене матуся обняла 
І не питала, де була. 

Мені ніяк не йде з думок, 
Чом мама, замість паса, 
Мені купила фунт сливок, 
На щ о я дуже ласа ! 

(Продовження буде) 

о дитячого 
Н А Щ А Д К И МАЗЕПИ 

Ці маленькі медсестри й стрільці, це діти колишніх 
вояків 1-ої Дивізії Української Національної Армії, що 
під час другої світової війни боролася проти большевиків 
і звела з ними бій під Бродами в липні 1944 року. 

У 15-ту річницю цього бою група колишніх членів 
Дивізії з Філядельфії зробила з'їзд на одній з околичних 
фарм. Під час зустрічі батьки розказали при ватрі дітям 
про бій під Бродами, а діти зробили вимарш на гору, за 
якою сховалися „большевики". 

Світлина представляє збірку перед вимаршем „на во
рога". Стоять зліва направо: Т. Артимишин, X. Прон-
чак, Р. Гельо, Б. Скіра, Г. Гельо, Ю. Курчаба, Р. Артими
шин, Р. Заброцький, А. Клос, Р. Прончак. 

Всі діти — читачі „Веселки". 
Н е * 

* 
СВЯТО МАТЕРІ В МЕЛЬБУРНІ (АВСТРАЛІЯ) 

Ш п о р и ш — рід трави. 
Д р а м а — тут означає неприємність. 

У Мельбурні (Австралія) відбулося загальношкільне 
Свято Матері. На світлині група дітей, що виконали 
сценку „Шануймо нашу маму". 

Я К ЗВАРИТИ Я Й Ц Е Б Е З ВОГНЮ? 
Поклади в горнятко кусень негашеного вапна, на

лий холодної води й укинь яйце. Накрий горнятко 1 вода 
почне кипіти: за кілька хвилин яйце буде зварене. 



В Баю-Баю був Цвіркун, 
Всім казав, що він пластун, 
Бо як табір був уліті, 
То про те читали в звіті. 

З Чап-Чалапом був у згоді, — 
То ж раз, сівши на колоді, 
Зговорились — балу-балу, — 
Все він розказав помалу. 

„Був це табір Жовтодзюбів, 
Недалеко коло зрубів, 
Командантом був пан Шпак, 
Щ о великий мав свистак. 

Як л и ш свиснув в першу дірку, 
Всі збігалися на збірку, 
А як свиснув він у другу, 
Скоро бігли всі до лугу. 

І сюди й туди між трави. 
Розходились у три лави: 
Щ о побачать, що почують 
Зараз в книжці занотують. 

Чи комашку, чи мурашку, 
Чи зозульку — придибашку, 
Кожну чемно привітають, 
Про родину розпитають. 

Як мене найшли, доземно Жовтодзюби відклонились 
Я вклонивсь представивсь чемно: І на ватру запросили. 
Яць Цвіркун в особі власній, Там я грав, мов на весіллі 
Концертую в ночі ясні. Серенаду Щр-пД-рі-лі. 

Потім я здавав ще проби, 
І мене ввели у Скоби, 
Орден ще дали з пацьорком 
І зробили сеніорком. 

ЕКО 
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ІСТОРИЧНА КАЗКА БОГДАНЖОЗАКгХАРАКТЕРНИЮ 
iBOHDAN.KOZAK-SORCERER UKRAINIAN TALE 

РОЗДІЛ III: У ДІДА В НАУЦІ PART ПГ. THE OLD MAN'S TEACHINGS 

— Як же тебе звати, козаче? 
— Сам не знаю! Хіба Богданом 

— бо ви ж казали, що Бог дав вам 
мене за помагача. 

"How do they call you, my Ko
zak?" 

"I do not know myself. Perhaps 
you could call me Bohdan (God-
given)—you yourself said that God 
sent me to be your helper." 

— Хай буде! Отож, Богдане, го
туйся в дорогу, попливемо пригод 
шукати! 

— Та ж човна немає, повідь 
забрала! 

"Let it be. Thus, Bohdan, get 
ready! We will sail to seek new ad
ventures." 

"But our boat was taken by the 
floods!" 

Дід простелив на воді килимок, 
і обидва козаки попливли поміж 
очеретами. 

The old men threw the carpet on 
the water and both Kozaks sailed 
down the river. 

На Дніпровому березі Байда, 
князь Вишневенький, на конику 
виграває. 

On the bank of the Dnieper Bay-
da, Prince Vyshnevetsky, was play
fully riding his steed. 

— Здоров, пане отамане! — за
лунав дужий голос від ріки. 

"Greetings, Otaman!"—a power
ful voice roared from the river. 

(Продовження буде) 

— Здоров, Нечипоре! Приставай 
до нас: діла багато, а доброї по
ради мало! 

"Hello, Nechypor! Join us! There 
is much to be done, but there is little 
advice." 

(To be continued) 


