


Від наших читачів Василя й Марусі І л ь ч и ш и н и х 
з Рочестеру отримали ми ось такого листа, що його на
писав Василько, бо сестричка ще маленька й сама ще не 
може листа написати: 

Дорога „Веселко"! 
Ми дуже радо Тебе читаємо і дуже просимо, щоб 

Ти й далі до нас приходила. Тому посилаємо чотири до
ляри передплати і один доляр на пресовий фонд. 

Мені дуже сподобалося оповідання про гетьмана Іва
на Мазепу й відважного Григора. Моя сестричка Маруся 
вже трохи вміє читати, і їй дуже сподобались „Щоденник 
школярки Мілочки" та „Пригоди котика Мурчика". 

Здоровимо Тебе, „Веселочко", щиро і бажаємо багато 
успіхів! 

В і д п о в і д ь Редакції: 

Дорогі Діти! 
Давно не мали ми листа від Вас, тому тішимося, що 

не забули про „Веселку". Дякуємо з а поздоровлення, пе
редплату та пожертву на пресовий фонд. 

Тішить нас також, що „Веселка" припала Вам до-
вподоби і що радо вітаєте її в своїй хаті. Як жи
веться Вам на новому місці ? Напишіть, що приніс Вам св. 
Миколай. 

Вітаємо щиро! 

С п р а в л е н н я н е д о г л я д у : У 10-му (52) 
числі „Веселки' з а жовтень ц. р. на сторінці 14-ій 
у розповідях дітей п. н.: „РІДНИЙ К Р А Й — УКРА
ЇНА" помилково подано, що авторки їх Христя 
С а в к а і Оксана К л а н ц а к є ученицями 
Курсів Українознавства при філії УНО в Торонті. 
Має бути: учениці „Рідної Школи" при осередку 
СУМ в Торонті. Просимо справити і вибачити! 

1. ЯКА Ц Е К Н И Ж К А ? 
У друкарні складали заголовок до нової книжки для 

дітей. І от через неуважність складача розсипався склад. 
Букви помішалися і вийшов такий заголовок: 

<•> <*> 
Білка Тець 

НІБУКИ НИКАЗБА 
<•> ® 

Довго трудився складач, поки наново склав пра
вильно заголовок. А ось і ви спробуйте скласти ці букви 
і склади так, щоб вийшов заголовок гарної й цікавої 
книжки з казками. Якщо Ви пильні читачі, то напевно 
цю книжку вже маєте, а якщо ні, то придбайте її. А може 
принесе її Вам св. Миколай? 

2. ЗИМОВІ З А Г А Д К И 
а. Влітку відпочиваємо, а взимку дітей возимо-розва-

жаємо. 
б. Щ о це? Скатертина біла всю землю накрила? 

3. ЗАГАДКОВІ ПИТАННЯ 
а. Щ о маємо в місяці грудні, а чого не маємо в усіх ін

ших місяцях? 
б. Коли можна нести воду в решеті ? 

*** 
4. НАРОДНІ З А Г А Д К И 

а. Ніхто їх не лякає, а вони все тремтять. 
б. З куща виліз, по руках покотився, на зубах опинився. 
в. Всі його люблять, а поглянуть на нього — кожний 

кривиться. 
г. Шч підійшла — зерно розсипає, 

Глянули ранком — нічого немає. 
ґ. Гуляє по полі, та не кінь, літає на волі, та не птах. 
д. Влітку освіжає, землю напуває; взимку зігріває, сні

гом засіває. 

5. МАҐГЧНИИ К В А Д Р А Т 
Уложив Володимир Ярослав Дозорський 

1 2 3 багато співаків 

2 є на лиці 

3 потрібний при їжі 

6. МЕТАГРАМА 
З „в" його у полі, в лісі, 3 „ш" він зовсім не страшний — 
Юний друже, стережися. З нього, що завгодно ший. 

** 
* 

7 . ЛОГОГРИФ 
Дерева я ламаю, А „к" додай — 
Хвилі я здіймаю, У полі я зростаю. Розгадки надсилати до 10-го січня 1960 р. Вислід 

конкурсу буде проголошений у лютому 1960 р. 

ж у р н д д д л я Д І Т Е Й к о ж н о г о віку 
з кольоровими ілюстраціями виходить кожного місяця 
у Видавництві „Свобода" заходами Українського Народ
ного Союзу. Редаґує Колегія з членів Об'єднання Пра
цівників Дитячої Літератури. Річна передплата становить 
у З Д А — 4.00 дол., у інших країнах — рівновартість цієї 
суми. Ціна окремого числа 40 центів. 
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ПРОХАННЯ ДО СВ. МИКОЛАЯ 
О, святий к а ш Миколаю! 
Загости до нас із раю 
З янголятами малими, 
Із дзвінками голосними 
І з собою забери 
Чемним діточкам дари: 
Літаки, ракети, лялі , 
Черевички і коралі, 
Срібні кулі на ялинку 
І цукерочків торбинку. 
Обдаруй дітей книжками 
З казочками, з образками — 
Всіх маляток обділи, 
Всіх дітей розвесели. 

Роляник 

„ П І З Н І Й " Ю Р Ч И К 
До газети янголята оголошення дали, щоб 

чемненькі дитинчата Миколая зустрічати всі гро
мадою прийшли. Гей, зраділи чемні діти, як по
чули новину! Бо і як же не радіти? їм несила 
вже й с и д і т и . . . 

— Ну, коли це буде, ну? 
Тільки Юрчик мов не вірив . . . (Хоч дарунків 

він бажав!) . Він збиточник був надміру і поправу 
чесну-щиру все на „завтра" відкладав. 

А ж одного дня матусі кажуть : 
— Діти, вже пора! 
Закрутилось все у русі: той у куртці, той в ко

жусі вибігають із двора. Дітвора іде гуртами, на
че та бджола гуде. Ці з мамами, ті з татами, а 
Петрусь без тата й мами сам на зустріч цю іде. 

Гамором лунає школа. Раптом с т и х л о . . . Від 
дверей з усміхом іде спроквола Він — Дідусь —• 
Святий Микола — милий гість і друг дітей! Янго
лят із ним багато, кожне кіш дарів н е с е ! . . Чем
ним дітям це заплата! 

Юрчик смик за руку тата: 
— Я . . . вже б у д у . . . чемний . . . в с е ! . . , 

Р. Завадовиг 



Роман Завадовиг ілюстрація М. Дмитренка 

Ц я подія сталася дуже давно. Стародавня укра
їнська леґенда розказує, що це було в ті часи, 
коли ще в Києві наші князі на золотім престолі 
сиділи та свою столицю золотоверхими церквами 
на славу Божу прикрашали. У Києві, в церкві 
святої Софії, була ікона святого Миколи Мокро
го. Перед його образом завжди молилося багато 
людей — вони просили в святого Миколи то по
тіхи в горі, то заступництва перед престолом 
Всевишнього Бога. Послухайте, чому цей образ 
так прозвали. 

Давним-давно до Києва десь із далекого го-
рода вибрався в дорогу Дніпром у великому чов-
ні-баркасі багатий купець з родиною. Ой, та й 
хороша ж мандрівка рікою в погоду! Несеться 
човен, мов птиця, над ним хмари на небі, під ним 
хмари в воді, вітер надуває вітрило, чайки кру
гом літають, кигичуть, ніби дорогу йому пока
зують. 

На човні невеличке хлоп'ятко, Микольцьо, 
єдина дитина багатого купця: веселе, мов весна, 
рухливе, мов пташка. Не всидить воно в мами 
на колінах ані хвилинки — все хоче бачити, все 
знати, до всього пальчиком доторкнутися. 

І якось так склалося, що підійшло хлоп'я до 
облавка, глянуло вниз, побачило рибку, прос
тягнуло ручку, перехилилося і — шубовсть у во
ду! . . Крикнули розпачливим голосом батько-ма-
ти, кинулись на рятунок слуги — та даремно! . . 
Сховала хлопчика у своїх темних глибинах вода, 
шумом-піною закрила його від материних очей. 
Не зворушують Дніпра ні розпач, ні сльози, ні 
благання. 

З великим горем-жалем приплив купець до 
Києва. Мати ридає-умліває, трохи сама у Дніпро 
не кинеться — без улюбленого синочка життя 
їй немиле. Насилу ублагали її піти до церкви 
святого Миколая, поділитися з святим Угодни
ком своїм великим, несказанним горем. 

Пішла нещасна мати в церкву, з риданням 
упала перед іконою на холодний камінь, уже й 
слова промовити не може, тільки з німим бла
ганням вдивляється в образ, просить безмовно ду
шею: 

— Змилуйся, Святий Отче, наді мною! Як же 
мені жити без улюбленої дитини? 

Ридала мати, плакав батько, сумом сумували 
всі люди в церкві. Настав вечір і накрив темною 
заслоною це безмірне людське г о р е . . . 

Поклали матір у гостинниці спочивати, але 
сон її не брався. У гарячці схоплювалася вона 
раз-у-раз із постелі, поривалася бігти до Дніпра 
дитини шукати. Товкла головою об двері і кли-
кала-кликала свого малого Микольця. Але мов
чала ніч, а служниці в гостинниці ламали руки, 
дивлячись на нещасну матір. 

Стало на світ благословитись. Щ е сонце не зій
шло з-за синіх переяславських борів, я к хтось 
рвачко-нетерпляче закалатав у двері гостинни
ці. То церковний прислужник із храму, той, що 
вранці перший відмикає церковні двері. 

— Відчиняйте чимскоріш! Ч и є ще у вас той 
купець, що його дитина втопилася? Нехай іде 
швидко до церкви! 

Схопилися батько-мати та й побігли слідом за 
стареньким прислужником. А він від зворушення 
не може слова промовити, руки тремтять, ноги 
хитаються, мовчки відхилив двері і показав ру
кою в сторону образа святого Миколи, що лагід
но мерехтів золотою рамою у досвітнім світлі. 

Там перед образом лежала дитина. 
Упізнала мати, впізнав батько — то був їх 

синок, той самий, що вчора зник без сліду у 
хвилях бездонного Дніпра. Лежав живий, здоро
вий і радісно всміхався назустріч своїм батькам. 

Крик радости рознісся серед мурів церкви. 
Перші промені сонця золотими стрілами прони
зали морок святині. Мати пригорнула дитину до 
серця, а батько звернувся до прислужника з за
питом : 

— Хто врятував малого? Хто той добродій? 
Прислужник, вражений чудом, не знав, що 

відповісти. Він тільки підняв руку і вказав на об
раз святого Миколи. 

Купець глянув на образ святого, що по ньому 
ще стікали краплини дніпрової води. 

— Це він! Він — рятівник! Адже він ще мок
рий! — закричав купець і впав на коліна. 



Т. Білецька 

Ч О Б О Т А Р И И О В 
(Закінчення) 

Вітер гуляв по вулицях міста, свистав попід 
вікнами будинків, розмітав по кутках жмутки ста
рого паперу. Одного дня сипав дощем, другого дня 
курив снігом, а ж наприкінці, втомлений, зашив
ся десь у куток і л іг спочивати. Тоді сонце роз
сунуло тяжкі сірі завіси і блідо усміхнулось до 
землі. 

Саме тоді у провулку спинилося жовте таксі 
і з нього вийшла мати, а за нею показалась бліда, 
змарніла Галинка. Мати взяла її попід руки і по
ставила на хіднику. Потім подала дівчинці пару 
новеньких миличок. Поки мати розраховувалась з 
водієм, дівчинка, спираючись на милички, поволі 
підійшла до крамниці. 

— Як ся маєш, Паньку! — тихенько приві
тала малого чоботомаза. 

В ту хвилину сталося щось незвичайне. Ма
буть, якраз тоді попсувався в ляльці механізм, 
бо права рука її якось дивно задрижала, а потім 
поволі, разом із щіткою, піднялась а ж до круг
лої червоної шапочки на кучерявій голівці. 

— Х а - х а - х а ! . . — засміялась Галинка. — Ма
мо, гляньте, Панько пізнав мене! 

Здивована мати підбігла до вікна. 
— Щ о таке, що таке? 
— Гляньте, — кричала дівчинка. — Панько 

пізнав мене! Бачите, я к вітає?! 
— Так, так, — потакувала мати, не розуміючи 

нічого. 
Тим часом рука чоботомаза почала опадати, 

на мить зависла у повітрі, а тоді рівномірним ру
хом знову стала водити щіткою по черевику. 

— До побачення, Паньку! — гукнула весело 
Галинка, відступаючи від крамниці. 

* 
Тої самої ночі біля газолінової станції виріс 

цілий ліс ялинок. Стрункі смерічки, блискучі я -
лички, пушисті, мов лисячий хвостик, сосонки сто
яли рядком попід стіною будинку. 

Хоч до свят було ще два тижні, власник крам
ниці з домашнім крамом купив невеличку сме
річку. Прибрав її так, я к це роблять крамарі, щоб 
захвалити свій крам, і поставив у вікні біля чо
ботомаза. Ялинка була якась кострубата, з над-
ломаним вершком. Замість цяцьок, висіли на ній 
кусні пахучого мила в золоченому папері, груд
ки соли у блискучому цельофані, зелені та пома-
равчові коробки з пастою до черевиків. Н а одній 
гілці висіла навіть блакитна зубна щіточка у 
скляній коробці. Н а вершку блищала паперова 
зірка. Вся вона була задрукована назвою туалет
ного мила, бо крамар викроїв її ножичками з того 
самого золоченого паперу, в який загортають ми-

Ілюстрація А. Климка 

І Н А 

V.:.'..:.'.Ad,b„.L. 

ло. Однак, коли ввечері заблищали на ялинці ко
льорові світла, здавалося, що шоколядове личко 
чоботомаза аж сяяло від радости, а рука ще зав
зятіше водила щіткою по черевику. 

Але Галинка не бачила Панькової ялинки. По
года була погана, і дівчинка, все ще недужа, не 
виходила з хати. 

Прийшов Свят-Вечір. Сніг скрипів під ногами, 
а морозний вітер ганявся опустілими вулицями, 
даремно виглядаючи, кого б то скубнути за носа 
або вухо. Бо всі діти сиділи вдома біля ялинок і 
весело щебетали, розглядаючи різдвяні дарунки. 

Тільки у старім дерев'янім домику, зараз за 
крамницею, не видно було ялинки. Мати, не че
каючи першої зірки, застелила стіл вишиваною 
скатертиною й подала вечерю. Н а столі все ще 
стояла мисочка з кутею і тарілка з пахучими ме-
дяничками. 

Зараз по вечері мати накинула на себе плащ 
і пішла до роботи — мити посуд у ресторані. 

Галинка залишилася сама. Смокчучи цуке
рок, взяла клаптик паперу й почала випробову
вати нові кольорові олівці, що їх сьогодні діста
л а в дарунок. Але рисувати якось не було охоти. 
Поскладала олівці в коробку, шкутильгаючи при
сунула до вікна старий фотель і стала дивитись 
на вулицю. 



Навпроти стояв будинок, де містилася крам
ниця з домашнім крамом. Старий крамар жив 
самітно і у вікнах його мешкання не видно було 
світла. Залишивши все на хлопця, що раз на 
тиждень прибирав у крамниці, він поїхав до вну
ків. Поміж будинком з крамницею і дерев'яним 
домиком простягалось невеличке подвір'я. Неви
сока огорожа розділяла його на дві половини. 
З цього і з того боку, якраз навпроти вікна, сто
я л и залізні бочки на сміття. 

Враз поміж штахетами проліз худий здичаві
лий кіт-волоцюга і почав порпатися в залізній 
бочці. 

— Киць, киць! — поманила його через шибку 
Галинка. 

Кіт не звертав на неї уваги. 
— Киць, киць, киць! — повторила вона і 

пальцем постукала в шибку. 
Не повертаючи голови, кіт шугнув поза стіну 

будинку. 
Галинці стало сумно, так сумно, що, поклавши 

головку на руки, вона заплакала. П л а к а л а дов
го, так, я к плачуть дуже нещасливі діти. 

Раптом щось зашаруділо за вікном. Галинка 
насторожилася. 

Надворі вже була темна ніч, але подвір'я ся
яло якимсь дивним сріблистим світлом. Б іля за
лізної бочки стояв малий чоботомаз, усміхався 
до Галинки й чистив черевика. Поруч нього, за
стромлена в купу снігу, стояла ялинка. 

— Як ся маєш, Паньку! — закричала Га
линка. 

Малий чоботомаз став підкидати вгору нав
переміну щітку і черевика так швидко, що Га
линка вже не могла пізнати, де щітка, а де че
ревик. Нарешті зловив одне й друге і знову став 
ЕОДИТИ щіткою по черевику. 

Чистить, чистить черевички 
Чоботарик невеличкий . . . 

заспівала Галинка, але враз пригадала собі я -
линку й повернулася до неї. 

— О! — крикнула розчарована, приглянув
шись до неї пильніше. Н а ялинці не було ні блис
кучих скляних цяцьок, ні смачних шоколядок, ні 
золочених г о р і ш к і в . . . Нічим вона не нагадувала 
тої ялинки, про яку мріяла Г а л и н к а . . . 

Раптом звідкись узявся кіт-волоцюга, виско
чив на залізну бочку і замахав у повітрі лапами. 
І ялинка обернулась на диво! 

Насамперед мазак з обгорненою червоним па
пером дерев'яною ручкою розколисався, я к серце 
дзвона: бім-бам, б і м - б а м . . . Потім забриніли зе

лені та помаранчеві коробочки з пастою: ди-лінь, 
ди-лінь, ди-лінь . . . Наприкінці вся ялинка заго
моніла: бім-бам, бім-бам . . . ди-лінь, ди-лінь, ди-
лінь . . . Грудки соли у блискучому цельофані за
сяяли, мов кольорові лямпочки, а блакитна щі
точка до зубів у скляній коробці стала крутитися 
так швидко, що виглядала, як чудова срібна зір
ка. Така чудова зірка, мабуть, світила над Ви-
флеємом, коли в убогому вертепі народився ма
лий І с у с и к . . . 

Серце хворої дівчинки сповнилось незвичай
ною радістю, і вона почала тихенько колядувати: 

У Вифлеємі нині новина: 
Пречиста Діва породила С и н а . . . 
— Тут же, тут ж е . . . 

підтягував за нею малий чоботомаз. 
Коли мати вернулася з роботи, Галинка спа

л а у фотелі біля вікна. В кутиках її очей все ще 
блищали сльози, але на личку грала щаслива 
усмішка. 

Легенько, щоб не розбудити, мати взяла доню 
на руки й понесла на ліжко, але, коли стала стя
гати з неї черевички, Галинка прокинулась. 

— Мамо, — сонно прошепотіла вона, — при
несіть до хати ялинку! Панько подарував мені я -
л и н к у . . . 

— За рік, Галинко, за рік! — ковтаючи сльо
зи, потішала її мати. — За рік куплю тобі ялинку. 

Однак, коли ранком виглянула вона з вікна, 
то в купі снігу під огорожею справді побачила я-
линку. Зелені шпильочки з неї вже майже обси
пались, але на обламанім вершку все ще бли
щала паперова зірка, а на гілці гойдалася від 
вітру зелена коробочка з пастою до черевиків. 
Під ялинкою лежала ціла гора виметених з крам
ниці порожніх паперових коробок. 

Мати тихенько вийшла надвір, взяла ялинку 
й віднесла її далеко, а ж на третю вулицю. 

Зараз по святах Галинку знову відвезли до 
лікарні. Лікарі зробили їй ще одну операцію, і 
дівчинка поволі стала ходити вже без милиць. 

І ось одного дня, вже наприкінці лютого, біля 
провулка знову спинилось жовте таксі і з нього 
вийшла мати, а за нею Галинка. Поки мати 
платила шоферові, дівчинка підбігла до вікна 
крамниці. 

— Як ся маєш! — крикнула і враз заніміла. 
Панька за вікном не було. Власник крамниці про
дав її враз із будинком, і тепер там приймали 
одяг до чищення. *.* 

Минув рік. Знову наближалось Різдво. 
Одного вечора в домівку, де збирали пожертви 



д л я залшпенців в Европі, прийшла дівчинка в 
голубім плащику з білим хутерком і поклала на 
стіл невелику пачку. 

— Як вас на прізвище? — спитала панночка, 
що вела список жертводавців. 

Дівчинка переступила з ноги на ногу і враз, 
нахилившись над столиком, шепнула: 

— П а н ь к о . . . 
— Панько! — вписуючи у зшиток, повторила 

панночка. — Це ім'я чи прізвище? 
— Я не знаю, — сказала дівчинка. — Мама 

казали, що це така фабрика, де роблять пасту до 
черевиків. 

Підвівши голову, панночка пильно глянула 
на дівчинку. 

Саме тоді до стола підійшла ще молода, синьо
ока жінка. 

— Добривечір, панно Марійко! — привіталась. 
— А, це ви, пані Ткачук! — зраділа панночка. 

— Добривечір! Не пізнала вас у новім капе
люшку. 

— Це я, — усміхаючись, повторила жінка. — 

Д И Т Я Ч И Й ХОР У МЕЛЬБУРНІ 

Світлив І. Святківський 
На світлині хор Української Рідної Ніколи ім. Митропо
лита Андрея Шептицького в Мельбурні (Австралія). Цей 
дитячий хор виступав нещодавно на шкільному чайному 

вечорі. Хором управляє п. Михайло Погорецький. 

МАСКОВИИ ВАЛЬ 
Від нашої читачки Лесі Л а с к и з Гемтремку, Ми-

шиґен, ми отримали такий допис: Хочу розказати Тобі, 
дорога „Веселко", про масковий баль, який влаштувала 
наша Рідна Школа. Н а цю забаву приїхали з далекої 
України козаки із своїм гетьманом, прийшли дівчата в 
гарних народних костюмах, а з Гупульщини прибула гу-
цулочка і з нею ялиця, щоб гуцулочка не тужила з а сво
єю зеленою верховиною. Прилетів прекрасний метелик 
і шукав квіток, але їх не знайшов. І прискакала царів-

Цю пачечку посилає моя доня. Галинко! Чи ти 
вже сказала своє ім'я та прізвище ? 

— Галина Ткачук, — сказала дівчинка і від
разу повернулась до матері. — Але, мамо, я хочу, 
щоб це було від Панька. Пам'ятаєте, як він при
ніс мені ялинку? 

— То був тільки сон, Галинко! 
— Я знаю, мамо! Але може ця дівчинка, що 

дістане пачечку, також не матиме ялинки . . . Я 
намалювала для неї Панька і ялинку і всунула 
в черевичок, а цукерки у другий. Може він також 
їй п р и с н и т ь с я . . . 

—- Нічого не розумію, — сказала панночка. 
Але мати зрозуміла. 
— Мій ти Панцю, — шепнула зворушена, при

тягаючи Галинку до себе. — Панько, — повто
рила, посуваючи пачку до панни Марійки. 

— А адреса? 
Адреси не треба. 
Взяла Галинку за руку і урочисто сказала : 
— А тепер, Галинко, підемо купувати ялинку. 

Нашу першу різдвяну ялинку. 

на-жаба. З американських костюмів були Ловн Ренджер 
і Зорро. Чемненько ходив по залі моряк і бігала білень
ка кіточка, але наших пташат не рухала, бо хотіла за
бавитися. Були й три лікарі. Один з них, „доктор Левко", 
робив всім уколи. Поміж учасниками увихалися пекарі, 
частуючи всіх смачним печивом. Прибули й три красно-
душки, одним із них був мій братчик. Я була у вишива
ній суконці. Одна старша дівчинка і хлопець відтанцю
вали „козачка". Всі ми дуже весело й гарно бавилися. 

КУТОК ЮНИХ АВТОРІВ 

ДИТЯЧА ЛЮБОВ І ВДЯЧНІСТЬ 
Діти завжди зберігають у серцях вдячність і любов 

до тих, що їх люблять, учать і виховують. Ось у Гем
тремку шкільні діти віддали поклін свому духовному 
вчителеві о. Петрові Ч а в с о в і в день його ювілею, 
а один учень-восьмиклясник навіть написав на його честь 
такий вірш: 

ПРИВІТ НА Ю В І Л Е Й о. П. ЧАВСА 
В день святковий ювілею 
Вам складаємо привіт — 
Хай Всевишній Бог дозволить 
Вам дожити многих літ. 
Ви служите нашій Церкві, 
Ви любите Рідний Край — 
Христе Боже, в своїй ласці 
Сил до праці Вам подай! 
Ми прийшли тут, щоб віддати 
Вам найнижчий наш поклін, 
Щоб про Вашу щиру працю 
Йшов по краю відгомін! 

Олесь М а р і т ч а к 



Ц А Р 
Ілюстрації 

Одного разу зібрались усі звірі докупи й по
чали радитися, кого наставити царем. Н а тому 
настояли мирні травоїдні звірі, бо дуже хотіли, 
щоб був порядок і щоб був правдивий суддя, що 
його всі слухали б і боялися. 

Олень виступив наперед і почав казати: 
— Не погнівайтеся на нас, ясновельможні па

ни, дужі й міцні звірі, за те, що вас турбуємо. 
Ми задумали вибрати когонебудь із нас царем 
над усіма звірми, щоб було кому судити нас по 
правді та давати пораду й порядок. 

— Добре пригадали! — обізвався слон. — 
Давно пора встановити м і ж звірми порядок і 
правдиві закони! Подумайте всі гарненько і ска
жіть, кого бажаєте наставити царем. Можу і я 
стати царем, бо я більший і сильніший від усіх 
вас. 

Лев, не чекаючи, що скаже громада, виступив 
наперед: 

— Ні, панове! Слонові бути царем не підхо
дить! Він неповороткий, важкий, нездатний швид
ко бігати. Мені більше годиться бути царем. Мене 
всі будуть слухати. Я швидкий, моторний, врод
ливий, і сила в мене є. 

Тоді звірі почали сперечатися. Слабші й без
боронні кричали: 

— Нехай слон буде царем! Він розумніший 
від усіх звірів на світі. Він буде справедливіший! 

А сильніші звірі кричали: 
— Нехай лев буде царем! Він моторніший від 

слона і вродливіший від усіх, тільки йому годить
ся бути царем! 

Інші домагалися, щоб кидати жеребки: на ко
го випаде більше жеребків, той хай і буде царем. 

Лисиця дуже боялася прогнівити лева, бо він 
звелів їй, щоб за ним руку тягнула. Отож вибігла 
вона наперед, вискочила на пеньок, щоб усім бу
ло видно, і почала: 

— Слухайте, що вам скажу! Багато з вас є 
таких, як і бажають, щоб царем був слон. Правда, 
слон розумний і сильний, він крови не любить 
та й іншим не дозволить кров'ю годуватися. Тіль-

Л Е В 
Е. Козака 

ки, самі подумайте, який з нього буде цар, коли 
він неповороткий. Всі вороги наші будуть шко
дити нам і не будуть його боятися. По-моєму, кра
ще вибрати царем лева. 

— Воно то так, — обізвався олень, — тільки 
слід робити все справедливо. Хай царем буде той, 
хто матиме більше голосів. Кидаймо жеребки! 

— Так буде правдивіш! — гукнули звірі. Тіль
ки, я к це зробимо? 

— А ось як, — обізвався олень. — Хто ба
жає, щоб царем був лев, хай кидає в це дупло 
по одному горіхові, а хто бажає царем слона, хай 
кидає по жолудю. 

** 
Назбирали цілий мішок жолудів та горіхів і 

змішали їх разом. Всі по черзі підходили до міш
ка, кожний брав, що кому подобалося, та й кидав 
у дупло. Хижі звірі, що любили кров, брали го
ріхи, а мирні звірки, що живилися овочами і 
травою, брали жолуді. 

Лисиця, побачивши, що горіхів кидають мен
ше, почала вертіти хвостом, підбігати до кож
ного та підмовляти, щоб брали горіхи. А коли 
малі звірі підходили брати жеребки, кожному 
шептала на вухо: 

— Бери горіх, а не то розсерджусь і не дам 
тобі просвітку. 

Малі звірки боялися попасти в неласку ли
сиці і брали горіхи. Сама лисиця, замість одного, 
захопила повну пригорщу горіхів і кинула в дуп
ло так, що ніхто не бачив. 

Перевірили жеребки і нарахували однакове 
число горіхів і жолудів. 

— Ну, що ж тепер будемо робити? — питає 
ведмідь. 

Лисиця вискочила наперед: 
— По-моєму, хай пан лев з паном слоном по

міряються. Хто кого перегонить, той і царем буде. 
Слон відмовився: 
— Швидко бігати я не можу. Та цареві й не

ма чого бігати. А коли треба буде за ким погна
тися, то я накажу, кому захочу. 



— Ну, то нехай буде так : хто вище підско
чить, той і буде царем. 

Слон знову к а ж е : 
— Я підстрибувати не можу, бо я не легень

кий. 
— Ну, то, значить, хай лев буде царем! — 

гукнули всі, хто бажав лева. 
А слон к а ж е : 
— Так не буде справедливо! Щ о лев може 

зробити, того я не можу, а що я можу, того лев 
не може. Коли вже так, то нехай він зо мною 
побореться. Як поборе мене, тоді й буде царем. 

Лисиця вдалася до хитрощів: 
— Добре, нехай буде так, зведемо вас боро

тися. Тільки тепер у ж е пізно. Хай краще завтра 
ранком. Тільки, панове, не приходьте дивитися, 
я к вони будуть боротися, щоб не заваджати їм. 

Настала ніч, слонові забажалося спати. Пішов 
він до лісу, притулився до дуба та й заснув. Сло
ни звичайно сплять стоячи, спершись на дерево. 
Якби слон ліг боком, тоді б сам не міг піднятися. 

Лисичка слідкувала за слоном, і, коли поба
чила, що він заснув, прибігла до лева й к а ж е : 

— Ясновельможний пане, ходімо мерщій до 
слова! Він заснув. Берімося негайно за діло! 

— А як ж е ми будемо робити діло? — спитав 
лев. — Задушити слона я не зможу. Він проснеть
ся й оборониться від мене. 

— Ні, душити його не треба. Він має звичай, 
коли спить, спиратися на дерево. Коли дерево впа
де, то й слон упаде — тоді ми скажемо, що ти 
слона поборов. 

— Добре ти придумала, тільки я сам не впо
раюся до ранку перегризти дерево. Зуби заболять. 
Піди гукни когонебудь на підмогу! 

Лисиця побігла, зібрала штук з дванадцять 
вовків, мишей та щурів, і всі вони почали гризти 
дуба. Гризли, гризли до самої зорі. Дуб уже тро
хи похилився, а ще не подавався. Щ о робити? 
Уже світало, слон міг проснутися, а дуб ще не 
падав. 

Лисиця і на цей раз вигадала штуку. Покли
кала трьох ведмедів і к а ж е : — Слон, наш май
бутній цар, нанюхав ось на цьому дубі мед. Так 
от, коли він збирався спати, то наказав мені по
кликати вас, щоб ви дістали йому меду. Поки він 
проснеться, щоб мед був напоготові, а то він вас 
покарає. 

Всі три ведмеді полізли на дуба. А лисичка 
дивилась угору і тихим голосом указувала : 

— Лізьте он туди, на той бік! 
Ведмеді вилізли на самий вершечок. Дуб не 

видержав, тріснув і впав. Слон теж упав на бік, 
а далі перевернувся на спину і задер ноги вгору. 
Піднятися вже сам ніяк не міг. 

** * 
Почали сходитися звірі. Лев сидів біля слона, 

а лисиця трохи оподалік вертіла хвостом. Коли 
звірі зійшлися, лисиця заявила: 

— Дивіться, панове, який сильний наш лев, 
слона поборов. Слон ухопився був за дуба, так 
він і дуба разом з ним звалив. Три ведмеді хо
тіли заступитися за слона, то він їх я к жбурнув, 
ледве живі залишились. Дивіться, он вони, бідня
ги, валяються! 

Звірі затремтіли від страху і в один голос 
закричали: 

— Лев буде наш цар! 
З того часу всі звірі вважають лева за царя. 

Коли лев зареве, всі вони тремтять. 
Ставши царем, видав лев такий маніфест: 
— Ми, цар дрімучих лісів, король дібров і га

їв, великий князь степів, наказуємо всім своїм 
підвладним жити справедливо, безвинного не дра
ти, старших шанувати й поважати. Хто заува
жить якийсь безпорядок чи несправедливість, по
винен донести мені, я буду розглядати діло і вин
них карати. А хто буде жити по правді, буде під
глядати провини інших та мені доносити, тому 
буде нагорода. 

Лев закликав собі на допомогу міністрів. Вов
ка призначив луговим, тигра — лісовим, а лиси
цю — польовим міністром. Міністри подякували 
цареві й пішли кожний на свою посаду. 

Інші звірі говорили між собою: 
— Щ о це таке, що лисиця та вовк дослужи

лись такої чести? 
— Тут, панове, діло нечисте, — сказав олень. 

— Правдою не дослужишся царської ласки. Я 
відразу подумав, що лев поборов слона не просто, 
а якимись хитрощами. Звичайно, лисиця щоне-
будь таке вигадала, а вовки, мабуть, помагали їй, 
через те вони й попали в ласку. 

— Та я й сам так думаю, — обізвався вед
мідь. 

Дивляться — недалеко від них біжить лисич
ка. Всі принишкли. 

— Цссс, мовчіть, а то почує — біда буде: всіх 
нас заженуть туди, де козам роги крутять. 



Всі низенько вклонилися лисиці. Вона зупи
нилася й спитала: 

— А чого це ви тут зібралися? Чи не змову 
яку робите? 

— Боже нас борони! Це ми зійшлися побала
кати про той радісний для нас день, коли ми царя 
вибрали. Ми всі радіємо, що Господь послав нам 
такого царя і таких розумних, правдивих мініст
рів. 

— А, якщо так, то ще нічого! А ссе таки, на 
другий раз не смійте збиратися. Ніяких потайних 
зборищ робити не дозволено! 

** * 
Після того звірі жили кожний собі окремо. Ті 

звірі, що живились рослинами, жили мирно, прав
диво, а хижі шкодили слабшим. А як цар почне 
бувало допитуватися „завіщо задрав зайця" — то 
винуватий вибріхувався, що, мовляв, задрав його 
за те, що глузував з царя. Цар вірив міністрам і 
давав їм нагороду. 

Набридло лисиці бути польовим міністром, бо 
в полі, крім мишей, не можна було нічого вполю
вати. Забажалося їй покуштувати курятини або 
гусятини. От і почала вона перевіряти курники 
та уминати по дві-три курки. 

Одного разу вночі тільки підлізла була лиси
ця до курки, схопив її господар за хвіст і ну бити 
буком по хребті! А далі прив'язав до хвоста мо
тузок і повісив лисицю на тину, щоб до ранку 
не втекла. 

Господар пішов спати, а лисиця почала ду
мати, як їй викрутитися з біди. Пручалася, пру
чалася, ніяк не могла вирватися. Мотузок був 
міцний. Тоді вона відгризла свого хвоста й утек
ла. 

Вибігла в поле й думає: 
— Ну, що тепер робити? Як я покажуся своїм 

підданим? Вони мене не впізнають і не слуха
тимуть. А що я цареві скажу, як спитає про хвіст ? 
Ну, та тепер уже того не повернеш, що минуло. 
Поки рана підгоїться, піду до зайця в хату. 

** 
* 

Підійшла лисиця до зайцевої хати й каже : 
— Пусти мене переночувати! Я тобі колись у 

пригоді стану. 
— Ні, не пущу, — відповідає заєць. — У мене 

тісно, малі діти. 
— А я тобі к а ж у : пусти! Ти знаєш, хто я ? Я, 

міністер польовий і контролер домашніх птахів, 
була на селі в державних справах. 

Заєць злякався, пустив. Лисиця ввійшла в зая
чу хатку і лягла на м'яке ліжко, а зайченяток 
повиштовхувала геть. Заєць промовчав, бо боявся 
розгнівити міністра. 

Пішов зайчик добувати дітям їжу, а лисиця 
тим часом забажала їсти. Схопила одно зайченя 

ВІДНОВЛЯЙТЕ П Е Р Е Д П Л А Т У НА „ В Е С Е Л К У " ! 
ПРИЄДНУЙТЕ НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ! 

і з 'їла, потім друге, третє . . . Прибіг зайчик, за
глянув у хатку, а там уже немає ні одного зай
ченятка. 

Зайчик вернувся в поле, сів і гірко заплакав. 
Біг мимо вовк, побачив бідолаху, спинився і пи
тає: 

— Чого плачеш? 
— Та як же мені не плакати? Лисиця забра

лася в мою хатку, поїла всіх моїх діток, а тепер 
пора на мене. Боюся показатись додому. 

— Я її прожену. Ходім разом! 
Пішли вони до хати. Вовк приступив до дверей 

— Хто ти, виходь! 
— Я міністер польовий. Хто сміє на мене кри

чати? 
— А, так це ти, лисиця! •—• каже вовк. — Чи 

не сором тобі кривдити слабих звірят? Я також 
міністер луговий, тож прошу тебе залишити хат
ку бідного зайчика, а то піду до царя і розповім 
йому про твої злі діла. 

— Не твоє, вовче, діло мішатися в мої діла! 
Ти порядкуй у своєму міністерстві, а я буду в 
своєму. 

** * 
Вовк, піймавши облизня, пішов до царя. Роз

повів, як лисиця грабує малих звірят, як живе в 
заячій хатці, як поїла зайцевих дітей. Лев доручив 
вовкові послати оленя з наказом до лисиці, щоб 
зараз з 'явилася до нього на суд. 

Пішла лисиця до царя. 
— Щ о ти там витворяєш? — спитав лев гріз

но. — Як ти сміла так скривдити зайця? 
Бачить лисиця, що не жарти, припала навко

лішки, похилила голову й к а ж е : 
— Ваша величносте! Дозвольте промовити 

слово! 
— Ну, кажи! 
— Я добре знаю, що на мене наговорив вовк, 

А як сказати по правді, то вовк сам винен. Не я, 
а він зайчиків поїв. Я заступилась за зайця, а він 
мені хвоста відгриз і трохи не задушив, ледве я 
втекла. 

Лев послав гінця по вовка, а сам почав обду
мувати діло: хто з них правий, а хто винуватий. 

— Дуже трудно розібрати! Мабуть, обидва 
брешуть. А кого з них слід залишити живим, тре
ба подумати. Лисиця хитра, видно, що вона на
шкодила. Але її не можна покарати, бо вона сво
їми хитрощами посадила мене на царський пре-
стіл. А вовк, хоч і помагав перегризти дуба, так 
не дуже то була велика поміч. Гризти всякий ду
рень уміє. 

Лев недовго розмовляв з вовком. Схопив його 
у свої лапи й задушив. 

Така то була в лева його царська правда . . . 

З а п и т а н н я : Чи такі царі, як лев, бувають тіль
ки у казках серед звірів? 
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CTOP1NKH СДДБИ 

В. Барагура Ілюстрації П. Андрусева 

В Е Л И К И Й П О Д В И Г М А Л О Г О М И Х А И Л И К А 
Було це за часів гетьмана ко

зацької України Івана Виговсь-
кого. Ішла війна з Московщиною. 

Вже два місяці облягали ве
ликі московські армії під прово
дом воєводи Трубецького Коно
тіп. З валів і мурів міста безупин
но тріщали гаківниці, гриміли 
самопали, ревли гармати. Це бо
ронилися завзято козаки, міща
ни, навіть жінки й діти. Усі зна
ли, яка доля їх жде, коли вороги 
здобудуть місто: виріжуть меш
канців, пограбують церкви, спа
лять доми, я к це робили скрізь 
по Україні. А оборонцям сил не 
ставало. В городі не було ані 
харчів, ані стрілен. Малі хлопці 
увихалися по валах та вулицях, 
збираючи ворожі кулі, що густо 
падали по місту. Збирали їх, очи
щали від землі, мастили оливою 
й відносили своїм гармашам. За 
хвилину ці кулі зі свистом вилі
тали з козацьких гармат і сіяли 
спустошення в ворожому таборі. 
Найбільше куль збирав малий 
Михайлик. Всюди було його пов
но. Д е лише не впало вороже 
гарматне стрільно, туди вже біг 
Михайлик. 

Але й найбільші зусилля оборонців не могли 
врятувати міста. Щ е день-два, і стане воно руї
ною. Оборонців тримала ще тільки надія на від
січ, якої вони кожного дня сподівалися від геть
мана Івана Виговського. 

Москалі готувалися вже до рішального насту
пу. Безупину били з гармат у вали і мури, щоб 
зробити виломи і ними вдертися до міста. Найбіль
ше шкоди робила величезна московська гарма
та, що раз-у-раз дихала вогнем, висилаючи на 
город свої важенні кулі . Ц я гармата викликала 
найбільше журби в полковника Григора Гуля-
ницького, що керував обороною міста. 

Була горобина ніч. Темно, хоч око виколь. 
Пальба втихла. Оборонці лягли відпочити, лише 
сторожа ходила по валах. Така сама тиша заляг
ла московський табір. Тільки вартові перегуку
вались час від часу. Москалі, певні перемоги, від
почивали перед головним наступом на місто. 

У таку глуху ніч чиясь маленька постать не
помітно зсунулася по валі в сторону ворожого 
табору. Це був Михайлик, який постановив зни
щити важку гармату. В руці у нього були дов
гий льонт, губка і кресало, під пахвою мішок із 
стрільним порохом. Аби лише Бог дав прокрасти-



ся щасливо у запілля ворожого табору, де стояла 
гармата. 

Хильцем біжить Михайлик. Витріщає очі, щоб 
щось побачити. Нараз чує чиїсь кроки. Це, ма
буть, вартовий. Михайлик притьмом лягає на зем
лю, здержує віддих. Щ е трохи, і вартовий був би 
наступив на Михайлика! Але пощастило. За хви
лину хлопець біжить знову. Повзе між наметами, 
прокрадається далі. Вже перейшов останній ряд 
шатер, минув сторожу. Ось недалеко гармата. 
Стоїть собі безпечно, далеко в запіллі. Б іля неї 
твердо спить вартовий. А ж хропе. Обережно-тих-
цем підсувається Михайлик до гармати і береться 
за діло. Руки дрижать. Ох, скоро треба робити, 
бо я к прийде зміна сторожі, то все пропало! Ми
хайлик запхав у л ю ф у мішок з порохом, заткав 
щільно отвір клоччям, витяг довгий льонт і черк
нув кресалом об кремінь, щоб іскра запалила губ
ку. За хвилину маленький вогник спалахнув низь
ко при землі і побіг льонтом догори. Михайлик 
щосили в ногах пустився бігти геть від гармати. 
Відбігши, приліг за невеликий г о р б о к . . . В тій 
хвилині сліпучий блиск освітлив увесь московсь
кий табір, страшний гук потряс землею й пові
трям. Заметушилися в обозі, почулися крики й 
біганина. Михайлик спостерігав все зі свого схо
вища. 

** 

Та Михайлик знав, що він не може довго окри
ватися. Москалі втихомиряться, очуняють з пер
шого переполоху й стануть шукати, хто спричи
нив вибух і розрив гармати. А тоді пощади йому 
не буде. 

Треба подумати, як вернутися у город. 
Нараз із мурів і валів міста розляглися звук 

сурем, тупіт сотень коней, стрілянина з мушке
тів, пищалів, гаківниць і бойові оклики „слава". 
Михайлик мало не підскочив і не крикнув на ра
дощах. Він врятований! Це залога Конотопу по
бачила заколот у московському таборі й зробила 
випад. 

Козаки вдерлися всередину табору, рубали во

рогів шаблями, кололи списами, топтали кіньми, 
стріляли з пістолів і рушниць. Михайлик поба
чив, що якийсь молодий козак женеться зі списом 
за бородатим москвином, що втікав скільки сили 
в ногах. Михайлик побіг навпроти козака. Пізнав 
його — це Семен Зарубаний. 

— Семене! — закричав хлопчина на все гор
ло. — Це я, Михайлик, рятуй мене! 

Козак здивувався, почувши знайомий голос у 
запіллі московського табору. Він покинув здога
няти москаля і стягнув коня поводами. 

— А ти що тут робиш? — гукнув він, пізнав
ши Михайлика. 

— Я розірвав московську гармату — відповів 
Михайлик. 

— Ти!? — здивувався козак. 
Та не було часу на розмову. Козацькі сурми 

сурмили вже на відступ. Москалі опам'яталися 
й почали натискати на козаків з усіх боків. Семен 
схопив Михайлика на сідло, вдарив коня остро
гами і вихром помчався за козаками. А вже був 
найвищий час, бо кулі густо свистали над голо
вами, і московські солдати намагалися забігти 
козакам дорогу до міста. 

** * 
Подвиг Михайлика дав змогу полковникові 

Гуляницькому продовжити оборону Конотопу ще 
на кілька днів. За той час гетьман Іван Виговсь
кий зі своєю армією несподівано наскочив на 
московський табір і в завзятому дводенному бою 
розгромив московські армії. Майже тридцять ти
сяч солдатів лягли головами, решта, разом з воє
водами, попались у козацький полон. Цього дня, 
8-го липня 1659 року, не тільки Конотіп, але й 
уся Україна святкувала велику й славну пере
могу над своїм відвічним ворогом. Святку
вав цю перемогу й Михайлик, що своїм вчинком 
допоміг розгромити наїзника. 

Від самого полковника Гуляницького Михай
лик отримав прилюдну похвалу й нагороду — 
вороного козацького коня з кульбакою й пово
дами. 



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 

14. Щ Е ОДНА Н Е Б Е З П Е К А 

Мурчик біг безперестань на схід сонця. У сво
єму запалі він забув, що біля людських осель 
треба бути обережним. Котики теж мають бага
то ворогів. Та Мурчик був ще замолодий, не мав 
досвіду, а про зрадливу лисичку вже забув. Мур
чик думав, що коли він нікого не займає, то й 
його ніхто не напастуватиме. Але, опинившись 
між хатами, переконався, що інколи буває 
інакше. 

Перебігаючи дорогу, Мурчик почув за собою 
гавкання собак. Оглянувся. Три собаки, висоло
пивши язики, бігли просто на нього. ї х великі 
пащі й довгі язики перелякали бідного Мурчи
ка, і він кинувся втікати. Та найбільша собака 
вспіла його наздогнати. 

Мурчик почув над собою люте дихання воро
га і зрозумів: він у смертельній небезпеці. Пам'я
таючи материну науку, що до ворога треба завж
ди ставати лицем, він раптом обернувся. Розкрив 
рота, блиснув зубами, висунув гострі пазурі і з 
усієї сили вдарив ними ворога по носі. 

Діти! Зберігайте окремі числа „Веселки" й окла- |; 
дайте їх у річник. Оправлені в одну книгу числа ! 
журналу будуть прикрасою Вашої бібліотеки. 

Собака від болю покрутила головою й відско
чила. Зупинились і два інші пси, здивовані нев
дачею свого товариша 

З цього скористався Мурчик і мерщій виско
чив на тин. Собаки підстрибували до нього, лю
то вимахували хвостами, гарчали та скавучали 
зі злости. А Мурчик обертався то в один, то в 
другий бік, грізно воркотів і погрожував лапкою. 

Хто знає, чим все скінчилося б, якби з хати 
не вийшла якась жінка. Побачивши котика в не
безпеці, вона схопила палицю і розігнала собак. 

Жінка підійшла до Мурчика, щоб забрати до 
своєї хати, але він уже нікому не вірив. Він стриб
нув з тину в город і, припадаючи на задню ногу, 
зник серед бур'янів. 

Добра жінка вже більше не побачила Мурчи
ка. Після цієї пригоди він став дуже обережний, 
до людських хат не підходив, а біг полями нав
мання, все на схід. В нього було тепер тільки 
єдине бажання : добитися чимскоріше до любого 
Славчика. 

15. Щ А С Л И В Е П О В Е Р Н Е Н Н Я 

Одної осінньої днини Славчик бавився на ве
ранді. Надворі було холодно, і мати не дозволи
ла йому виходити на город. Хлопчина порозкла
дав свої забавки на підлозі й розважався. Най
більше милувався він своїм „Мурчиком". Це бу
л а іграшка на подобу котика, яку купила ма
туся після того, я к справжній Мурчик несподіва
но пропав. І ось тепер, коли Славчик щось до 
свого котика-іграшки приговорював, почув він 
знадвору жалісне „мяяяв". 

Хлопчик виглянув у вікно і побачив на схід
цях живого котика. Він пізнав його вмить, бо 
я к не пізнати Мурчика, чорненького, в білих ру
кавичках? Котик дивився у вікно і немов питав
ся, чи можна йому зайти в хату. Славчик дуже 
зрадів, відчинив двері до кухні і закричав: 

— Матусю, ходіть сюди, прийшов Мурчик! 
Матуся вийшла на веранду і, побачивши коти

ка, всміхнулася: 
— Так, це справді Мурчик! І де ж він, воло

цюга, пропадав так довго? 
Ч и можна було його не пустити? Це був та

ки живий котик, а не забавка. В його очах було 
стільки смутку й просьби, що Славчикова мату
ся вже не вагалася і закликала : 

— Мииць-мииць-мииць, ходи, ходи! 
Мурчик вступив на веранду, підняв хвостика 

і зам'явкав. Хоч був брудний, Славчик погладив 
його і закричав: 

— Мурчик вже наш! 



Матуся налила в тарілочку свіжого молока, 
і котик по довгій мандрівці вперше почав хлеп-
тати свій улюблений сніданок. А ж тоді Славчик 
помітив, що він шкутильгає на задню ногу. 

— Матусю, Мурчик, мабуть, ранений. Поди
віться, що йому сталося! Йому треба перев'яза
ти ногу. 

Матуся взяла котика на руки. Нога була под
ряпана, закривавлена й напухла, але не було ні
чого загрозливого. 

— Не бійся, Славчику, він з цього вилижеться. 
Кожний котик сам для себе найкращий лікар. 
А ти, Мурчику, тепер уважай! Старайся бути 
добрим, чемним і не роби нам жадної шкоди. 

Мурчик терся м'якою спиною об ноги Слав
чика та його матусі і задоволено повторював 
своє ,,мяв-мяв". 

Мурчик залишився в рідній хаті і знову ко
ристувався всіма вигодами. Тепер він був розум
ніший, бо мав життьовий досвід. Уже не забігав 
у комору, не вискакував на стіл, не кидався на 
маленьких курчат, не займав кріликів. Він знав 
свій котячий обов'язок: пильнувати, щоб на ха
зяйстві не дуже гуляли щурі та миші. Славчико
ва мати в нагороду за пильність не раз купува
ла для котика шматок смачної печінки. 

Поведінка Мурчика так сподобалася матусі, 
що одного разу вона купила в місті гарну ч е р 
вону стрічку і перев'язала нею котика. Мурчико
ві з цією стрічкою було дуже до лиця. Навіть 
стара Мушка, яка від часу повернення Мурчика 
ставилася до нього з недовір'ям, подобрішала, 
підійшла до сина, полизала його по голові і 
промуркотіла: муррвав-муррвав-муррвав! По-ко
тячому це означало: „Ходи зі мною надвір!" Мур
чик послухався і вибіг за мамою підстрибуючи. 

Стара Мушка йшла попереду і безперестань 
мурвавкала, ніби промовляючи: „Ось якого гар
ного я маю сина! Мурвав! Ходіть, коти й коти
ки, і подивіться, яку він має гарну червону стріч
ку! Мурвав! 

(Кінець) 

КИЦЯ - ЖАРТІВНИЦЯ 
Ілюстрація Юрія Козака 

Розповім я вам про кицю, 
Нашу кицю-жартівницю: 
Киця наша чорна, 
Жвава і проворна, 
Прудко бігає вона 
Від вікна і до вікна, 
Через мешкання усе, 
Наче шторм її несе. 
І на татову полицю 
Часто лазить наша киця, 
Звідтіля книжки скидає 
І вночі усіх лякає. 

Кицині зелені очі 
Бачать добре й серед ночі, 
І бояться мишенята 
В нашу хату заглядати. 
Тільки б мишка в хату глип — 
Наша киця миттю стриб 
І поцупила б маленьке — 
Затужила б мишка-ненька! 

Отака то наша киця, 
Наша киця-жартівниця! 

Алла Коссовська 



Біг раз лугом батько Ух, 
Загубив він капелюх. 

Бігла баба Завірюха, 
Не підняла капелюха. 

Біг ще зайчик Клаповух, 
Не дививсь на капелюх. 

Чап-Чалап туди ішов, 
Капелюх отой знайшов. 

Змерзли голова і вуха 
Треба конче капелюха. 

Хоч фасоном до вподоби, 
Завеликий до особи. 

Кликнув Чап-Чалап: „Гей, друзі! Славне „Братство Капелюха» Ходить так тепер по л у з і -
Закладаймо спілку в луз і !" Д л я усіх, що змерзли в уха. Ніг дванадцять в капелюсі. 

ЕКО 
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ІСТОРИЧНА КАЗКА бОГДАНЖОЗАІС-ХАРАКТЕРНИЮ 
ШЮН DAN, KOZAK-SORCERER UKRAINIAN TALE 

РОЗДІЛ V: НА ПЕРЕПРАВІ CHAPTER V: AT THE RIVER FORD 

•—Хлопці, — гукнув Богдан , — 
з а п а л ю й т е в'язки й пускайте дере
во з річки у Д н і п р о ! 

"Hey, boys,"—shouted Bohdan— 
"set fire to the rafts and flow them 
from the stream into the Dnieper 
River!" 

Запалав Д н і п р о вогнями і поніс Сполохалися татарські коні, за-
їх просто на татар. кричали з дива і страху татарські 

вояки. 

The Dnieper burts into flames 
and carried the flames directly 
against the Tartars. 

The Tartar horses ran wild and 
the Tartar soldiers cried in panic 
and awe. 

Частину татар обскочили коза
ки на березі . 

The other group of Tartars was 
surrounded by the Kozakg on the 
bank of the river. 

Б о г д а н кинув аркана просто на 
ш и ю бородатого бея . 

Bohdan threw his lasso directly 

— Слава козакові Богданові ! — 
закричали н а р а д о щ а х козаки, ве
д у ч и п о л о н е н и х татар н а Січ. 

"Glory to Kozak Bohdan!"—the 
around the neck of the bearded Bey. Kozaks shouted joyfully as they 

took the captured Tartars to the 
Sich. 

(Кінець п'ятого розділу) 
(End of Chapter Five) 


