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В Е С Е Л И Х  С В Я Т  Р І З Д В А  Х Р И С Т О В О Г О
— • й  —

Щ А С Л И В О Г О  Н О В О Г О  Р О К У  
Співробітникам, П ередплат никам } Читачам, 

ї х  Батькам, В и х о вн и к а м  і Вчителям, 
всім П р и х и л ь н и к а м  і Ж ерт водавцям  

-—  б а ж а є  —  

В И Д А В Н И Ц Т В О  й Р Е Д А К Ц І Я  „ В Е С Е Л К И ' ’

РІЗДВЯНИЙ ПРИВІТ
(Ілюстрація Юрія Козака)

Стоїть ВЕСЕЛКА край воріг 
В новій святковій свиті,
Різдвяний нам несе привіт 
Із міста Д ж ерзі Ситі.

На ґудзик пальчик і —- дзень-дзень: 
,.Чи можна, друзі, в хатку?
Хотіла б я в цей світлий день 
Співати вам колядку.

З Різдвом святим вітаю вас:
Христос вродився нині!
Ісусе. дай щасливий час 
І вам. і дітям всім ураз,
І нашій Україні”.

Діти! П орівняйте ці два рисунки І знайдіть ш ість відмінностей, яким и 
вони р ізняться.

РОЗГАДКИ ЗАГАДОК З ЧИСЛА „ВЕСЕЛКИ” ЗА 
ГРУДЕНЬ 1985 р.: ЗАГАДКА-НЕДОМОВКА: а) 
Річку, б) Сніг. ХТО ТОЙ МАЛЯР? Мороз. МЕТАГРА- 
МА: К-ора — Н-ора. ХТО Я? Літак. ДИВНА ХАТКА: 
рукавиця. ЩО ЦЕ? а, б) Сніг.
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Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

У С В Я Т  В Е Ч І Р

Вифлеємська зірка сяє 
В Святвечірній світлий час. 
Стіл святково прибирає 
Наша матінка для нас.

Вже закінчені всі справи, 
і великі і малі...
Ой, як смачно пахнуть страви 
На різдвяному столі!

Тільки сіли до вечері 
Смакувати пиріжки,
Як застукали у двері 
З колядою співаки.

Бог Предвічний буде з нами! 
Славимо Його ім’я!
І разом з колядниками 
Колядує вся сім’я.

ЩО ЗА ГОСТЯ
(Ілюстрація Яреми Козака)

Що за гостя в нас така,
І зелена, і струнка,
Сяє зірка угорі,
На гіллячках ліхтарі?
Що це? Яблунька?
Ні-і!
Що за гостя в нас така, 
і зелена, і струнка,
І ростуть на ній не шишки, 
А цукерки та горішки?
Та що ж це?
Я-лин-ка!
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Роман ЗАВАДОВИЧ Ілюстрація Едварда КОЗАКА

їде полем Біла Пані, 
Пишна краля зимова, 
Вихри-коні тягнуть сани 
Сяє срібна булава,

Ми ж Господньому Дитятку 
У святу Різдвяну Ніч 
Заспіваємо колядку 
В тихім сяйві зір і свіч.

(Англійська казка — Ілюстрації Ірини Молодецької)

Давно-давно в одному гірському селі оповіда
ли леґенду, що кожного Різдва в горах, серед 
снігів, розквітає гарна червона рожа, але знайти її 
може тільки хтось справді добрий, хоробрий і 
чистий серцем. Минали роки, і багато мешканців 
села з кожного покоління шукали цієї різдвяної 
рожі, але ніхто не був спроможний її знайти, хоч і 
передавали цей переказ про чудесну квітку з уст в 
уста і люди вірили, що колись таки хтось із їхнього 
села знайде її.

Коло підніжжя гори стояла маленька хатина, 
де жив працьовитий лісник-дроворуб з дружиною і 
двома дітьми — синочком Вільямом і донечкою 
Маргаритою. Це були прості, добрі люди, жили 
бідно — задоволені тим, що мали, а харчувалися 
козячим молоком, сиром і паляницею хліба. Однієї 
зими горе навістило маленьку хатину: мати дуже 
захворіла, а батько, рубаючи дерево, пошкодив 
собі ногу й не міг більше працювати. Сталося це 
саме перед Різдвом, і тому родина не мала грошей 
навіть на маленьку різдвяну ялинку для дітей.

Настав Свят-Вечір. Діти сумно сиділи біля 
вікна і дивилися, як м’який, білий сніг укривав усе 
довкола.

— Де наша ялинка? — питала маленька Марга
рита. Вона була ще зовсім мала, щоб усе розуміти. 
Вільям був старший за сестричку, І йому так прикро 
було бачити, що їй на оченята навернулися сльози 
Він вирішив тихенько вирушити з хати, піти на гору 
і зрубати ялинку для Маргарити, Взявши маленьку 
сокиру, хлопець вийшов з теплої хатини і став 
підійматися на гору. Всі дерева, що їх він проминав,

були дуже великі — не під силу йому зрубати одне 
з них своєю малою сокирою. А тому він видряпу
вався все далі й далі, вишукуючи малу ялиночку, 
брів пухнастим снігом, а холодний вітер пронизу
вав його до кісток крізь благенький одяг.

Вже почало смеркати, і світла з неба ставало 
все менше й менше. Раптом хлопчина натрапив на 
малого зайчика, який безпорадно борсався в снігу
— його лапка попала в пастку. Що робити? Вільям 
знав, що мусить поспіш ати, якщо хоче знайти 
ялинку ще перед присмерком і повернутися додо
му, поки настане ніч. Але як лишити маленьке, 
бідне зайченя в пастці? Похололими, закляклими 
від морозу пальцями узявся він звільняти нещасне 
звірятко з пастки. Нарешті пастка розкрилася і 
вдячне зайченятко поскакало геть, а хлопцеві 
здалося, що воно промовило: „Дякую! Бажаю тобі 
щасливого Різдва!”

Вже було зовсім темно, але Вільям ще не зби
рався повертатися додому, бо не зрубав ялинки, 
хоч йому перехоплювало віддих від холодного віт
ру. Тут зауважив він маленьку лісову миш ку— вона 
лежала коло його ніг, охляла від голоду. „Треба 
знайти якоїсь поживи для бідного звірятка” — вирі
шив хлопець і, розглянувшись довкола, знайшов 
трохи сухих ягідок. Мишка жадібно з’їла їх і, вті
каю чи, наче пропищала: „Д я ку ю  тобі! Бажаю 
веселого Різдва!”

Ніч вже оповила землю, а ноги хлопцеві геть 
чисто померзли і, як він не стримувався, сльози 
самі котилися йому по лиці. В цю мить сталося 
щось дивне-таємниче: червоне світло залило сніг і
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високі дерева, у лісі стало видно, як удень. І тоді 
просто перед хлопцем розступилася земля і 
з’явився росистий, зелений кущ рожі. На вершку 
його красувалася чудова червона рожа, — її 
пелю стки  блищали й іскрилися, як кош товні 
самоцвіти-рубіни, а пахощі від неї неслися, ніби зі 
ста садків. Хлопчині від здивування очі широко 
розкрилися — він ще ніколи не бачив такої краси. 
„Зірви мене, Вільяме!” — здавалося, говорила до 
нього чудесна квітка, і він обережно, сягнувши до 
кущ а, з ірвав  рож у і знею  вир іш ив вертатися 
додому, бо її сяйво освітлювало йому дорогу з 
високої гори.

Коли хлопець доходив до рідного села, меш
канці його повибігали з хат, побачивши таке диво, 
здіймали руки вгору і гукали:,,Хвала Богові! Малий 
хлопчина знайшов р іздвяну рож у!” А Вільям, 
радісно вступивши до рідної хатини, сказав до 
сестрички: ,,Я не міг дістати ялинки, але приністобі 
чудову квітку — ось вона!” І в тій хвилині, як світло 
різдвяної рожі осяяло маленьку кімнату, батько 
скочив з крісла — його нога враз загоїлася, а хвора 
мама піднялася й сіла в ліжку, її щоки зарум’янили

ся так, як тоді, коли вона була здоровою.
Світло від рожі засяяло з вікон і розлилося по 

цілій вулиці, де натовпом збиралися мешканці 
села, зачаровані тим, що сталося. Раптом у двері 
лісникової хатини хтось голосно постукав — всі 
побачили самого князя, що довідався про незви
чайну подію. Він прийшов попросити маленьку 
гілочку різдвяної рожі для свого саду. Маргарита 
швиденько побігла і принесла ножиці з маминої 
комоди, а Вільям обережно в ідр ізав гілочку  і 
крихітну пелюстку з чарівної квітки й подарував 
князеві.

За цей даруноклісниковародинаодержала від 
князя цілий міх усякого добра і грошей. А тоді 
купили для малої М аргарити гарну ялинку із 
золотими і срібними прикрасами та ласощами, а

також багато забавок для Вільяма. А різдвяна рожа 
з того часу розквітала щороку на Різдво і наповню
вала малу хатину світлом, любов’ю і щастям.

Переказала Валентина Ю р ч е н к о  

(Пояснення на стор. 13-ій внизу)
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НОВИЙ РІК ВЖЕ СТУПИВ НА ПОРІГ
(Ілюстрація Богдана Доманика)

Новий лід,
Новий сніг,
Нові зорі 
У небі умитому.
Новий рік
Вже ступив на поріг 
І запитує:
— Чи ти любиш поля снігові?
Чи ти любиш хуртечі над пралісом?
Чи готовий в дороги нові,
Де високі мости поздіймалися?
Новий лід,
Новий сніг.
Відчиняю 
Із радістю двері я:
— Добрий ранок тобі,
Милий гостю!
Ми чекали тебе!
Хай біліють поля снігові,
Ми їх ясно освітимо багаттями.
Ми готові в дороги нові,
Ми готові навчатись, змагатися!
Новий лід,
Новий сніг.
Нова пісня вінчає 
Перемоги із кожною дниною.

Новий день,
Новий рік.

Умите небо — безхмарне небо, хуртеча — хуртовина, сніговія;

В И П А В  С Н І Г

Випав сніг,.. До нас у гості 
Ой, скільки птаства прибуло 
На ще живі й пахучі брості, 
На сите ягідне тепло.

Зимі не вірять ще синиці, 
їм дуже хочеться весни,
І тулять крила до ялиці,
До зеленавої сосни.

І дятли стукають сердито 
У непохитні стовбури:
Куди, куди сховалось літо? 
А може, гляне з-під кори?

П ояснення -сповничок: Брссть — паросток, пагінець, про- 
ростень (sprout); синиця — titmouse; ялиця, япина — (fir tree); 
дятель, жовна (woodhecher).
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Володимир М А Ц Ь К ІВ  Ілюстрація М ихаила М И Х А Л Е В И Ч А

РОКОВИНИ 22-ГО СІЧНЯ
Юрко, учень 5-ої кляси прийшов із школи 

українознавства дуже врадуваний, Коли мати 
запитала, чому Юрко такий веселий, він відповів: 
,,Мене вибрали до шкільного хору, що має співа
ти 22-го січня. В цьому хорі співають учні 7-ої 
і 8-ої кляс, але вчитель вибрав мене з 5-ої. Він 
сказав, щоб кожний учень нашої кляси заспівав 
якусь пісню, яку добре знає. Я заспівав „Човник 
хитається”, якої ти, мамо, мене навчила. Тоді 
вчитель сказав, що я маю дуже гарний голос та 
добрий слух і сказав, щоб я прийшов на пробу 
хору. Мене поставили на самому переді”.

Мама побажала Юркові найкращих успіхів. 
Але він сказав, що не знає добре, чому саме хор 
має виступати 22-го січня. Він чув, що тоді при
падають якісь важливі роковини з історії Украї
ни, але не знає докладно, які.

Тоді мама сказала: — Запитай дідуся! Він 
цю справу докладно знає і тобі про неї розкаже, 
бо сам переживав ту важливу подію.

Юрко пішов до дідуся і попросив розповісти, 
як то було 22-го січня, бо він має співати у той 
день в шкільному хорі.

Дідуньо посадив Ю рка коло себе і сказав:
„Мене дуже тішить, що мій внук співатиме 

в роковини 22-го січня, бо того дня 1919 року ста
лася надзвичайно важлива подія, і я про неї тобі 
розкажу. Але, щоб ти краще її зрозумів, я поста
раюсь пояснити тобі, як до того дійшло.

Ти знаєш, що в нас, в Україні були колись 
козаки, які обороняли волю і права нашого н а
роду. Але так склалося, що козацька держава 
упала і козацтво перестало існувати, а вороги 
розділили нашу землю поміж себе. Східню Ук
раїну, що лежить по обох боках Дніпра, захопи
ли москалі, а західня зі столицею Львовом діста
лася Австрії. Це було 1772 року. Річка Збруч, що 
вливається до Дністра, ділила нашу Батьківщ и
ну на дві частини.

Літа минали. Наш нарід обабіч Збруча ста
рався всіма силами визволитись з важкої нево
лі. Аж прийшов 1914-ий рік, коли почалася вій
на між Росією і Австрією. Ця війна знесилила 
обидві держави. Навесні 1917 року вибухла в 
Росії революція і поневолені Москвою народи по
чали творити свої власні держави. Український 
нарід теж зорганізував свою власну незалежну 
республіку на тих землях, що перед тим належ а
ли до Росії, і це проголосив 22-го січня 1918 року.

Тоді московські вороги вислали в Україну

Різдвяна зірка над Софійською площею в Києві

свої війська, щоб знову поневолити нашу Батьків
щину. Розпочалася війна.

Західня або Галицька Україна була ще далі 
під пануванням Австрії. Але 1-го листопада 1918 
року Австрія теж розпалася, бо кожний нарід, 
що був під її пануванням, почав організувати 
свою власну державу. Початок цього зробили 
українці, які перебрали Львів і галицьку землю 
в свої руки того самого дня, тобто 1-го листопада 
1918 року.

Але сталося так, що поляки, які теж прого
лосили тоді свою незалежність, розпочали війну 
з українцями, щоб забрати і наші землі. Українці 
на західніх земля створили власний уряд та своє 
військо, щоб відбити польський наступ.

То були дуже важкі часи, бо наш нарід му
сів боротися на дві сторони.

На самих початках було в нас два уряди, в 
Західній і в Східній Україні. Тому обидва ці уря
ди договорились,щоб створити одну спільну ук
раїнську державу з одним урядом. Це проголо
шено 22-го січня 1919 року. На Софійській площі 
у Києві урочисто прочитано „Акт Об’єднання” 
всіх українських земель в одну нероздільну, со
борну і незалежну українську державу, яку наз
вано Українська Народна Республіка.

Як бачу, ваша ш кола розуміє важливість цієї 
історичної події і хоче відзначити її окремим свят
куванням, як  це кожного року роблять всі укра
їнські організації в різних місцевостях, де ж и
вуть українці”.

Ю рко з великою увагою вислухав дідову 
розповідь.
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ВІД зим и до зими

(Ілюстрація Петра Холодного)

Січень січе,
Лютий лютує,

Березень плаче, 
Квітень квітує.

Травень під ноги 
Стелить травицю.

Червень складає 
Сіно в копиці.

Липень медовий 
Бджілок чарує.

Серпень чудовий 
Хліб нам дарує.

Вересень трусить 
Груші в садочку.

Жовтень гаптує 
Клену сорочку.

Йде листопад,
Застеля килими.

Грудень надходить — 
Початок зими.

Трусити — трясти; клен — maple.
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Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

Три Івасеві кузинки:
Ляля, Галя і Маринка

Повиходили із хати 
На сніжочку погуляти.

Поставали у рядочок 
Та й дивились на сніжочок.

Хоч недовго і стояли —
Ручки й ніжки позмерзали.

А Івась проходив мимо:
Ой, люблю ж — їм каже — зиму!

А сестрички кажуть, — ми, 
Ой, не любимо ж зими!

Завжди нас вона морозить —
Ми її вже маєм досить!

А Івась: страшна зима —
Коли руху в нас нема!

Сніжні кулі — всі качати! 
________  Будем поїзд будувати!
Понснення-сповничок: Перон — плятформа вздовж залізнич них рейок, куди під’їждзає поїзд, щоб підібрати пасажирів 
(platform).

Кожна куля — це вагон,
А подвір’я — то перон.

Коли поїзд майстрували —
Аж гарячо сестрам стало.

Добру раду дав Івась — 
Недаремно він Мудрась!

рейок, куди під’їждзає поїзд, щоб підібрати пасажирів
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В Е Д М І Д Ь  І  В І Т Е Р

(Ілюстрації Ольги Рудакевич)

Трапилось це на холоднющій Півночі. Великі 
крижини плавали по водах П івнічного океану. 
Жили там білі ведмеді, тюлені, пінґвіни, моржі.

Одного разу білий ведмідь дуже зголоднів. 
Став на задні лапи, затулив передньою лапою очі 
від сонця і приглядається, де б йому поживитись. І 
побачив далеко на крижині багато моржів, що 
вигрівалися проти сонця. Л іг він на живіт і почав 
сунутись до них по льоду. Але морожі побачили 
його і почали втікати. Ведмідь пустився за ними, 
але моржі все далі відпливали.

,,От, якби в мене був приятель, він би мені 
допоміг” , — подумав ведмідь. — Але приятеля в 
нього нема, і раптом, що це таке? Сніг з крижини 
почав легко крутитися кругом його пащі. Ведмідь 
почув якесь шарудіння і бідопаха трохи налякався 
Не хотів він, щоб моржі бачили, що він боягуз, тож 
став дибки, наставив кігті.

— Г ей, хто це мені снігом очі засипає? — питає.
— Це я — вітер.
— А ти як наважився це робити?
— Не сердься на мене, — просить вітер. — 

Поможи мені!
— Гм-м, а як же можу допомогти тобі?
— Зовсім  простої подуй на мене, і я знов 

наберуся сили.
— Добре! Але як ти мені віддячишся?
— А знаєш, як? Я прижену тобі крижину з 

моржами.
Зрадів ведмідь: — О, то будьмо приятелями!
— Гаразд! В дружбі велика сила.

Набрав ведмідь у легені повітря, скільки було 
можна, і щосили дмухнув. Вітер зрадів, ворухнув
ся, набрав сили, промчався понад морем-океаном, 
понад крижинами. Не встиг ведмідь і оком кинути, 
як уже вітер пригнав йому крижину з моржами, А їх 
там стільки було, що і не порахуєш, тьма-тьмуща.

Накинувся ведмідь, двох моржів з кісточками 
з'їв, а третього вже не подужав. Вирішив трохи 
відпочити. Розлігся на леді, одну лапу під топову 
поклав, другою накрився. І так солодко заснув.

А вітер зрадів, що ведмідь сили йому піддав, 
розгулявся, весь день і ніч бушував по морі — 
океані. А на ранок зовсім знесилився. І згадав він 
про свого приятеля-ведмедя і поплентався до 
нього. Втомлений, зовсім  без сил, присів  біля 
ведмедя Почав кликати його: — Поможи мені, 
друже!

Ведмідь тільки на другий бік перевернувся. 
Голосніше засвистів вітер:

— Слухай! Рятуй мене!
Ведмідь розплющив одно око, розсердився і 

крізь сон промимрив:
- -  Добрі друзі так не роблять! Бачиш, я сплю, а 

ти починаєш кричати.
В ітер зібрався останками сил і зажурений 

поплентався над морем. Ледве-ледве тримається 
над хвилями — от-от утопиться. Аж тут раптом 
трапилась несподіванка, Якраз у ту пору, як вітер 
торкнувся води, під ним з’явився величезний кит і з 
силою видихнув, як завжди, повітря. А вітрові 
тільки цього й треба було. Він віджив, зрадів, 
подякував китові і помчався знов понад морем- 
океаном. Довго він літав, всюди побував. Побачив 
тюпенів, пінгвінів, ще й родину білих ведмедів. 
Дехто з них уже готувався на нічліг.

І згадав вітер про свого приятеля-ведмедя. 
Полетів і на нього подивитись. Прилітає, а ведмідь 
як спав, так і спить. Розсердився вітер, кинувся і
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погнав до берега крижину, де спав ведмідь.
А там мисливець полював. Побачив він спля

чого ведмедя і зв’язав його мотузком. Заревів 
ведмідь і просить у вітра допомоги. Але вітер каже:

— Справжні добрі приятепі-друзі так не ро
блять: вони завжди про дружбу пам’ятають, а не 
тільки тоді, коли самому трудно. А ти спав, навіть і 
не ворухнувся, як я потребував твоєї помочі.

З чукотської казки 
переклала Н. Л. — М.

Пояснення-сповничок: крижина — ice floe; тюлень — seal; морж
— morse, walrus; паща — рот тварини (mouth); шарудіння — 
rustling; боягуз — coward; ставати дибки — to rear, to prance; 
легені — lungs; тьма-тьмуща — дуже багато; не подужав — тут: 
не міг з’їсти; бушувати — to storm, to rage: знесилитися — to 
became weak; плентатися — to trudge; промимрити — to mumble 
out; кит — whale; мислевець — hunter; Північ (з вепикоїбукви) — 
тут: околиці, моря і суші, коло північного полюса.

Ірина РЕЙТ Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

З И М О В А  П Р О Г У Л Я Н К А

З татом я іду гуляти.
Ледве вийшли за поріг -»• 
Сніг пухкий, густий, лапатий 
біло стелиться до ніг.

По заметах крок за кроком. 
Скрізь білісінька перинка — 
Тільки де-не-де ялинка 
визирне зеленим оком.

Горобцям сипну зернину — 
Буде полудень пташкам. 
Моркву зайчику підкину, 
білочці горіха дам.

Стриб! Звірятка неголодні, 
і цвірінь грайливе чую.
—- До побачення сьогодні, 
завтра знов вас нагодую.
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Ірина РЕЙТ Ілюстрація Юрія КОЗАКА

Я Л И Н К А  У З А Й Ч Е Н Я Т

Одного святкового вечора зайченята із своєю 
мамою вибралися погуляти. Вони весело гукали, 
гралися в сніжки і так швидко бігали, що нехотячи 
опинилися на краю лісу. А недалеко під лісом 
стояла хатка. Вікно тієї хатки горіло ясним світлом. 
Зайченятам закортіло заглянути у те вікно. І вони 
заглянули, хоч вікно було високо і треба було один 
одного підсаджувати.

Що побачили зайченята? Вони побачили чудо
ву, гарно прикрашену ялинку. Навколо неї бігали 
діти. Вони дуже тішилися і на радощах високо 
підстрибували вгору. Як зайченята.

— Ходімо додому, — сказала зайчиха. Вона 
вельми здивувалася, що її зайченята раптом 
принишкли.

— Побігайте собі, — заохочувала їх, бо поду
мала, що зайченята змерзли. Зайченята сказали, 
що вони не змерзли. їм дуже сподобалася ялинка і 
вони захотіли мати таку саму.

— Звідки взяти ялинку? — зажурилася зайчи
ха, — адже ви не діти, а в зайченят ялинокне буває. 
Зайченята гірко заплакали і зайчиха ще більше 
зажурилася, та вже не знала, як їх потіш ити.

Втім з ’явився перед ними дідусь Л ісовик і 
сказав:

— Не люблю я, коли у моєму лісі хто-небудь 
гірко плаче. Будете мати ялинку. Витріть сльози і Щ 
почекайте хвилинку.

Зайченята витерли сльози і почали чекати. А 
дідусь Лісовик розбудив одну ялинку, яка разом із

12



своїми сестричками-ялинками смачно спала під 
сніговою перинкою:

— Встань доню і зніми з себе снігову перинку. 
Ми тебе гарно прикрасимо і наші зайченята стриба
тимуть навколо тебе, як діти.

Коли ялинка струснула з себе снігову перинку, 
виявилося, що на її гілочках є чудові, великі шишки. 
Але цього було мало, щоб вважати ялинку прикра
шеною, і дідусь Лісовик велів сові, яка все вночі 
бачить, полетіти на горобину і взяти в неї декілька 
китичок червоних ягід. Червоні ягідки так гарно 
червоніли на ялинці, якби це не були звичайні 
я гід ки  горобини, а справж н і склян і кульки  з 
крамниці в місті.

Ялинка була дуже гарна, лише неосвітлена. Та 
звідки взяти в лісі свічки?

Дідусь Л ісовик спитав найбільшу зірку на небі:
— Зіронько, чи не схотіла б ти зійти на годинку 

на ялинку та освітити її зверху до низу.
— З великою приємністю! заволала зірка і 

зіскочила з неба прямісінько на вершок ялинки. 
Вона закликала ще кілька своїх діточок-зірочок, які 
поприсідали на гілках і почали моргати на всі боки, 
їм було дуже весело, бо вони ще ніколи не зіскаку
вали з неба на ялинку.

Ялинка була гарна-прегарна, найгарніш а в 
світі. Дідусь Лісовик посміхнувся в свої довгі вуса 
і пішов до лісової хатки відпочивати, а зайченята, 
узявшись під боки, почали радісно стрибати, як 
діти. Вони співали дуже гарну пісеньку:

Ха, ха, ха!
Ось ялинка, ось яка!
Не було таких ще свят
У сіреньких зайченят.
Ха, ха, ха!

П ояснення-сповничок: вельми — дуже; принишкнути — 
притишитися, втихомиритися; горобина — рід ягід (ashberry); 
волати — кликати.

ПОЯСНЕННЯ ДО „РІЗДВЯНОЇ КАЗКИ’
(З стор. 5-ої)

Пояснення-сповничок: лісник-дроворуб — lumber jack; 
паляниця — рід хліба; горе — нещастя (grief); благенький (про 
одяг) — бідний, старий; пронизати — to pierce; борсати — to 
flounder, to wallow; безпорадний — helpless; пастка — trap;

присмерк — twilight; закляклий — numb, stiff; охлялий — 
ослаблений (weak); перехоплювати — тут: не давати віддихати; 
розступитися — тут: утворювати отвір; росистий — dewy; 
пелюстки — petals; натовп — crowd; зарум’янитися — to blush; 
крихітний — tiny; спроможний — able.
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Л А

Падки, ладки, ладусі,
Три дідусі в Лідусі.

Один дідусь,
Другий дідусь,
А ще третій — прадідусь.

Один дідусь у Фльориді,
Другий дідусь у Мадріді,
А прадідусь в Україні,
На Карпатській полонина.

Дуже гарні дідусі,
Але так далеко всі...
Ладки, ладки, ладусі —■
Дуже сумно Лідусі.

— Мамо, лямпу засвіти,
Напишу я три листи!

Пише, пише, поспішає,
А всіх літер ще не знає.
Та малярський має хист —
Намалює кожний лист.

Для дідуся Анатоля 
Намальована тополя.
Для дідуся Мирослава 
Дуже гарна, пишна пава.

Ганна ЧЕРІНЬ

Ірина РЕЙТ

Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

А для прадідуся Лева 
Буде квіточка рожева. 
Ладки, ладки, ладусі — 
Будуть раді дідусі.
На Різдво всі три дідусі 
Шлють дарунки для Лідусі.

Ладки — долоні; тополя — poplar(tree).

Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

Х О Л О Д Н Е Ч А — Х О Л О Д Н Е Ч А

Холоднеча холоднеча.
Мерзне зайчина малеча.
Завірюха — завірюха.
Мерзнуть лапи, мерзнуть вуха.

ч *

Вовну дасть вівця овечу.
— Одягни свою малечу.

У ялиннику зайчиця 
шиє капці й рукавиці.
В теплих капцях зайченята 
завтра підуть на санчата.
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РІЗДВЯНИЙ ПРИВІТ „ВЕСЕЛЦІ” ВІД РОЯ СУМА 
„ДНІПРОВІ ХВИЛІ” В ЙОНКЕРСІ, Н.Й. 

Редакція „Веселки” отримала такого листа:

СПІЛКА УНРАТНСЬКОЇ  МОЛОДІ АМЕРИКИ
ОСЕРЕДОК м .  so. ч и т а я  В ИОЮСЕРС, Н. н .

Ukrainian American Youth Ass’n 
Yonkers Branch

801 PALISADE AVENUE YONKERS, N. Y. 10703

C H I  Г О В А Б А Б А

Діти ліпили снігову бабу й геть намокли. Перехожий 
питає:

— Не холодно вам, дітки?
— Нам ні, а Даркові, мабуть холодно.
— А хто це — Дарко?
— Той, що у снігову бабу закачаний.

Качати — завинути, загорнути (to roll)

Відповідь Редакції: Дорогі Члени Роя „Дніпро
ві Хвилі”! Щиро дякуємо за різдвяні й новорічні 
побажання, і за гарний святочний рисунок. Тішить 
нас, що пильно читаєте „Веселку” й що журнал 
Вам подобається. В Новому Році бажаємо Вам 
здорово рости на потіху Ваших батьків , вихов- 
ників та нашого народу.
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Текст: Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

Час різдвяний — час веселий! Зміркували, що якраз Гарну вдвох звізду зробили
Спритний Луць і Лясь-Веселик Для вертепу слушний час. Ще й дзвіночки причепили.

Лясь-козак, є шабля й вуса, За козу тут вовчик став, Хто ж за Ірода в них буде?
Циган добрий буде з Луця, Мекав басом, роги мав. Це ведмідь утне без труду, —

Плащ — із ковдри, а корону Лис був леґінь-молодець, Та ще був за міхоношу,
Із гілок сплели ворони. Мав крисаню й топірець, В міх складав і їжу й гроші.

В лісі рух, земля гуде, Лиш зайці ховались в нори Дуже був вертеп хороший,
Лісовий вертеп іде! Й утікали кози в гори. Тільки зник десь лис... і гроші.

Мекати — видавати козячий голос (to bleat); леґінь — парубок (fellow, youth, lad); крисаня — (гуцульський) капелюх; міхоноша
— вертепний персонаж із міхом, у який складає дарунки за коляду й вертепну сценку,
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