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Щ О ЦЕ?

З північних сторін мандрую-випливаю, 
Цілу Україну бачу-оглядаю, —  

Відвідую міста, що славні давниною,

І Київ наш, осяяний красою.

Як Запоріжжя і Херсон пройду,

У Чорне море шлях свій я веду?

Р Е Б У С И К И  

МІ100, 100ЛЯР, ІООРОЖ, т и оо

Щ О ЦЕ?

а) Кину вгору — біле, впаде додолу — жовте?

б) Є собі маленький світ,
В тому світі жовтий квіт,

ІЦоб дістати жовтий квіт, 

Зруйнувати треба світ?

5. ХТО ЦЕ ?

Хто це, хто легкий, моторний
І, як я, малий, лиш чорний,

Хто це, хто, скажи, такий 

Невідчепний і швидкий?

Я біжу — він бігти стане,

Я  спинюся — він пристане,
Я  сюди — і він сюди,
Я туди — і він туди.

Тільки сонце блись огненне, —

Гульк! І він вже коло мене.

А як сонечка нема,
Не шукай його, дарма!

Роляник

РОЗВ’ЯЗКА ГЕОГРАФІЧНОЇ ЗАГАДКИ З ЛЮТНЕ
ВОГО ЧИСЛА „ВЕСЕЛКИ” :

Хто з вас, діти, пильно вчився,
І на мали все дивився,
І книжки читав із шафи,
Певно знає, що жирафи 

В Африці, не в нашім краї,
У саванах проживають.

А верблюд, хоч людям служить,
Вибагливий він не дуже —

Вмить колючий з’їсть кактусик,

А в біді й патик розкусить.
Скажуть, певне, діти мудрі,
Щ о на півночі, у тундрі,
Де покрите все снігами,
Бідні люди їздять псами.
Кожний знає не віднині,
Щ о вода — це скарб в пустині.
В ескімосів з льоду хата,
А зо снігу там загата.
Струсь, хоч птах, „копита” має,
В Африці він проживає.
Ген на півночі є море,
В нім крижини, наче гори —

Там живуть ведмеді білі,
Плавальники скорі, смілі.
А кремезні крокодили
Не в Дніпрі живуть, а  в Нілі.
В вирії, де зим немає,
Там чобіт ніхто не знає.

Окирту мудрих книг читав я,
Вчеїшх всіх також питав я 
І дізнавсь нарешті, діти,
Щ о на всім широкім світі 
Тих країн воїш не знають,
Де вареники літають
Просто в р от ... Еге ж! Дарма!
Ну, та й добре, що нема!

М. Петрів
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Тарас ШЕВЧЕНКО

Д О  С Т О В П І В ,  ЩО Н Е В О  П І Д П И Р А Ю Т  Ь,.,
(Уривок з повісти „Княгиня”)

Село! .. О, скільки споминів любих таІ чарів
них розбуджується в моїм старім серці при тім сер
дечнім слові! Село! ..

І от стоїть передо мною наша бідна стара бь 
ла хата, з потемнілою солом’яною стріхою і чор
ним димарем, а біля хати на причілку яблунька 
з червоними яблуками, а довкола неї квітник, 
улюбленець незабутої моєї сестри, моєї няньки 
терпеливої, ніжної; біля воріт стоїть стара, крис
лата верба, а за вербою клуня, а за клунею по 
косогору ніде вже сад.

Та який сад! Густий, темний, тихий — що й 
казати: другого такого на всім світі немає! А за 
садом левада, а за левадою долина, а в долині 
потічок тихий, ледве дзюрчить; верби та калина 
оточили його, а темнозелені лопухи широколисті 
обкутали його.

В цім потічку, під навислими лопухами, ку
пається білявий, опецькуватий хлопчик; викупав
шись, перебігає він через долину та через лева
ду, вбігає в тінистий сад, падає під першою гру
шею або яблунею і засипляє здоровим, безжур
ним сном.

Пробудившись, він дивиться на протилежну 
гору, дивиться, дивиться і питається сам себе: 
„А що там за горою? Там мусять бути залізні 
стовпи, що підпирають небо. А що якби піти та 
подивитися, як там вони його підпирають? Піду 
та подивлюся, аджеж то недалеко”.

Встав і, не надумуючись, пішов через долину 
та леваду просто на гору. І от вийшов він за се
ло, минув царину, перейшов з півверстви полем, 
а на полі стоїть висока, чорна могила. Він видря
пався на могилу, щоб звідтіль подивитися, чи да
леко ще до тих залізних стовпів.

Стоїть хлопчина на могилі і дивиться на всі 
сторони: і по той бік село і по цей бік село, а там 
із-за темних садів визирає церква з трьома баня
ми, покрита білою бляхою.

Хлопчик задумався. „Ні, — думає він — сьо
годні вже пізно, не дійду до тих залізних стовпів, 
нехай завтра з Катрею. Вона пожене до череди 
корови, а я піду до тих залізних стовпів”.

І він скотився клубком з могили, встав на нога 
і пішов, не оглядаючись, до чужого села. На щас
тя, його зустріли чумаки і, зупинивши, спитали:

—- А куди ти мандруєш, парубче?
— Додому.
— А де ж твоя домівка, небораче?
— В Кирилівці.
—т Та чого ж ти йдеш у Моринці?
— Я не в Моринці, я в Кирилівку йду.

— А коли в Кирилівку, так сідай на мою ма
жу, товаришу: ми тебе довеземо додому.

Посадили його на скриньку, що буває на пе- 
реді чумацького воза, і дали йому в руки батіг; 
він поганяє собі воли, безжурний, мов би нічого 
не трапилося. Під’їжджаючи до села, побачив він 
на протилежній горі свою хату і закричав весело:

— Онде, онде наша хата!
— А коли ти вже бачиш свою хату, — сказав 

хазяїн воза, — то й іди з Богом!
Він зсадив хлопчину з воза, спустив його на 

землю і, звернувшися до товаришів, сказав:
— Нехай іде собі з Богом!
— Нехай іде собі з Богом! промовили чума

ки, і хлопець побіг собі з Богом в село.

СВ І ТАНОК
(Уривок з поеми „Сон”)

. . .  Дивлюся — аж світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї 
Сонце зустрічає.

Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Між ярами над ставами 
Верби зеленіють.

Сади рясні похилились,
Тополі — на волі 
Стоять собі, мов сторожа, 
Розмовляють в полі.

І все то те, вся країна,
Повита красою,
Зеленіє, вмивається 
Ранньою росою.

Вмивається, красується,
Сонце зустрічає .. .
І нема тому почину,
І краю немає!

Тарас Шевгенко

З



ТА PA С Ш Е В Ч Е Н К О  
І Д І Т И

П п ю гт п я н ія  Пяпі k v u M a l

Учітеся, брати мої, 
Думайте, читайте 
І чужому научайтесь, 
Свого не цурайтесь...
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Роман ЗАВАДОВИЧ Ілюстрація Едварда КОЗАКА

Сніг —  водою... Шум і клекіт, 
Поле в розталі, у млі... 
В небі сірім і далекім 
Десь курличуть журавлі:

„Кру-кру-кру! Хоч ниють крила, 
Люба земленько, вітай!
Як то радісно, як мило 
Повернутись в Рідний Край!”

Валентина ЮРЧЕНКО

Л Ю Б И В Ш Е В Ч Е Н К О Н А Р І Д
(На поетові роковини)

с в І й...

Тарас — маляр і вже на волі,
А воля — крила для орла,
Він — академік, це дала 
Йому, як дар, химерна доля.

...Поклавши пензель в стороні, 
Сидів задуманий Тарас, 
Згадав, як хлопцем вівці пас 
І як ховався в бур’яні

Від злої мачухи й дяка 
І там, наплакавшись, співав 
Та візерунки малював,
Коня баского й козака.

Бувало взимку залюбки 
Він слухав діда вечорами,
Як з татарвою й москалями 
Хоробро бились козаки.

Сліпі, вусаті кобзарі 
Про Україну й Січ співали,
По селах з ними мандрували 
І хлопчаки-поводирі.

В душі Тарасовій те давнє 
Яскравим образом встає, 
Кладеться віршем, як живе, 
Минуле України славне.

Воно минулося, — Москва 
Поклала волю в домовину,
В неволі стогне Україна,
Але душа її жива.

і крає серце біль важкий 
Тараса, відданого сина:
— Боротись буду до загину 
Я за нещасний нарід свій!

І словом будить він палким,
По Україні клич лунає,
За волю битись закликає 
З московським ворогом лихим.

Писав із серця глибини 
Й за вірші і кличі Пророка 
Цар покарав його жорстоко, 
Заслав в пустелю чужини...

Любив Шевченко нарід свій,
За нього мучився, молився, 
Його „Кобзар” нам залишився, 
Тарас м іж нами, як живий!
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Я К  Х Л О П Ц І  П О Л Ю В А Л И  НА  Ц В І Р К У Н А
(Ілюстрація Марти Гулей-Леґецкіс)

Були два діди, обидва брати. Один мав фарму, 
а другий дім у місті. Обидва мали по двох унуків. 
Д іди повчали своїх синів: обох їх запишіть до 
української школи, хай не забувають рідної мови й 
письма. Д ід часто говорив: „Я мушу мати в нашій 
родині американських українців, а не знати що.”

Дід з міста мав обширний дім. Жив тут, крім 
діда й бабусі, тато, мама, я і мій братик Петрусь. Дід 
з фарми мав також двох хлопчиків, Ярка і Юрка. їх 
привезли до міста вчитися і примістили в нас. Нас, 
хлопців, поділили на дві окремі кімнати-спальні. Я, 
Павлусь, мешкав з братиком Петрусем, а Ярко з 
Юрком. Усі ми мали по ліжкові, столикові і шафці 
на книжки. На стінах висіли святі ікони, а також 
картини, що представляли життя в Україні: коляд
ники п ід  вікнами, гагілки  на Великдень коло 
церкви, женці, як жнуть пшеницю і санкування 
дітей взимі.

Я ходив тоді до четвертої кляси, як сталася в 
нас ця смішна подія. Але поки вонасталасмішною, 
справила нам трохи клопоту.

Одної ночі в нашім домі відізвався скрипливий 
дивний звук, що нагадував цвіркуна. Звук був 
досить голосний, так що ми всі пробудилися, мов 
на команду.

— Що сталося? — відізвався зі своєї спальні 
дід. Тато тоді на два дні виїхав з дому.

Мов на дідовий запит, звук повторився знов і 
потім відзивався що дві або три хвилини. Ми всі 
повилізали з л іж ок, засв ітили світло і почали 
розглядатися, звідки звук виходить. Але то не була 
легка річ, бо одному здавалося — що з гостинної

кімнати, іншому — з коридора, що веде до кухні, а 
третьому — з умивальні. Мені здавалося, що той 
звук виходить зі стіни поза моєю шафкою.

Я, найстарший з хлопців і найважніший, кажу 
до діда:

— Діду, то напевно цвіркун всунувся до хати і 
тепер не дає нам спати.

Дід кивнув головою, що означало і „та к” і „н і” . 
Будь з того мудрий...

— Я хотів зміцнити свої слова фактами. — 
Вчора був особливо теплий день і я в нашій кімнаті 
відчинив вікно. Це використав цвіркун...

Д ід перебив мої слова й усміхнувся:
— А де ти бачив, щоб в середині літа цвіркун 

пхався до хати? Ага, ти не бачив України. Ти собі 
уяви, що вся Україна вкрита снігом. Мороз тисне, 
вітер віє, а цвіркун ще з осени влаштувався зимува
ти в теплій сільській хаті. Він сховався в щілині 
коло печі і поцвіркує, та не голосно, бо ж люди 
сплять. При його „музиці” навіть солодше спалося.

Д ід наказав військовим голосом:
— Хлопці, марш до ліжка, заткайте пальцями 

вуха і спіть!
А „цв іркун” тим часом цвіркав без кінця. Ми 

пішли спати, не відкривши його. Аж над ранком я 
трохи заснув. Вранці Ярко і Юрко прийшли до 
нашої кімнати.

— Ти вчора сказав правду, промовив Ярко до 
мене. — Ти бачив, що дід тобі не суперечив. Та ж 
видно, що він також незнає, чи це „цв іркун” чи інша 
біда, але цвіркає і нам спати не дає.

І ми, чотири хлопц і, договорилися, що по
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полудні, як прийдемо зі школи, будемо полювати 
на цвіркуна.

Як я прийшов зі школи, Ярко, Юрко і Петрусь 
уже були ,,при роботі” . Поздіймали зі стін всі 
образи, фотографії та краєвиди з України, загляда
ли в усі щілинки у стінах, втирали рами, але той 
,,цвіркун” без упину цвіркав і цвіркав. На щастя, 
діда не було з ощадної каси, а як прийшов, то всі 
образи вже висіли на своїх цвяшках.

Вночі я небагато спав, а багато думав. А вранці 
скликав хлопців і кажу:

— Я маю іншу думку: то не цвірінькає цвіркун, а 
мотор у нашім старім годиннику, в тій „Омезі” , що 
стоїть на моїм стільчику. Мотори мають свою мову. 
Раз я чув, як кув ікав  мотор, мов свинка, яку 
прогнали з баюри. Міські робітники мають мотори- 
пили, щоб різати дерева. Мотори ревіли, мов 
голодні леви, аж наша сіямська кітка шукала собі 
схованки п ід  ґанком . Один мотор квакав, мов 
качка, а другий тоненько дзвенів, мов бджілка. То 
ж напевно наш старий годинник так скреготить, 
мов цвіркун, бо іншого мотора в нас немає.

Почувши мої слова, менші хлопц і негайно 
поклали годинника розібрати Принесли долотці, 
кліщі та взялися „до роботи” . За недовгий час 
мотор був розібраний на окремі штабки, коліщатка, 
бляшки, але — „цвіркання” не припинилося.

— Павле, — каже зневірений Ярко, — то не 
годинник так скрипить. Але хто з нас складе тепер 
годинника до купи?

Хлопці мовчали
Увечері вернувся тато з дороги. Як т ільки  

переступив  п о р іг  і прив ітався  „Д о б р и в е ч ір ’ ', 
перший відізвався,,цвіркун” , випереджуючи хлоп
ців.

Anna КОССОВСЬКА

—- Тато запитав: — Що це?
Тоді хлопці обступили його і стали розповіда

ти, як цвіркун закрався до хати, вже три ночі нікому 
не дає спати, як хлопці за ним полювали і нічого не 
вполювали. Ярко почав говорити про мотори, алея 
штовхнув його ліктем, що зрадиться, що „О меґи” 
вже нема на світі. (Признатися треба, але не тепер!) 
Д ід лише додав, що він не вірив у всі здогади 
хлопців, але „цвіркуна” не викрив.

Тато сказав: — Тепер збережіть тишину!
Тоді обійшов усі кімнати, наслухував, звідки 

доходить голос. Врешті підняв вказівний палець і 
спрямував його до стелі.

— Він тут!
Дід, бабуня і чотири хлопці, мов на команду 

крикнули „О -о-о!” . Там висів апаратик „Алярм” , що 
голосно кричить на випадок пожежі. Тато відчинив 
його і звідти добув невеличку батерію. В ту ж мить 
„цв іркун” більше не відізвався.

— Батерія вже незабаром мала вичерпатися, 
вже не могла кричати, тільки деколи скрипіла, а 
вам здавалося, що це цвіркун.

Дідів дім наповнився реготом, бо так скінчила
ся пригода з „цвіркуном” .

І в ту хвилину бабуся покликала всіх до вечері.

Роман З а в а д о в и й

П о я с н е н н я - с п о в н и ч о к :  цвіркун — cricket; полювати — 
to hunt; обширний — spacious; звук — sound; умивальня — 
washing room; влаштуватися — to settle; зимувати — to winter; 
щілина — chink; суперечити — to contradict; долото — chisel; 
кл іщ і — pincers; знев іритися — to loose faith, confidence; 
скрипіти — to squeak; пожежа — fire; лікоть — elbow.

П О Р А Д А

Хочеш бути здровеньким?
Спать вкладайся ти раненько:
Той, хто рано спать лягає 
Легко все в житті сприймає,
І встає тоді легенько 
Він бадьорий, веселенький.
Він охоче їсть сніданок,
А в вікно сміється ранок,
Кличе у садок, на волю,
У лісок, а може в поле,
Все йому приємно, любо,
Усмішка торкає губи,

Рано — вчасно (early); бадьорий — жвавий;

Він здоровий, він щасливий, 
Й до науки не лінивий.
І пташки йому співають, 
Радісно його вітають.
Ну, а той, хто пізно ляже? 
Кожен це тобі розкаже: 
Встане сонний і сердитий, 
Молока не схоче пити,
В нього голова несвіжа, 
Несмачна для нього їжа,
В школу він іде ліниво,
Все кругом йому немило.

сердитий — злий (angry).



Ірина РЕЙТ

С Н І Г О В А  Б А Б А  І С О Н Е Ч К О

— А я сонця не боюся, — 
каже баба снігова, — 
не розтану, не вступлюся 
я із вашого двора! 
Усміхнулось сонечко 
на такі слова, 
і почало гріти, гріти... 
Подивіться, лишень, діти: 
упріває, умліває 
і водицею стікає 
вперта баба снігова...
Гріє сонечко весняне — 
баба тане, тане, тане 
і ось... баби вже нема.

Ілюстрація Яреми КОЗАКА

Танути — топитися, (to melt, to thaw)

Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації Петра ХОЛОДНОГО

П Р О Л І С О К

Вранці встала. Тихо. Тихо. 
До вікна я підійшла. 
Подивилась — а з-під снігу 
Синя квіточка зійшла.

Я страшенно здивувалась. 
Кличу маму до вікна.
Мама глянула й сказала: — 
Це до нас прийшла весна.

Ранні квіти, — каже, — доню, 
Привітання шлють весні. 
Перші проліски весною — 
Перші квіти весняні.
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Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

ІВАСЬ-МУЛРЛСЬ

Коли березень приходить —
Це весна до нас надходить.

Сніг поволі водяніє,
А вітрець погідно віє.

По-весняному в цей час 
Сонце дивиться на нас:

Білки раптом пожвавіли.
Птахи враз повеселіли

І пригадують ввесь день 
Весняних своїх пісень.

І у березні щороку — 
---------------  Свято нашого Пророка.

І ясніше і миліше.
І стають всі щасливіші:

І дорослі вже, і діти.
Дерева, трава і квіти

Прокидаються зі сну. 
Все говорить про весну.

Знають це дорослі й діти 
Українці в цілім світі.

Пластуни в гуртку зібрались — 
Вголос „Кобзаря” читали.

А придумав це Івась — 
Недаремно ж  він Мудрась!

Водяніти — перемінюватися в воду, танути, розтоплюватися (to thow, to melt); білка або вивірка (squirrel); Пророк, т у т — 
Тарас Шевченко.
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К А З К А  П Р О  В Е Л Е Т Н І В  І М А Л О Г О  М А Ґ Н  І

Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації Віталія ЛИТВИНА

Колись, дуже давно, на землі жили племена 
велетнів — великих і сильних людей, що зростом 
своїм у багато разів перевищували людей звичай
них. Деякі з них мапи пихий і хитрий розум, а інші, 
хоч і були примхливими, але дружніми, добрими. А 
проте, лю ди їх боялися, не довіряли їм, бо 
незграбні велетні працювати не вміли, а любили 
добре і багато попоїсти та й часто забирали в 
людей їжу і щось із майна.

У ті давні часи жив на півночі, у Скандинавії, 
велетень Аскримір, який, завдавав чимало страху 
людям, що жили в близьких місцевостях. Був він 
надзвичайно великий на зріст,, з великим носом і 
оброслий густим волоссям, яке захищало його від 
гірського північного холоду. Жив той велетень у 
просторій печері, а щоб роздобути собі їжі, йшов на 
гірські пасовиська, брав під пахву корову, чи бика, 
наче вони були малими котенятами, а овець 
прив’язував собі до пояса, як мисливці прив’язують 
упольованих зайців. Аскримір знав, що люди його 
боялися, бо він мав велику сипу й міг би легко 
перемогти навіть великий гурт людей. Знав він 
також, що його страхолюдний вигляд лякав і тому 
не часто показувався пюдям на очі А вгім, не мав 
він зла до людей, таких маленьких супроти нього,
— може й зробив би для них щось добре та не знав 
як, був тугодумний і не швидкий на розум. Часом 
сидів Аскримір самотньо й журився, бо нападали 
на нього хвороби та й літ вже мав багато, а скільки
— він і сам не знав. Давно вже проминула його 
молодість, померла його жінка Ембла, залишила 
йому сина Руада і дочку Фрею — вони були також 
гігантської породи та розбрелися по світі, шукаючи

собі товариства велетнів — таких, як і вони.
Найбільше дошкуляв Аскримірові його давній 

ворог, підступний Гейрод, що походив теж з роду 
велетнів, але був заздрісний, злий і жадав підкори
ти під свою владу всіх велетнів, а звичайних людей 
обернути на своїх рабів. Казали навіть, що Гейрод 
наділений чаклунською силою, а вдачу мав люту 
ще й тому, що був дуже потворний — його вуха 
звисали майже по плечі, руки сягали нижче колін, 
їжакуваті навислі брови закривали маленькі, злі 
очі, а товсте, випнуте черево ненажери могло 
вмістити зразу цілого смаженого барана.

З Аскриміром у Гейрода були старі порахунки 
ще з молодости, бо Аскримір не захотів віддати за 
Гейрода свою красуню-дочку Фрею, яка потім 
вибрала собі за чоловіка гірського велетня Еґіра, а 
з ним годі було Гейродові змагатися, бо той вели- 
тень вергав горами, як іграшками, переносячи їх на 
своїх плечах, Але злий Гейрод тієї образи ніколи не 
забув і прирік помститися на Аскримірові, коли 
настане слушний час.

На в ід лю дн ій  горі стояв просторий папац 
л ю того  Гейрода, обнесений високою  ст іною . 
Звичайних людей злий велетень ненавидів, робив 
їм усяку кривду — підпалював хати, стодоли зі 
збіжжям, грабував усе, що міг і забирав у полон 
бранців, змушував, щоб йому слугували й викону
вали всі його забаганки. Серед Гейродових слуг був 
хлопець на ім’я Маґні, якого велетень взяв у полон 
ще малим. Маґні, коли підріс, мріяв утекти від 
лютого володаря, але досі всі спроби йому не 
вдавалися і після кожної втечі Гейрод замикав його, 
накладав на ноги кайдани і довго морив голодом.
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Однієї ночі ув’язнений і знесилений Маґні вголос 
мріяв про те, як йому зв ільнитися від лихого 
велетня.

— Я зробив би великий подвиг, всі сили віддав 
би для добра людей, тільки щоб мати волю! — 
промовив він, дивлячись у маленьке в іконце, 
осяяне місячним світлом. І раптом перед ним, у 
напівтемряві, з’явилася постать жінки у білому 
одязі, з обличчям захованим під прозорим серпан
ком.

— Твоє бажання, Маґні, дуже сильне і ти будеш 
вільним. Тільки не втрачай віри у свої сили. Ти 
добрий, чесний, працьовитий і я тобі допоможу. 
Дарую тобі золотий пояс сили і магічний меч. Цей 
пояс сили — ч а р од ій ни й , він д опом ож е  тоб і 
змагатися з кожним сильнішим затебе, — ніколи не 
скидай його і не показуй нікому, бо він утратить 
силу. А магічним мечем ти переможеш усі злі сили, 
які будуть на твоєму шляху до добра...

— А хто ти? — спитав Маґні, наче пробудив
шись зі сну. Але Біла Жінка зникла, наче її і не було. 
Тільки в руках у хлопця був золотий пояс і меч. Не 
гаючись, він одягнув золотий пояс, причепив меч, 
сховавши все під своїм подертим одягом, а коли 
п ід ійш ов до замкнених дверей, і доторкнувся 
до пояса, вони відкрилися перед ним, як від подуву 
вітру.

Незабаром лютий Гейрод вирішив, що настав 
уже час помститися на А скри м іров і за давно 
заподіяну образу, але волів зробити це хитро
мудро, ніби запросити старого велетня до себе в 
гостину. Для цього вибрав він кмітливого Маґні.

— Гей, ти, Маґні, чуєш? Збирайся в дорогу, 
підеш до Аскриміра і хитрощами мусиш заманити 
його до мого палацу. Скажеш, що я роблю пишну

гостину для велетнів. Але пам’ятай, що від мене ти 
не втечеш, бо я скрізь упіймаю тебе своїми залізни
ми рукавицями, атоді прийде тобі кінець!... Сказав
ши це до хлопця, Гейрод загрозив йому вели
чезним п’ястуком. Бідному Маґні нічого незалиша- 
лося, як виконувати наказ свого злющого воло
даря і він вирушив у далеку дорогу.

Темна, непроглядна ніч застала вкрай утом
леного хлопця ще в дорозі й він шукав затишного 
пристановища, щоб відпочити до ранку. У пітьмі, 
п ід  горою , він ледве розгляд ів  якесь велике, 
порожнє помешкання з відкритим входом, увійшов 
туди, ліг і відразу солодко заснув. Вночі збудив 
його жахливий землетрус, бо затишне помеш
кання Маґні це, справді, була Аскримірова рука в 
рукавиці, а сам велетень, лежачи на землі, як гора, 
спав і хропів так, що довкола все здригалося.

— Ой, лихо! — скрикнув Маґні. — Тепер я не 
вийду звідси живим!... Одна надія була в нього на 
чарівні дарунки Білої Ж інки — золотий пояс і 
чародійний меч. Він вже приготувався був до битви 
з Аскриміром, апе вепетень в ту мить розплющив 
очі й посадив Маґні собі на долоню, наче це був не 
хлопець, а коник-стрибунець.

— Гей, хлопче, а ти звідки до мене прийшов? — 
спитав велетень і посм іхнувся так привітно й 
доброзичливо, що в Маґні й страх пройшов. Він 
умить пригадав собі Гейродове доручення — 
вдатися до хитрощів і заманити цього добрячого 
велетня у зловісне царство пихого Гейрода. — Ні,
— вирішив чесний хпопчина, — краще я розповім 
Аскримірові всю правду й попрошу його допо
могли мені, сховатися від злого Гейрода... Так він і 
зробив. У серці велетня Аскриміра пробудилося 
давнє батьківське почуття до цього малого хлопця,

(Закінчення на стор. 12-ій внизу)
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В Е Д М І Д Ь  Б У Р М И Л О
(Ілюстрації Ольги Рудакевич)

На кораблі, що зупинився на довший час у- Його замкнул'И^ІІпотї. Бурмило розсердився, почав
причалі на Алясці, був ведмідь Бурмило. кігтями шкребти двері і так ревти, що люди на бе-
Моряки звідкілясь його дістали. Був у них пестуном, резі лякалися. Довелось ведмедя випустити з каюти,
ніби собачка. Вони його любили, дбайливо догля- Дали йому барило бавитись. Але він ще більше
дали, пестили. Після причалення корабля моряки розсердився і викинув барило у воду. Дали йому
почали сходити на беріг. Ведмідь захотів піти з ни- цитрину, а він, розкусивши її, скривився і ще більше
ми. Але капітан заборонив брати його на суходіл. розсердився

КАЗКА ПРО ВЕЛЕТНІВ І МАЛОГО МАҐНІ
(Закінчення зі стор. 11-ої)

сподобалася і його щирість, а коли Маґні показав 
велетневі свій чародійний меч, то вони обоє 
вирішили, що підуть у бій проти зловісного Гей
рода. А покищо Аскримір узяв малого до своєї 
печери, нагодував, зогрів біля вогнища і сказав:

— Не журися, я тобі допоможу вийти на волю! 
Ти мені сподобався, бо не побоявся мене так, як 
інші люди... Лягай і спи спокійно, а завтра ми щось 
придумаємо!

А тимчасом Гейрод даремно очікував Маґні 
разом з Аскриміром і, побачивши, що хлопчини 
довго немає, залишив свій палац і, разом зі своїми 
слугами-вірними карликами, пустився на розшуки. 
Н азустр іч йому вийшов А скрим ір  із залізним 
заборолом, а малий Маґні сидів у нього на плечі з 
піднесеним вгору магічним мечем. Хитрий Гейрод, 
не чекаючи довго, кинув на ворожого велетня 
гостро-заточений камінь, поціляючи в голову, але 
спритний Маґні вчасно підставив чародійний меч і 
гострий камінь, зударившись із мечем, полетів 
бумерангом назад просто в Гейродову голову. 
Вірні Гейродові слуги кинулися рятувати свого 
володаря, але даремно — він був уже мертвий. Тоді 
Аскримір, разом з Маґні, попрямували до Гейродо- 
вого палацу і звільнили всіх замкнених та ув’язне
них полонених лихого велетня. А щоб і сліду не

лишилося після Гейродового зловісного царства, 
Аскримір узяв велетенський молот і з усієї сили 
розбив дощенту його палац.

По дорозі додому велетень Аскримір, несучи 
відважного Маґні, не міг ним надивуватися:

— Ти такий малий, а сила в тебе велетенська. 
Не даремно дали тобі ім ’я М аґні, що значить 
„могутній” , — сказав він. — Тепер повертайся до 
своїх батьків та скажи людям, що не всі велетні злі, 
а є й добрі...

Щасливий і вільний Маґні не сказав нічого 
велетнові про свій золотий пояс, бо його чародійну 
силу він хотів ще вжити для добра свого народу.

Пояснення-сповничок: примхливий — химерний, вередливий 
(capricious, whimsical); страхолюдний — такий, щолякаєлюдей 
своїм виглядом; тугодумний — людина, яка поволі думає, 
недотепа, тупоголовий, тупоумний (stupid, dullheaded); чаклун
— чародій, чорнокнижник, чарівник (sorcerer, wizard, magician); 
потворний — жахливий, страхітливий (ugly, monstrous); вергати
— кидати, метати (to throw, to cast); обнесений — обведений, 
оточений (encircled, enclosed); серпанок — вуаль (muslin, veil); 
кмітливий — спостережливий (keen, bright, sharp); гаятися — 
баритися, спізнятися, тратити, марно час (to delay, to wast time); 
забороно — рухома частина лицарського шолома, яка закри
вала в сутичці лице, зокрема перенісся й мала отвори на очі 
(visor); пітьма — темнота (darkness).
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Капітан не хотів його пускати на беріг, бо раз 
трапився такий вападок. На березі грали у футбол 
дві команди моряків із двох кораблів. Бурмило 
стояв собі спокійно і спостерігав — лише лапу гриз 
від нетерпцю. Раптом не витримав — заревів і 
кинувся на грище до футболістів. Всіх гравців 
розігнав, а сам почав ганяти м’яч. Кігті у Бурмила 
великі, гострі. І от м’яч лопнув. З того часу капітан 
заборонив пускати ведмедя на беріг. Але ведмідь 
виріс великий, здоровенний, — на ньому можна 
було верхи їздити. Як моряки бавилися в перетя
гання линвою — Бурмило один перетягав усіх 
противників. Отож як він почав ревти, щоб пустити 
його на беріг — довелось таки пустити. Тільки ж 
цей раз наклали на нього м іцний наш ийник і 
найсильніший моряк взяв його на міцний ремінь.

Всі пішли до музею. Бурмила прив’язали до 
великої гармати, що стояла біля музею. Вже 
оглянули частину музею, коли прибіг директор 
музею і розпучливо закричав: „Заберіть свого 
ведмедя! Він нікого не пускає до музею!” Прибіг 
найсильніший моряк Клименко. Дивиться — Бурми
ло сто їть біля дверей, об ірваний, ремінь тел і
пається на нашийнику. Ведмідь нікого в музей не 
впускає. А людей зібралось — ціла юрма! Бурмило 
звик, що бувши малим, діставав від моряків цукер
ки, коли вони поверталися з суходому на корабель. 
Як котрийсь не — почастував його цукерком, не 
пускав його на корабель. От і тут біля дверей до 
музею вирішив назбирати ласощів від відвідува
чів.

Клименко розсердився: ,,Ах, ти ласуне, ніяк не 
наїсися. Не сором тобі!?”

Бурмило засоромився і дуже налякався. Він 
прищурив очі, звісив вуха і присів — він тільки 
Клименка слухався і боявся. Клименко взяв його за 
нашийник до музею. Ведмідь розлядався на всі 
боки, ходив біля моряків. Зупинився біля чучела 
білого ведмедя, не можна було його зрушити — 
бурчав і все дивився на білого земляка. А раптом 
якось ухитрився і втік від Клименка. Шукали його 
всюди в музеї — не знайшли. Побігли на вулицю по 
дворах шукати — може десь за собакою загнався. 
Нема!

Раптом біжить знову директор музею. Так 
біжить аж окуляри скинув, в руках тримає. Побачив 
моряків і закричав: ,.Зараз же заберіть вашого 
ведмедя!” Побігли матроси назад до музею. А 
Бурмило скрився в куточок в найдальшій кімнаті, 
де були приміщені експонати різних жучків та

комашок. Тут він заснув.
Забрали його на корабель. Клименко дуже 

насварив на нього. Бурмило засоромився і схо
вався в куточку геть подалі від капітана. Виліз 
щойно тоді, як кликали на вечерю. Ось такий той 
Бурмило!

Переказала Ніна J1.M.

Пояснення-сповничок: причал — корабельна пристань (порт, 
harbor); пестун — pet; барило — бочка; теліпатися — хитатися, 
бовтатися (to dangle, to swingle); ласощі — dainties, tid-bits; 
прищурити — примкнути, прижмурити (to close slightly, half 
close) чучело — опудало, випхана тварина (stuffed animal, 

dummy); ласун — sweet-tooth.
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і
Ганна ЧЕРІНЬ

Г О Д И Н Н И К  В І Р Н
У мене є годинник,
Що „ходить” цілий день...
Крім того, він — будильник:
Тік-так! Дзень-дзень! Дзень-дзень!

— Вставай, пора до школи!
Вже я сніданок їм.
Не спізнюся ніколи 
З годинником таким!

Ідуть малі і старші,
Дитина і юнак 
Під ці бадьорі марші:
Тік-так! Тік-так! Тік-так!

Він лекції плянує,
Дає нам вчасно знак:
Перерва!!! Кожен чує?
Так-так! Тік-так! Тік-так!

А як вернусь до хати,
Нагадує щодня,
Що треба готувати 
Домашні завдання.

Он бігають надворі 
Мої приятелі...
Годинник наш суворий:
— Тік-тік! Ще ні, ще ні!

Раз якось я і тато 
Збирались на літак.
— Чи ще часу багато?
Сказав годинник: — Так!

Ілюстрації Петра ХОЛОДНОГО

И Й  Н Е  З А В Ж Д И...

Застрягли ми в дорозі, 
Літак від нас утік...
І плакав у тривозі 
Годинник: „Т ік-т ік-т ік...”

Ну що ж, буває скрута, 
Що перетне маршрута. 
Як діло непідхоже, 
Годинник не поможе...

Годинник раз захворів 
На Грипу для моторів. 
Часу не показав —
І в школу я проспав...

Аеродром далеко, 
Дістатися нелегко...

Маршрот — заплянова, в и з н а ч е н а  дорога мандрівки, прогулян
ки, походу тощо, (itinerary).



Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

М А Р У С И Н  К О Т И К

Я маленький сірий котик.
Як пішли всі до роботи,
По кімнаті походжав,
У віконце виглядав:
Чи не йде вже хто додому — 
Сумно так мені самому.

Раптом: гульк! — Маруся в хату, 
Почала порядкувати.
Наче пташечка влетіла,
Цілу хату звеселила.

Каже: Мурчику сіренький,
Цілий день ти був саменький. 
Йди, пограємося трішки, —
Ніби в котика і мишки.

В хаті в нас мишей немає,
Буду мишкою сама я! —

І забігала по хаті —
Мишку я хотів спіймати 
І дряпнув її за ніжку,
Та не дуже — тільки трішки, 
Бож їй, мабуть, не боліло,
Бо Маруся не сварила.

Ти —- пустун! — лише сказала. 
Мою шийку обв’язала 
В пречудову синю стрічку 
Й каже: вистачить, котиську! 
Маю досить я роботи,
Ще пограємося потім.

Я подумав: почекаю,
За той час я подрімаю,
Якби вмів — хотів сказати: 
Добре приятелів мати!

Пустун — збиточник (mischievous child)

Р О З У М Н А  Н О Г А
— Васильку, піди но, синочку до крамниці по 

молоко, — просить мама.
— Ой, мамо, страшенно болить мене нога, 

рушитись не можу.
Лежить Василько на канапі, обличчя в нього 

скривлене зболіле і якже ж кудинебудь його тепер 
посилати. Зібралася мама та й сама пішла по оте 
молоко.

Прийшов тато з праці.
— А що ж з тобою, Васильку, що отак лежиш? 
Повернув хпопчина ногою і — аж скрикнув від

болю.
— Мабуть скрутив ногу. Болить так, що й 

станути не можу. Оглянув тато ногу.
— Дамо компрес — вирішив і вийшов до кухні. 
У цій хвилині за вікном пролунав поклик:

„Васильку!” Василько ледве зсунувся з канапи та 
поволікся до вікна.

— Граєш у м’яча? — викрикнув  з долини 
товариш.

— Граю! — вигукнув на ввесь голос Василько.
— Тату! Біжу на двір! — крикнув у сторону кухні 

і — вже його нема.
Коли за годину вернувся, обличчя променіло:

— Ми виграли 2:0!
— А нога? — спиталася мама.
— А нога... зовсім нічого не боліла! — запевнив 

Василько і діткнув ногу в кістці.
— Ой! — простогнав. — Знову болить...
— Це якась справді дуже розумна нога... — 

покрутив тато головою від здивування. — Знає, 
коли треба боліти, а коли — ні.

З чужої мови Б.Ц.

Питання: Як думаєте, читачі — чи Василька боліла нога?
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Текст: Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

В Е С Е Л И К - Л Я С Ь

Лине — йде весна вродлива, 
Це для всіх пора щаслива.

Лясь біжить, гукає скрізь: 
— Чепурити треба ліс!

Узялися звірі дружньо:
Геть сміття все осоружне!

Два зайці й бурундучки 
Загрібають гілочки,

Вустя — вивірка хвостом 
Скрізь мете, як помелом,

А ведмідь бурчить ледачий, — 
В Буркуна така вже вдача,

Чхає в хустку: — В мене „ф лю ” , 
Порохів я не люблю!

Зголосила тут лисичка:
— Кинув хтось сміття у річку!

Суд зібрався на розправу: 
Хто ж  це міг? Не має права!

Кличуть свідків, як годиться, 
Крук сказав, що це... лисиця.

І брехливу ту лисицю 
Засудили до в’язниці.

Лиска плаче... Лясь і звірі 
їй простили в добрій вірі.

Чепурити — прикрашувати, прибирати, порядкувати (to clean, to arrange, to put in order); осоружний — відразливий, зненавидже
ний, огидний, противний (repugnant, causing aversion, disgusting); бурундук — звірок з родини вивірок (chipmunk); Вустя, або 
Устя, Юстина — ім’я дівчини (Justina); помело — broom for c le a n in g  the hearth; чхати — to sn e e z e ; лиска — писичка (female 
fox, vixen).
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