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РОЗВАРИ
УКРАШСЬКІ НАРОДНІ ЗАГАДКИ

1. Тонкий і довгий, сяде в траву —  не видно.

2. Він скрізь: у полі і в саду,
А в дім не попаде;
І я тоді лиш з дому йду,
Коли вже він не йде.

3. Мене частенько просять, ждуть,
А тільки покажусь —  ховатися почнуть.

4. Мене просять, дожидають,
Наче гостя виглядають;
А з’явлюся —  хвилюються 
Та в захисток ховаються.

5. Довго нема мене —  все в’яне,
А як пройду —  знов оживає.

6. Один ллє, другий п’є, третій росте.

Знайдіть у цих реченнях назви рік України:
1. В  яру на дні протікає річка.
2. Підошви в моїх черевиках зовсім уже сьогодні стер

лися.

ДОРІЖКА ДО ГОРІШКА

ЗНАЙДІТЬ НАЗВИ РІК

ХТО я?
Я двічі роджуся —  в перший раз гладеньке, твер

деньке, в другий раз —  м’якеньке, пухкеньке. Допоможіть вивірці знайти в отому лябіринті до
ріжку до горішка. Коли вже дійде до горішка, скажіть 
пі „смачного!”

Від мертвого народжується лате, а від живого 
мертве.

ЩО ЗА ДИВО?

Дві голови мас, та один лиш хвіст,
А ніг мас шість.

Щ о воно за диво ? Хто з вас відповість ?

ХТО ВІН?

Хоч його не бачимо, 
Але силу має, 
Гонить хмарп в небі, 
Дерева ламає.

НАПИШІТЬ СЛОВА

Напишіть п’ять слів, які починаються буквою Б, 
а кінчаються буквою а, всіх букв у кожному слові —  
п’ять, наприклад: бочка.

Б ------- а
Б ------- а
Б ------- а
Б ------- а
Б ------- а

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ КОЖ НОГО ВІКУ
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Катерина ПЕРЕЛІСНА

П Р О Л І С К И
(Оформлення сторінки — II. Холодний)

Ледве в лісі сніг розтав, 
Ще й дерева голі,
А вже квіти скрізь цвітуть 
На лугу і в полі.

А галявини в ліску 
Проліски укрили —
Наче річка між дерев 
Гонить сині хвилі.

П р о л і с к а  — одна з перших весняних квіток (mercury); не змішувати зі 
словом „пролісок” — галява, поляна.

Мирослав ПЕТРІВ
П Е Р Ш І  К В І Т И

Ще покритий снігом світ - 
В лісі сяє СНІГОЦВІТ.
А пташки з безлистих віт 
Шлють йому такий привіт:

Ціт! Ціт! Ціт!

Розцвітають в лісі 
ПРОСІЛКИ синенькі,
Біля них танцюють 
Зайчики сіренькі.
„Гей-гоп! Вже весна!
Линь же, пісне голосна!”

ЛАТАТТЯ золоте 
Над річкою цвіте,
Латаття красується,
Аж жабка дивується.

КУЛЬБАБА-баба 
Хитра, маленька,
В неї голівка 
ІДе золотенька.

Сонце пригріло,
Квітка доспіла.
Гляньте! — кульбаба 
Вже посивіла.
Рве їй волосся 
Вітер гульвіса —
Бідна кульбаба 
Згорблена, лиса.

Під листочком, он, 
Пробудився СОН.
На торішнім листі 
Квіти білі, чисті,
Дзвонять: бім-бам-бом!

Ось яка тут квітка:
Білая намітка,
Голова кругленька, 
Яснозолотенька,
Ніжечка коротка,
Квітка та — СТОКРОТКА.

З



С К Е Л Я  „ І Н Д И Ч А  Т Р О П А ”
(Ілюстрації авторів)

Мартин і Маргарита КОЛ

— Граціє, чи тобі не здається, що курява, яка 
клубиться за возом, скидається на дим? — спитала 
Джессі сестри, що сиділа поруч неї, дивлячись на 
шлях крізь відтулину з-заду воза. Обі мали довгі 
ломачки, які тягнули по сл ід і, що його робив 
селянський віз. Корова, яка тягнула віз, волокла 
ногами, збиваючи ще більшу куряву. ЕЗатько й мама 
Етлі завжди говорили про мандрівку на Захід і 
нарешті вибралися в дорогу. Вони їхали втертими 
слідами старого шляху Конестаґа і кожного дня 
віддалялися від їхнього дому.

Віз котився поволі вниз, а ще повільніш е 
піднімався вгору. Таке повільне посування подо
балося дівчатам. Мама використала повільну 
подорож на поучування дітей:

— Дівчата, уважайте на осине гніздо. Воно 
звисає над дорогою — перестерігала мала, яка 
сиділа на переді воза. — Пам’ятайте, що вони не 
такі, як бджоли. Вони не збираю ть меду. Ми 
вчилися про них, пам’ятаєте?

— Бзз-бзз-бзз-дзижчала Джессі, пробігаючи 
пальцями сюди й туди та щипаючи легенько — 
Ґрейс у руку.

— Джессі, я це бачила — сказала мама.
Візуже давно минув дерево з осиним гніздом, а

Джессі далі вдивлялася в даль:
— Я ще бачу осине гніздо.
— Джессі — сказала Ґрейс — ти знаєш, що не 

можеш його бачити.
— А я таки бачу — вперто відповіла Джессі. 

Вона була дуже жвава. Одного дня без поперед
ження корова почала шкутильгати. Батько оглянув 
її ноги, але не знайшов нічого злого:

— їй приходиться тяжко тягнути віз, а ноги в 
неї не підковані. Треба їй частіше відпочивати.

Коли дорога ставала стрімка, батько йшов 
попереду й провадив корову. Мама й дівчата йшли 
біля воза. Незабаром обабіч шляху появилися яри і 
г ір ськ і хребти, бо вони проїздили через гори 
Тускарора. З трудом корова видобулася на довгу 
горбовину. Коли віз виїхав на шпиль, батько 
побачив шлях, що тягнувся вниз у сторону Огайо й 
у д и ко в и н у . Л іво руч  пр об іга в  інш ий шлях — 
темний, холодний, таємний, вкритий поламаним 
гіллям і листям.

Після хвилини вагання мама сказала: — Чому
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не спробувати б дороги на ліво — вона тіниста й 
буде легше для корови. І родина Еклі подалася цією 
мало вживаною дорогою. Батько йшов позаду й 
гальмував віз у потребі. Дерева ставали щораз 
грубші й вищі. Соняшні промені, які падали на 
лісову поверхню, зміняли ліс на казкову країну. 
Казковість зросла, коли вони прибули на галявину і 
над потік серед лісу. Хоч було раннє пополуднє, 
мама спитала: — Чому нам не затриматися тут на 
нічліг? Корова відпочине. Тут доволі паші й води. 
Завтра вранці вирушимо в дальшу дорогу.

Дівчата побачили плоску скелю на другому 
кінці галявини. Вони стали обкручувати її буряна- 
ми. Ґрейс вилізла на скелю й пильно приглядалася, 
як батько розпрягав корову.

— Дивись Джессі — промовила Ґрейс схвильо
вано — тут щось викарбоване на каменюці!

Д ж ессі вмостилася коло неї і, оглянувш и 
нарізи, ствердила, що вони виглядають на курячу 
тропу. Вона мала т ільки  частинну слуш ність. 
Індіяни, які вирізьбили ці знаки кілька поколін 
раніше, мали на думці індичу тропу.

Коли цього вечора родина сиділа довкруги 
ватри близько воза, батько сказав:

— Мамо, чи ми зможемо колись зробити 
щонебуть із цією галявиною? Як думаєш?

Не давши мамі змоги відповісти, батько про
довжував: — Дівчата підростають. Можемо завес
ти тут городину і курей. Якої ти думки?

Мама хотіла щось промовити, але батько 
продовжував: — Тут багато деревини на огорожу й 
опал. Та й ми не так далеко від наших рідних 
сторін. Можемо мати тут навіть сусідів, хто знає? 
Що думаєш?

Мама подала батькові паляницю й, коли він 
став її жувати, промовила: — Справді було б добре 
тут поселитися. Наша корова привезла нас сюди 
безпечно. Чому не спробувати б?

Вони плянували затриматися тут тільки до 
ранку, але вирішили залишитися на довше.

З допомогою дівчат вони побудували колибу й 
повітку для корови. Корова вже давно перестала 
давати молоко й тепер терпеливо виконувала 
обов ’язки тяглової сили. Було багато праці й 
Джессі та Ґрейс помагали, скільки могли. Одним із 
їхніх обов’язків, який вони радо виконували, було 
прив’язувати корову в різних місцях галявини. 
Скільки разів, корову приміщували близько скелі, 
Джессі вилазила на каменюку й перевіряла при
краси. Вона вкладала ягідні кущі й сухі трави на 
квіти в відтулини йтріщини, яку утворювали індичу 
тропу та дивилася, чи птахи й миші не порушили їх., 
Вона була вдоволена, коли вони це робили.

Галявина давала мало пащі, бо лежала поміж 
двома залісеними узбіччями. Одного осіннього 
дня Ґрейс вела корову до „ Ін д и ч о ї Т р опи ” , а 
Д ж есс і поб ігла наперед перевірити прикраси. 
Д івчата не знали, що три верш инки, скрит і за

деревами зорили за ними пильно. Обі сестри сіли 
на каменюку. Раптом три вершники виїхали з- 
поміж дерев і наблизилися до дівчат. Це були 
індіяни. Вони на хвилину затрималися, а згодом 
почали об’їздити їх кругом, зразу поволі, а згодом 
щораз швидше. Один індіянин промчав конем 
близько Ґрейс і вхопив її з каменюки. Заки Джессі 
спохватилася, індіянин завернув коня і в галопі 
вхопив її теж. Він тримав поводи в зубах і галопував 
дико з дівчатами, тримаючи кожну під пахвою. 
Джессі зауважила, що його зуби були стерті майже 
до ясен. Корова так налякалася, що обкрутилася 
довкола стовпа і стояла задихана, похиливши 
голову вниз.

Мама зауважила метушню і вибігла на галяви
ну з рушницею. Вона пристанула, підняла рушни
цю і вистрілила. Куля не поцілила, лиш перелетіла 
понад голову індіянина. Ґрейс побачила, що мама 
готує руш ницю  до д руго го  вистр ілу. Індіянин 
раптово затримався, поставив дівчат на землю і 
обома руками втихомирив коня. Жах огорнув 
Ґрейс, коли Джессі приступила до „Стертого Зуба” 
й ударила його по стегні:

— Більш ніколи такого не роби — промовила 
Джессі — ти перелякав нашу корову. Мама була 
готова вистрілити знову, але інідяни завернули і 
помчали поміж дерев. Коли батько повернувся з 
дроворубки, сім ’я мала багато дечого йому роз
казувати:

— ...інд іянин  галопом возив мене і Ґрейс 
довкола „Індичої Тропи” — розповідала Джессі. А 
за хвилину спитала: — Чи матимемо коли коня?

— Ну, що ж, гаразд — сказав батько, обіймаючи 
Джессі — індіяни нікому не завдали кривди. Але 
мені здається, що мусимо загородити галявину, 
щоб не прив’язувати корови.

Кожного дня ціла родина Еклі носила палі й 
каменюки на огорожу.

Непомітно соняшні осінні дні стали холодніти,
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в ночі настали прим орозки . О дного пооб іддя 
батько повернувся з грудками чорної, скаменілої, 
крихкої землі: — Якщо ці камінці горітимуть, буде 
нам тепло взимку — промовив батько. Він кинув 
грудки в полум’я ватрана. Вони почали шипіти, 
тр іскати  й незабаром загор ілися. Це не були 
камінці, це було вугілля. Мама була вдоволена й 
почала гріти руки над полум’ям.

Час минав поволі. Родині Еклі не переливало
ся, але вона жила достатньо. Мала доволі дров, 
вугілля, чорних ягід, які росли на узбіччях пагор
бів. Одначе тяжко було вдіяти щонебудь із галяви
ною. Вона була затінена, а камениста земля родила 
дуже мало в порівнянні з трудом, який вони вклали 
в її обробку. Попри те в сусідстві були індіяни.

Двічі в році вони таборували на галявині. Вони 
заходили до колиби і мовчки приглядалися, як 
мама куховарить. Вони оглядали все в колибі. Раз 
сіли кругом корови й розмовляли. Мама почувала 
себе ніяково, але батько повторяв: — Вони нікого 
не турбують й нічого не рухають.

Найбільше говорив „Старий Зуб” . Індіянські 
ж ін ки  й д іти стояли близько ,, Індичої Т р оп и ” . 
Перед відходом „Стертий Зуб” клав на каменюку 
невеличкий мішечок із сириці наповнений куку
рудзяною пергою. Джессі думала, що це для птахів 
і мишей. Коли індіяни відходили, вона розв’язувала 
мішечок і розсипала пилок по скелі.

★ ★ ★

Пори року проходили а родині Етлі здавалося, 
що час стоїть на місці. Одної місячної ночі розбу
дило їх сильнегримання в двері. Мама розвела 
вогонь, а батько вхопив у руки рушницю. Стукання 
не вгасало. Батько виглянув крізь вінко. На дворі 
стояв „Стертий Зуб” , його обличчя намазане білим 
попелом. Він тримав спис. Батько відкрив двері, 
але індіянин не ввійшов у хату. „Стертий Зуб” 
показав списом у напрямі дороги. Потім увійшов у 
хату і став вимахувати списом по кімнаті. Дівчата 
проснулися й станули поруч мами в нічних сороч
ках. Батько хотів дати „Стертому Зубові” хліба, 
який він завжди радо приймав, але індіянин кинув 
його на підлогу. І знову показав списом на темну 
дорогу. Батько виглянув крізь відхилені двері в 
напрямі дороги, але не побачив там нічого. Зате 
близько „Індичої Тропи” почув мугикання і шкря
бання, начеб хтось готував засідку. „Стертий Зуб” 
кинув спис на підлогу, вийняв з-за пояса ніж, 
проколов собі ним палець і кров’ю помазав ним 
навхрест чоло Ґрейс і Джессі, мами й батька. Потім 
показав знову списом у напрямі дороги. Батько 
зрозумів у чому справа:

— Він хоче, щоб ми залишили колибу, інакше 
нас оскальпують — промовив батько понуро.

— Дівчата, вдягайтеся і взуйтеся. Я заберу 
постелю і покладу на віз — наказала мама тремтя
чим голосом.

Батько пішов до повітки по корову, але індіянин

„Стертий Зуб”
затримав його. За хвилину „Стертий Зуб” вернувся 
з своїм конем і мовчки запряг його до воза. Після 
того звернувся до Джессі і дав їй малий мішечок із 
сириці та показав на ,,Індичу Т р о п у ” . Д ж ессі 
поб ігла  до вогнищ а, взяла к ілька  головеш ок і 
вибігла в темінь ночі. Заки добігла до каменюки, 
задихалася. Станула навколішки й головешкою 
написала на підніжжі скелі: „Д о побачення!”

Коли вернулася, мама перелякано спитала: — 
Джессі, де ти була?

„Стертий Зуб” кинув спис і ніж у задню частину 
воза. Родина Еклі від’їхала, тремтячи з холоду в 
нічній одежі. Кінь з трудом тягнув віз.

Вони оглянулися й побачили, що інд іяни 
вештаються довкола колиби. Колиба горіла, а 
індіяни кидали в полум’я огорожу. Довго ще Еклі 
бачили заграву пожежі на небесклоні.

— Я забула висипати пилок птахам — сказала 
Джессі. Вона відкрила мішечок і запхала туди 
пальці: — Це виглядає інакше, наче пісок!

— Подай мені — сказала мама і вручила 
мішечок батькові.

— Це не перга — сказав батько — це виглядає 
на зопотий пісок.

Всі замовкли...
*  *  *

І вони поїхапи далі — з одного боку піднесені, з 
другого пригноблені. З ходом часу Джессін напис на 
„Індичій Тропі” затерся, апе скеля залишилася. І 
залишиться назавжди...

Пояснення-сповничок: скидатися — бути подібним; відтулина
— opening, hole; ломачка — дрючок (club); курява — пилюка, 
порох (dust); котитися — to slide down hill; шкулильгати — 
спотикатися, налягати на ногу (to limp); диковина — wilderness; 
гальмувати — to brake; галявина — clearing in the forest; тропа — 
слід, відбитка ноги (foot mark); паляниця — плоский хліб (loaf); 
колиба — хата з кругляків (hut); повітка — стайня (shed); 
вершник — horseman; ясна — gums; ватран — fire  place; 
переливатися — тут: мати забато; перга — пилок (polly); спис — 
spear; мугикання — humming; сириця — невирпавлена шкіра 
(raw hide); головешка — charred lag; вештатися to roam.
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Ж А  Б К А  І Ч А П Л Я

(Ілюстрація Ольги Рудакевич)

Одного разу вліті молоденька, зелененька 
жабка побачила чаплю, яка стояла на одній нозі і 
дрімала. — „Яка довгонога тварина — подумала 
жабка — я такої і не бачила. Перший раз бачу” .

Жабку звали „Вам інґу” . Вона була ще мала і 
дуже всім цікавилась. От вона і поскакала поближ- 
че до чаплі, щоб її гарненько роздивитись. Але 
чапля собі дрімала далі, ні на кого і ні на що не 
звертаючи уваги.

— Слухай, чи тобі обридло стояти на двох 
ногах, чи у тебе одна нога болить? — запитала 
Вам інґу, бо їй дуже хотілося знати, чому цей 
великий птах стоїть на одній нозі.

— Ні, у мене нічого не болить — сонно відпо
віла чапля — я хочу поспати.

— А як тебе звуть? — не могла заспокоїтись 
жабка.

— „Сятильгак” .
— Ти на когось сердишся?
— Ні — ні, я на нікого не серджуся.
— А тоді, давай, побавимось, бо мені самій 

сумно.
— Ні, я вже набавилась.
— Тоді, давай, поскачемо разом.
— Ні, я вже наскакалась.
— Ну, тоді, давай у „квача” побавимось. Я буду 

тікати, а ти лови!
— О, ні, я вже наловилась.
— А кого ж ти ловила? — запитала жабка — 

навколо нікого не видко.
— Я ловила таких балакунів як ти. Стільки 

наловила, що вже і бігати не можу. Хочу відпочити!
Нічого жабка не зрозуміла.
А ви, діти, зрозуміли?

Ескімоська казочка. Переказала H.J1-M.

Алла КОСОВСЬКА
В Е С Н А ,

Небо стало синє-синє,
Наче очі у сестрички,
На вербі тремтять „сережки” ,
Як Марусині косички.

Три горобчики на сонці 
Цвіріньчать, як навіжені,
На галявинках травичка.
II м’якенька, і зелена 
Качки квакають в ставочку 
І жабки веселі нині,
Славно в нашому садочку,

П о ясн ен н я-спо вн и чо к: чапля — болотяний птах з родини  
бродунів (heron); сердитися — гніватися, бути злому на когось 
(to be angry); бавитися в „квача” — в дитячу гру, за правилами 
якої треба, догнавши, доторкнутися рукою  того, хто втікає, 
лапанка, ловитва (tag, touch); балакун — людина, що багато 
говорить (talker).

В Е С Н А !

Всі радіють теплій днині! 
Тільки білочки нераді,
Бо збіднів їх пишний хвостик. 
На кущах вже зацвітають 
Золотих форситій брості.

Сережка — кульчик(еаггіпд); тут — базька, базя „ко ти к ” (pussy
willow); косичка — кіска, (pig-tail), галявина — відкрите місце в 
лісі (clearing in the forest); форситія — кущ з жовтими, дзвоно- 
подібними квітами, які цвітуть на весні, поки покажуться листки 
(forsythia); брость — паросток, пагінець, проростець (spraut).
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Олекса КОБЕЦЬ

Пташки милі, легкокрилі, 
Щ о червоні в них грудинки, 
В нас під дахом поліпили 
Чарівні свої хатинки.

Скільки вклали часу й сили, 
Поки з яру та з долини 
На хатинки наносили 
І піску, і мулу, й глини!

Та й тепер не відпочинуть 
Працьовиті мама й татко:
То полинуть, то прилинуть 
Годувать ластовенятка!

І щебечуть скільки сили, 
Невгамовні пташки Божі: 
„Сонце ясне! Світе білий!
Та які ж ви прехороші!”

Катерина ПЕРЕЛІСНА

весна  в гасі
Вже сніжок в ліску розтав, 
Лиш течуть струмочки, 
Зеленіє сон-трава 
ї ї  молоді листочки.
Білка кинула дупло:
„Там нема порядку!”
І будує на гілках 
Другу, літню хатку.
Лиска витягла дітей: 
„Грайтеся надворі,
Поки чисто замету 
В нашім коридорі”.
І кумедний бурундук 
Вилізає з нірки 
І швиденько вигріба 
Сміття на задвірки.
А над ними у гіллі 
Гам і свист і крики: 
Чистять гнізда там пташки 
І малі й великі.

Мирослав ПЕТРІВ

Л І Т А Ч О К
(Ілюстрація Петра Холодного)

Гей, за рочок із дощок 
Я збудую літачок,
Коліщатко покручу 
Та й угору пилечу.

Гей, погляну я з-під хмар 
На леваду і на яр,
І на річку, і на гай,
І на весь широкий край.

Щ об дивитись з висоти 
На левади і хати,
Щ об до хмарки загостить, 
Треба ВЧИТИСЬ і рости.

Катерина ПЕРЕЛІСНА

Р А Н О К
Доню, донечко, вставай!
Вже ясніє неба край,
Півник вже давно кричить: 
,,Ку-ку-рі-ку! Хзо ще спить?”

Вже прокинувся й коток, 
Вийшов нишком у садок,
А горобчик цвірінчить: 
„Ців-цвірінь! А хто ще спить?!”

Квіти й трави геть усі,
Наче в перлах, у росі,
І бджола бринить, бринить: 
,,Жу-жу-жу! А хто ще спить?!”
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Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

ilM l'M Y A M C b

Був надворі місяць квітень.
Вже з’явились перші квіти.

Сонце лагідно світило — 
Все навколо веселило.

Івасеві три кузинки: 
Ляля, Галя і Маринка

Кажуть: — день неначе влітку,
Йдімо, разом, на прохідку!

Йдуть — проводять гарно час.
Зирк! — назустріч їм Івась!

Каже він: — я теж гуляю 
І птахів спостерігаю.

А дівчатка: — це цікаво!
Нас прийми в свою забаву!

Добре, — каже він сестричкам.
— Подивіться! — там синичка.

В’є вона собі гніздечко 
__________ І знесе туди яєчка:

Будуть у синиць пташата — 
їхні діти-синичата.

Як по парку походили 
Й інших ще птахів зустріли —

І усіх впізнав Івась.
Не даремно ж  він Мудрась!

Прохідка — прохід, спацір, шпацір (walk); спостерігати птахів — bird watching; синиця, синичка — titmouse.
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Ґ Н О М И К — Т И Х О Г Р О М И К
(Ілюстрації 11-річної Софійки Рудакевич)

У старому млині жив старий бідний мірошник. 
Була в нього дуже гарна, весела і роботяща дочка.

Одного разу мірошник зустрівся з королем. 
Вони розбалакались. Мірошник розказав королеві 
про свою дочку і хотів нею похвалитися: — Є у 
мене дочка така мудра і роботяща, що з соломи 
пряде золоту пряжу!

Король дуже здивувався: — Невже з соломи? 
Це мені подобається. Якщо твоя дочка дійсно така 
спритна, приведи її завтра до мене. Хочу по
бачити її вміння!

Мірошник дуже зрадів. Він хотів тільки сказати, 
яка у нього дочка умілиця, що навіть з поганого 
матеріялу може зробити коштовні речі. А король 
повірив, що вона може з соломи зробити золоті 
нитки. Королі рідко розуміють бідних людей.

Але мірошник був радий і сказав дочці, щоб 
вона збиралась до короля. Дочка підскочила на 
одній нозі і заспівала на радощах. На другий день 
вона одягла святкову суконку, пов’язала кольо
рову стрічку на шию, наділа на палець єдиний 
перстень і радісно вирушила до короля. По дорозі 
думала що їй дадуть робити: ткати, шити, в’язати чи 
може лише мити посуд та замітати сходи. Вона 
здивувалася, коли сам король зустрів її на порозі і 
відвів її в кімнату, вщерть напхану соломою. Він 
наказав принести дівчині прядку і сказав: — Берись

дівчино, за роботу. Якщо до завтра напрядеш мені з 
цієї соломи золоту пряжу, я тебе по-королівськи 
нагороджу. Як що ні, то і тобі і твоєму батькові кат 
відрубає голову.

Мірошникова дочка налякалася Вона вміла 
багато дечого робити, але робити з соломи золо
ту пряжу — це неабияка штука!

Цілий день вона журилась і не могла приду
мати що їй робити. Вирішила втекти, як тільки 
відкриють двері з кімнати. І двері дійсно відкри
лись, їй принесли вечерю і три великі свічки, щоб 
вона могла працювати цілу ніч. Але вона не встигла 
навіть встати з місця, як двері вже знову зам
кнулись, а два сторожі ходили весь час під вікном.

І ось раптом, в кутку кімнати щось зашкрябало 
неначе мишка. Але це не була мишка. З-під соломи 
з’явився маленький чоловічок: — Добрий вечір 
прекрасна мірошниківно — сказав він — чого це ти 
так гірко плачеш?

— ,,А як же мені не плакати, коли король 
наказав мені з цієї соломи напрясти золоту пряжу, 
а я не знаю як!

— Ну і що ж? — запитав чоловічок.
— А от, як я не напряду, то мені і моєму батькові 

кат відрубає голову.
Чоловічок запитався: — Що ти мені даси, якщо 

я це за тебе зроблю?
— Дам тобі мою кольорову стрічку з шиї і мою 

вдячність!
— Дуже добре! — сказав він.
Дівчина підсунула йому свою вечерю і засві

тила свічку. Вечерю він з’їв радо, а свічку погасив. 
Сказав, що йому присвічують його очі. Після цього 
він сів перед прядкою, і — ж-ж-ж-ж колесо закру
тилось. До самого ранку крутилось колесо і ось 
вже не залишилось ні соломинки.

Чоловічок взяв від дівчини обіцяну стрічку і
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зник. Тут якраз і король застукав у двері. Він не міг 
вийти з дива, коли побачив порожню кімнату і 
золоту пряжу. Жалів, що кімната така маленька. 
Але кімнат в палаці було багато, а соломи в дворі 
ще більше. Отож він і наказав наповнити вщерть 
солом ою  сус ід н ю  більш у кім нату. В ідвів в ту 
кімнату дівчину і наказав зараз же почати роботу і 
напрясти золоту пряжу. Дівча нічого не відпові
ло і мовчки сіло за прядку. Коли вже стало зовсім 
темно в кімнаті, знову з’явився маленький чолові
чок і запитав: — Що мені даси сьогодні, як що я цей 
раз напряду з соломи золоту пряжу?

— Вічну мою вдячність і перстень.
— Дуже добре. — Чоловічок взяв перстень і... 

колесо закрутилось.
Коли вранці прийшов король то побачив, що 

дівчина міцно спить, а біля неї лежить стільки 
золотої пряжі, скільки вчора було соломи. Король 
дуже зрадів, але сказав: — Якщо ти ще цю солому 
напрядеш, то станеш моєю дружиною!

Він наказав третю кімнату напхати соломою. 
Ця кімната була в тричі більша ніж дві поперед
ні вкупі. Дівчина знов залишилась сама в кімнаті, 
напханій солом ою  аж до стелі. До неї знову 
прийшов чоловічок і запитав: — Що мені даси, якщо 
я і цей раз напряду тобі золото з соломи?

— У мене більш нічого немає крім вдячности.
— Це для мене замало — сказав чоловічок. — 

Ти скоро станеш королевою. Отож обіцяй віддати 
мені свою першу дитину і я зараз сяду за прядку. Як 
ні — то до побачення! А м ірош никова дочка 
подумала собі — ще ж не відомо чи вона одружить
ся і чи будуть у неї діти. Тому погодилася.

Чоловічок сів за прядку.Коли корольприйшов 
вранці до кімнати, він аж зажмурився стільки було 
золота і так воно блищало. Король дотримав 
об іцянку. Не минуло три дн і, як в палаці в ід 
булось гучне весілля. І старий мірошник був на

ньому. А через рік у королеви народилась дитина. 
Королева була дуже щаслива, навіть забула про 
свою обіцянку. Але якось в ночі, як вона сиділа біля 
колиски, в кутку кімнати щось зашкрябало наче 
мишка. Королева здригнулась, глянула і побачи
ла біля себе маленького чоловічка: — Ну, — сказав 
він — мусиш дотримати обіцянки! І він простягнув 
свої довгі руки до дитини. Бідна королева зляка
лась і заплакала. Вона просила чоловічка хай бере 
всі її дорогоцінності й корону, але хай лишить 
дитину.

Але чоловічок не поступався: Ні, — сказав він
— це дитинча наймиліше мені на цілому світі. 
Королева впала перед ним на коліна і сказала, що 
помре, якщо він забере дитину.

— Ну, добре — пошкодував чоловічок коро
леву — даю тобі три дні. Якщо за ці три дні 
вгадаєш моє ім’я — дитина залишиться тобі. І зник.

Цілу ніч вона намагалася вгадати ім’я чоловіч
ка. А вранці вона послала у всі кінці свого королів
ства гінців і наказала їм по всіх містах і селах 
розвідати, які бувають імена.

Настала ніч і чоловічок знову з’явився. Вона 
почала йому проказувати різні імена. — Може тебе 
звуть Каспар. — Ні! — Мельхіор? — Ні! — Бальцер
— Ні! Королева говорила далі — висказала всі 
імена, які т іл ьки  знала Чоловічок лише хитав 
головою і успіхався. — Ні, — сказав — він — мене 
звуть не так!

На другий день королева послала гінців до 
сусідніх держав. Коли вночі знов прийшов чоло
вічок, вона почала називати йому різні нові імена — 
Може тебе збуть Реброхвіст? — Ні! — Круторіг? — 
Ні! — Лови-Доганяй? — Ні, ні!

Щоб вона не питала, він тільки повторяв те саме:
— Мене звуть не так. І от настав третій день. Коро
лева нетерпляче чекала гінців, яким наказала побу-
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вати в усіх забутих, бідних куточках, у вуглярів в 
колибах гірських чабанів. Почали вертатись гінці, 
але ніхто з них не сказав нічого нового.

Нарешті вернувся останн ій . Він сказав: — 
Королево! Цілий день ходив я по горах і лісах, але 
не почув ані одного нового імені. Імен менше ніж 
людей і діти дістають старі імена. Я вже хотів 
вертатися, але ненароком зайшов в такі хащі, де 
тільки дикі звірі живуть. Але раптом я побачив між 
трьома старими деревами маленьку хижку. Перед 
нею була ватра, а навкого неї танцював малесень
кий чоловічок і співав. І з пісні я довідався, що 
цього чоловічка звуть: Ґномик-Тихогромик.

Королева дуже зраділа. Вона щедро нагоро
дила посланця, сіла біля колиски і ждала. Неза
баром з’явився чоловічок: — Ну, пані королево, як 
мене звуть? — Може Франц? — Ні! — Кунц? — Ні! — 
Ну, так може Ґномик-Тихогромик?

— Це тобі, мабуть, сам чортик підказав! — 
закричав чолов ічок — розсердився і зник. А 
королева щаслива і радісна зажила в палаці з 
королем, з батьком-мірошником та сином.

Браття Ґ  р і м м и 
Вільний переклад з німецького Н.Л.М.

Пояснення-сповничок: мірошник-мельник (miller); роботящий—
працьовитий: прясти — to spin; пряжа — yarn, thread; спритний
— здатний, проворний умілець, умілиця — людина, яка вміє 
майстерно виконати свою роботу (skillful, expert); ткати — to 
weave; прядка — пристрій прясти (spinning wheel); не може

П А П У Г И
(Ілюстрація Петра Холодного)

— Ромцю, глянь, яка папуга 
За дротами. А он друга!
О, ще більш. Які чудові — 
Білі й різнокольорові!
На голівці гарний чубчик . . .
— А вони вже мають зубки?
— Ні, пташки зубів не мають, 
Дзьобом зернятка збирають
І розлущують насіння.

вийти з дива —дивується; зажмурити — заплющити очі (to close 
the eyes); здригнутися — стрястися (shake); гонець — швидкий 
посланець — кур’єр (express messenger); колиба — хатина з 
колод (hut); чабан — пастух (shepherd); хащі — кущі (bushes); 
хижка — здрібніле від хижа — вбога хатина.

Світлана КУЗЬМЕНКО

П Т А Ш И Н И Й  С П І В
Є папуга в нашій хаті.
Я навчив її співати.
Як папуга заспіває —
Всіх у хаті розважає.

А весною чи уліті,
Як надворі квітнуть квіти 
І пташина пісня ллється,
То тоді мені здається,
Що, коли пташки співають, 
Все чогось мене навчають.

Подивись, з яким умінням 
Птах розкушує горіха!
Ці папуги — справжня втіха, 
Бо. як змалку їх навчити. 
Можуть навіть говорити.
— Буду я просити тата 
І мені таку дістати 
І навчу її напевне:
„Ромчик мусить бути чемний!”
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Ч Е Р В О Н А  П А П У Г А
(Китайська казка) 

(Ілюстрації Марти Гулей-Леґецкіс)

Малий Чен був круглим сиротою. Не залиши
лося йому ніщо інше, як кинути свою вбогу халупку 
і піти між людей, щоб прийняли в найми.

На щастя, він усе таки не бувзовсім самітний. У 
нього була червона папуга. Чу-чу. Вона була йому 
найкращим товаришем і розвеселювала його, як 
уміла. А вміла ця папуга вимовляти по-людському 
чимало слів і речень, що їх навчив її батько Чена, 
убогий дроворуб. Чен дуже любив свою папугу та 
ділився з нею всім, що мав найліпше. Він вистелю
вав їй щодня клітку свіжим мохом, приносив їй з 
лісу комахи і свіжі ягоди. То не диво, що клітка все 
була відчинена, а папуга вилітала собі, коли їй 
забажалося і надвечір прилітала додому. Ніколи не 
приходило їй на думку залишити свого малого 
опікуна і приятеля. А в тім, чи знайшла б вона кращу 
опіку й охорону під час холоду чи сльоти, як тут?

Тепер цей птах став хлопчині-сироті у великій 
пригоді. Коли хлопець мандрував з села до села і 
н іхто  не хотів  прийняти його в найми, папуга 
розсм іш увала лю дей, і вони давали птахові і 
хлопцеві хоч поїсти. Довга і тяжка мандрівка дуже 
втомила Чена. Він майже голодував і так збився з 
сил, що ледве волік ноги.

О дного разу він вийшов на гору і зв ідси  
побачив велике місто. Він подумав: коли по бідних 
селах люди давали мені хоч шматок хліба, то і в цім 
місті я знайду добрих людей, що не пожаліють 
дати мені ложку страви, а, може, і приймуть мене на 
службу.

Коли Чен сходив з гори в місто, папуга, що 
сиділа в нього на плечі, сказала йому: „Продай 
мене! Продай мене!” Чен здивувався: звідки папуга 
знає це слово? Та й злякався самої думки про те, 
щоб продати птаха. Де ж би він міг позбутися свого 
єдиного товариша і приятеля?

На той час вибрався з міста на прогулянку 
знатний мандарин, Чанґ-Ченґ. Його несли слуги на 
величавих носилках. Коли мандарин побачив 
червоного птаха, що сидів на плечі хлопця, наказав 
слугам зупинитись, вийшов з носилок і підійшов до 
Чена.

— Чи ти знаєш, хто я?
Чен ще не розкрив рота, як папуга крикнула до 

мандарина: ,,А хто ти?” . Мандарин почав сміятися і 
сказав не то до хлопця, не то до папуги.

— Я мандарин.
Почувши, що він такий достойник, Чен покло

нився йому, а папуга сказала: „Дуже грубий пан!” 
Мандарин, що справді був дуже грубий, не втри
мався від голосного реготу. Йому дуже сподо
балася папуга.

— Продай мені, хлопче, того червоного птаха!
— сказав він.

Хлопець ще не вспів відповісти, як папуга

крикнула: „П ’ятдесять талярів! П’ятдесять таля
рів!”

Хлопець злякався, що мандрарин розгніва
ється. П’ятдесят талярів — то були великі гроші, за 
які можна купити нову хату. Але мандарин кивнув 
головою на знак згоди і післав до своєї палати 
слугу, щоб приніс гроші та простору клітку. Чен не 
мав сміливости сказати мандаринові, що він навіть 
за п’ятдесят талярів не хоче продати папуги. Але, 
що він мав тепер робити, коли йому уткнули гроші в 
руки? Йому було дуже тяжко розлучитися з своїм 
улюбленим птахом. Але папуга не виявляла ніякого 
жалю, коли слуги брали її до клітки, вона сказала 
Ченові: „Бувай здоров і лягай спати під явором!” 
Потім ще кілька разів повторила ці слова.

Так хлопчина розпрощався з любим птахом. 
Птаха понесли за мандарином у м істо, а Чен 
попростував до р ідного  села. Надходила ніч. 
Хлопець побачив при дорозі великого явора. Він 
нагадав собі слова папуги: „Л ягай  спати п ід  
явором!” Тут він і ліг ночувати.

, Тим часом папуга Чу-чу опинилася в палаті 
мандарина. Всі члени його родини і слуги позбі
галися, щоб побачити дивного птаха, що вміє 
говорити по -лю д ськи . Папуга вимовляла р ізн і 
дотепні слова, а мандарин і вся челядь аж лягала 
від сміху. Мандарин зовсім не жалів тих п’ятдесят 
талярів, що заплатив за птаха, бо Чу-чу була того 
варта.

Коли папуга сказала майже всі слова, які вміла, 
тоді крикнула: „Хочу купатися! Хочу купатися!” 
Мандарин ще раз зареготався і наказав приготу
вати дотепному птахові купіль.
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Слуги принесли воду у позолоченій мисці. 
Папуга скочила у воду і почала купатися, при чому 
крилами розбризкувала навмисне воду довкола 
себе, на слуг і на самого мандарина. Мандарин аж 
заплакав від сміху. Але, коли він почав утирати очі 
від сліз, папуга раптом пурхнула у відчинене вікно
— і пропала в садах. Схаменувся мандарин, 
кинулися слуги, пішла погоня та дарма. Птаха ніде 
на бачили.

А папуга Чу-чу полетіла просто до того вели
кого явора, де спав його приятель. Чу-чу сіла на 
ногу Чена і почала щебетати, аж його розбудила. 
М ожна собі уявити здивування Чена, коли він 
проснувся і побачив коло себе улюбленого птаха. 
Він спочатку думав, що папуга прилетіла, щоб ще 
раз його побачити і знову полетить до мандарина. 
Але птах і не думав вертатися до міста. Він сів 
хлопцеві на плече і сказав: „Додому! Додому!”

Тоді Чен зрозумів, що папуга на все покинула 
мандарина, бо своїми дотепами і забавою в купелі 
вже відплатилася за тих п’ятдесят талярів, а втім, 
мандарин забагато реготався, і це могло б пошко
дити його здоров’ю.

Радісно, мов на крилах, пішов Чен у ріднесело. 
Там купив собі гарну хату з городом, садом і 
шматком поля і жив безжурно зі своїм улюбленим 
птахом Чу-чу.

Опрацював М .М .

Г'ҐЛЄ̂ -AfcrtLJkMC '

Пояснення-сповничок: халупка — бідна хата; піти в найми — за 
наймита — слугу; речення — sentence; клітка — саде; комаха — 
insect, сльота — mire; волокти ноги — to shamble; знатний — 
distinguished; мандарин — у давньому Китаю так називали 
шляхту (nobel), що керувала державою; носилки — stretcher; 
достойник — worthy man; таляр — давні гроші; уткнути — 
устромити, (to stick into, to run into); явір — sycamore; дотепний 

witty, brainy; челядь — члени родини і служба господаря; 
купіль — bath; розбризкувати — to sprinkle; пурхнути—to flutter 
to flit.

Л Ю Д И Н А  І С О Б А К А
(Ілюстрації Ольги Рудакевич)

У густому великому лісі жив собака. Жив він 
сам і було йому сумно. От і пішов він шукати собі 
приятеля. Недалеко і зайшов, як зустрів зайчика.

— Здоров, зайчику, будьмо разом жити, буде 
нам веселіше!

— Ну, що ж, — каже зайчик. — Гаразд!
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От і почали вони разом жити. Знайшли собі 
хатку в лісі під сосною, що її вивернула буря. 
Живуть.

Та от одного разу вночі щось почулося собаці
— почав він гавкати. Зайчик прокинувся, налякав
ся, а потім розсердився на собаку:

— Нащо ти гавкаєш? Вовк почує, прийде і з’їсть
нас.

Собака, як почув таке, собі розсердився і 
подумав:

— Н ец ікавого  я собі приятеля знайшов — 
боягуз який! А вовк напевно нікого не боїться — 
піду пошукаю вовка.

Пішов шукати вовка. Чи довго  він ходив, 
невідомо. Нарешті біжить вовк...

Вовче, вовче, будемо разом жити, бо самому 
сумно. У мене і хатка є.

— Чого ж;гаразд! — погодився вовк. От привів 
собака вовка до своєї хати. Почастував вечерею. 
Лягли спати. Знов почув собака — в лісі хтось 
ходить. Почав гавкати. Прокинувся вовк. Налякав
ся, розсердився.

— Нащо ти гавкаєш? Збудив мене. А прийде 
ведмідь і з ’їсть нас!

Як почув це собака, прикро йому стало, що і 
вовк боягуз. Вирішив зустрітись з ведмедем — 

( може він не буде боятись, він напевно сильніший за 
всіх. Пішов у ліс шукати ведмедя. Далеко в самій 
гущавині лісу нарешті надибав ведмедя — суне, 
сопе, шукає ягідок поїсти. Собака до нього.

— Здоров був! Ходи зі мною, будемо разом 
жити! Будемо друзями.

— А чого ж — ходім!
От привів собака ведмедя до своєї хатки. 

Радий, що нарешті буде мати відважного приятеля. 
Нагодував його, сам поїв. Лягли спати. Опівночі 
знов хтось по лісі шарудить. Не втримався собака. 
Загавкав. Але і ведмідь налякався, прокинувся. 
Став сердитись на собаку.

— Нащо ти гавкаєш? Прийде людина, застрі
лить нас! Вона має рушницю.

Як почув собака, що і ведмідь налякався, стало 
йому сумно і він і собі розсердився на бурмила.

— Ну, як так, як і ти такий боягуз — не хочу я 
такого приятеля. Лишися сам, а я піду пошукаю 
людини. Вона напевно нікого не боїться.

І поб іг ш укати лю дини. Довго  і не шукав. 
Зустр ів  мисливця, що полював у л іс і. Собака 
зрадів, підбіг до нього, запропонував разом жити. 
Л ю дина  радо погодилась. Та на цей раз вже 
людина повела собаку до своєї хати. Повечеряли 
вони. Лягли спати. І знов в саму північ загавкав 
собака. Прокинулась людина та зовсім не наляка
лась. Лише вийшла подивитись, в чім справа. 
Похвалила, погладила собаку за те, що добре 
стереже і пішла собі далі спати. Собака зрадів, що 
нарешті знайшов собі відважного, доброго прия
теля і з того часу живе він з людиною.

Вільний переказ казки ненецького народу
Переказала Н. J1-M.

Пояснення-сповничок: Сосна — pine-tree; гущавина — thicket; 
рушниця — gun, rifle; шарудіти — to rustle; мисливець — hunter.

Ірина РЕЙТ

І Р К А  Й Ї Ж А Ч О К

їжачок благає Ірку:
— Приший ґудзик! Заший дірку! 
Нитку? Голку? — дуже прошу, 
нитку в павука попрошу, 
голку — на! — Мою — їжачу! 
ший! Не будь така ледача.

Ледачий — лінивий (lazy).
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Текст: Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

В Е С Е Л И К - Л Я С Ь

Дарує усміх, трави й квіти | Лясь Веселик наш завзято — Гей, Луцю, дай сокиру й пилку
Весняний місяць, гарний квітень Майструє гойдалку на свято. Та вибирай міцненьку гілку!

Вже вийшла гойдалка на славу, Біжать зайці і вивірчата, 
Малим звірятам на забаву. Спішать на гойдалку сідати,

Той тягне вгору, той униз, 
Зчинили сварку на весь ліс...

А м іж  гілками, на вершечку, Кричать в тривозі — ой, біда! Ця сварка лиха наробила, —
Пташки звили собі гніздечко, Яєчка випадуть з гнізда! Сюди шуліку приманила,

Хижак на гойдалку присів, Та вмить прибігли Луць і Лясь: Шуліка втік... Хай кожен знає —
Зайчатко в пазурі вхопив... _  Злодюго геть! Тобі тут зась! Зі сварки ворог користає.

Пояснення-сповничок: Шуліка — коршак, яструб (kite, hawk); хижак — драпіжне створіння (beast or bird of pray); тобі зась! — 
геть відсіля, тобі тут нічого робити, шукати, не твоє діло (get out of here, this is not your business).
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