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РОЗВАГИ

ЧУДЕСНИИ ДІМ
Був білий дім,
Без вікон дім,
І щось застукало у нім . . .

Розбився дім, і з дому вмить 
Маленький мешканець біжить, 
Живенький і тепленький, 
Пухнастий, золотенький.

Б. П
ЩО ЦЕ?

а) В землю кинемо —  не жаліємо,
А зберемо — збагатіємо.

б) Плавала, купалася, сухенька зосталася.
в) Щ о двічі родиться: вперше — гладеньке, 

вдруге — пухкеньке?
г) Що то за птах, що в чужі гнізда своє 

яйце кладе?
ґ) Його я маю, та рідко вживаю,

За мене частіше його вживають інші.

МАТИ И ДІТИ

6. НАРОДНІ ЗАГАДКИ
а. їхала пані в срібному жупані, а жупан — латка 

на латці?
б. Марушка-семикожушка: хто на неї гляне, той і 

заплаче ?

РОЗГАДКИ ЗАГАДОК З ЧИСЛА „ВЕСЕЛКИ” ЗА КВ І
ТЕНЬ 1986 p.: УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ЗАГАДКИ: 1-5: 
Дощ. 6: Дощ, земля, рослини. ХТО Я? Яйце й курятко. 
Курка й яйце. ЩО ЗА ДИВО? Вершник на коні. ХТО ВІН? 
Вітер. ЗНАЙДІТЬ НАЗВИ РІК: 1) Дніпро. 2) Дністер.

Водить нані-матка 
Діточок громадку,

В неї дітки 
Однолітки.

Я К  ЗВ У С Я ?
Як я уродилося, то було я біле,
Тепер, подивіться, рябеньке я ціле. 
Мені змалювала Оксаночка бочки 
У жовті, червоні і чорні пасочки.

Лежу на столі коло круглої паски, 
Моргаю до сиру, тулюсь до ковбаски, 
До хріну, до масла, до баби сміюся —  
Ану, відгадайте лишень, як я звуся.

------- *-------
АКРО СТИ Х

Л  иха зима сховається,
А  сонечко прогляне,
С ніжок води злякається,
Т ихенько тануть стане, —
І здалеку бистресенько 
В  она до нас прибуде,
К ому-кому любесенько,
А  дітям більше буде.

JI. Глібів

Р. 3.

А к р о с т и х  — це загадка-вірш, у якому 
початкові букви рядків утворюють якесь слово 
або речення.

ж у р н а л  д л я  д і т е й  к о ж н о г о  в іку
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Михайло МАМОРСЬКИЙ Ілюстрація Олекси СИДОМ ОРИ

Х Р И С Т О С  ВОС К РЕ С !
Як Ісус умирав на хресті, 
Янголята ридали святі,
Сум упав на людей і природу:
І Йордань скаламутила воду,
І зів’яли квітки серед трав . . .  
То Христос на хресті умирав.

Як умер Божий Син на хресті, 
Землю вкрили тумани густі, 
День у  ніч обернувся, а з хмари 
Грім вогнем спалахнув і ударив, 
Темінь ночі надвоє роздер . . .  
То Ісус на Голготі умер.

Як ховали в могилу Христа, 
Зажурилися села й міста,
Вітер вив-завивав понад полем, 
В гаї пальми згиналися з болем, 
Плакав дощик, немов сирота . . .  
То ховали в могилу Христа.

Як Ісус із могили воскрес, 
Засміялося сонце з небес, 
Розцвітали лілеї чудові, 
Щебетали пташки у діброві, 
Сум розвіявся з вітром і щез —  
Всі сказали: „Христос воскрес!”

Олекса СТЕФАНОВИЧ

НА ВЕЛИКДЕНЬ
На Великдень діл і вись 
Сонце злотом заливає,
На Великдень сонце грає —  

Блись-блись!

На свята усім святам,
На яєчко, на червоне 
На дзвіницях усі дзвони  

Бам-бам!
І так любо для діток  
Позбігатися гуртами 
І на сонці крашанками 

Цок-цок!
Д і л  і в и с ь  — земля і небо. В Україні був звичай, що в часі Великодня діти збиралися гуртами біля церкви 

та гралися мальованими яєчками-крашанками, вдаряли-цо кали ними одну об одну — котра скоріше розіб’ється. Чия 
крашанка перша розбилася, той перший починав якусь великодню гру-забаву.



Володимир В АР А Г У  PA Ілюстрація Зеновія ОНИШКЕВИЧА

С Т І Й К А  П Р И  Б О Ж О М У  Г Р О Б І
(Спогад із учкшських часів)

Нетерпеливо ждали ми, учні приходу Воскре
сіння Христового. Час поміж циклем зимових свят і 
Великоднем минав швидко. Але щоб зазнати 
радощ ів великоднього  празника, треба було 
відректися багатьох приємностей із добутися на 
самозаперечення й покуту.

Передусім піст. Був він у наші шкільні часи 
строгий. Тричі в тиждень — в понеділки, середи й 
п’ятниці без м’яса, молока, яєць, лакоминок зате — 
кисла капуста, селедці, „тріски” з маком, олія з 
цибулею, печена картопля. Але на найбільше й 
найтажче самозаперечення треба було спромог
тися під час реколекцій, які попереджували най
тяжчу пробу — перед великодню сповідь

У час реколекцій були строго заборонені 
улюблені ігри й забави на шкільному майдані, 
зокрема копаний м’яч, палянт і кічка, а до цього нас 
найбільше кортіло.

На реколекціях отець катехит чи запрошений 
місіонер-проповідник розтрясав грішні учнівські 
душі. Нам здавалося, що наші сумління забруднені

й заплямовані проступками, так, що ніодного 
ясного місця на них не залишилося.

Найгірше було зі сповіддю. Зокрема ніхто з нас 
не хотів попасти до отця катехита, бо він пізнавав 
кожного по голосі, навіть у закритій сповідальни
ці.

Але врешті всі якось щасливо відбували спо
відь і відмовляли покуту. Завжди знаходилися такі, 
що не могли без гріха прожити від сповіди до св. 
Причастя і ходили ,,до поправки” .

Св. Евхаристію приймали ми врочисто на 
ранній Службі Божій, зарезервованій виключно 
для школи. Триста учнів ставали навколішки 
обабіч головної церковної нави, складали на 
грудях набожно схрещені руки й приймали з 
тремтливим серцем Тіло і Кров Спасителя.

* * ★
Страсний тиждень був для нас, учнів, тяжкою 

пробою. Треба було тримати строгий піст, а праці 
було багато в хаті й надворі. Мама дбала, щоб не 
дармувати. Щойно Велика П’ятниця рятувала мене
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від домашньої роботи кухонного попихача, зате 
накладала хоч почесний і богобоязливий, то 
тяжкий і томливий обов’язок — відбувати 24- 
годинну стійку при Божому Гробі від хвилини 
покладення Плащаниці в П’ятницю вполудне до 
неділі вранці, коли правилася Воскресна Утреня і 
торжественна Літургія.

Почесну службу сторожі гіри Божому Гробі 
виконували пластуни в повних одностроях і з 
палицями. Початком нашої участи був обхід з 
Плащаницею довкола церкви під спів духовництва, 
міського хору, й одноманітного, глухо-тупого, нез- 
вучно-дерев’яного калатання „бузьків” , деренчання 
торохкотіння і скрипоту „деркачів” — саморобних 
дерев’яних пристроїв у вигляді молоточків, доще
чок, торохтійок, калаталок. Цими пристроями 
щосипи вдаряли хлопчаки-вуличники й учні. Ці 
приглушені звуки заступали на час жалоби дзівнкі 
голоси дзвонів, що в час Великого тижня мовчали в 
глибокому смутку аж до Воскресної Утрені.

Церква була врочисто прикрашена квітами, 
позою, Божий. Гріб був штудерно вироблений з 
матеріалу, що імітував скелю. Обабіч гробного 
входу стояли грубезні свічі. Посередині церкви 
перед тетраподом була зроблена саджавка, обсад
жена живими берізками, на віттях яких були 
почеплені клітки з співучими птичками, які щебе
том величали Христа.

Після складення Плащаниці до Гробу в асисті 
шпалери пластунів і пластунок, при Гробі зали
шалася перша стійка — з обох боків пластун і 
пластунка. Випрямлені ,,на струнко” , нерухомі, 
мовчазні...

★ ★ ★

Нашою квартирою була хатина, яка стояла 
через вулицю напроти парафіяльної т.зв. „міської” 
церкви св. Юра. Жив у ній неодружений швець з 
малим братом Миханьом.

Швець радо відступав пластунам щорічно на 
квартиру своє невеличке помешкання, що склада
лося з двох кімнат, кухні, комори й довгих сіней. 
Одна кімната була мешкальна, в другій мав май
стерню.

Зміна варти виглядала так: провідник прова
див двох хлопців або дві пластунки. Ми йшли 
маршовим кроком і зміна відбувалася без словес
ної команди, тільки на незначні мімічні рухи. Доте
перішні вартові відступали на бік, нові займали їхні 
місця. Швидкі, енерґійні рухи нагадували порухи 
механічних манекенів чи іграшок. Розлягався цокіт 
кованих черевиків і вартові застигали у скам’янілій 
позі. Нам наказано: не рухатися, не кліпати повіка
ми, не завертати очима, не облизувати вуст, не 
підтягати носом, не перебирати пальцями, не 
переступати з ноги на ногу, не оглядатися, не 
відкашлювати, не позіхати, не, не, не...

Раз мені трапилося, що до Плащаниці підійшла 
молода мама з малим хлопчиком. Вона сунулася 
навколішках, а хлопчик чимчикував біля неї. Коли 
мама поцілувала пробиті цвяхами руки й ноги та

проколений списом бік Спасителя, хлопчик станув 
напроти мене і торкнув мене пальцем у стегно. Я не 
ворухнувся. Врешті хлопчик запитав: — Мамо, чи 
то дерев’яне?

Мені зібралося на сміх, але я опанував себе і не 
подав знаку життя. На щастя мама пояснила, що це 
„живе” і швидко відтягнула його від мене. Зранку і 
аж до пізнього вечора стоялося веселіше, бо в 
церкві був рух. Вночі тільки в передніх лавках 
сиділо кілька жінок і дівчат, які співали страсних 
пісень. Так ми спіпьно сторожили Божий Гріб.

Врешті прийшла неділя. Наш цілий гурток 
стояв уже на поготові в церкві, щоб узяти участь у 
Воскресній Утрені. Ми йшли в процесії шпалерою 
обабіч священиків і віддали почесний салют, коли 
отці хрестом відчиняли церковні двері, коли загули 
радісно мовчазні досі дзвони, а народ спільно з 
хором заспівав могутнє „Христос Воскрес!”

★ ★ ★

Зараз після богослуження відбулася збірка й 
після звіту ми розійшлися додому. Хоч докраю 
втомлений і невиспаний, я зі смаком спожив 
великодній сніданок і зараз же побіг під „Гірну” 
церкву. Там на просторій ппощі зібралися вже 
десятки дітлахів із цілого міста.

Металічний звук розхитаних дзвонів, вистріли 
з „ключів” і „мортир” , крики і сміх розбавлених 
дітей, зливалися в одну несамовиту какофонію, 
яка нам видавалася найкращою музикою. Гульня 
тривала до пізнього вечора. На другий день — 
Обливаний понеділок.

♦ ★ ★
Після Служби Божої й обіду, на цвинтарі коло 

церкви збиралися дівчата й парубки з міста, 
передмість і довколишніх сіл та присілків виво
дити гагілки. Довкруги них творилося на кілька 
обручів завгрубшки велике людське коло. За очі 
хапала кольоритість народних жіночих одягів.

Хороводи починалися прадавньою гагілкою 
про Коструба, що символізувала перемогу весни 
над зимою, добра над злом:

Вже й Коструба поховали,
Та й пісочком присипали,
Ще й ніжками притоптали...

Виводили ще „Зельмана” , „Ми кривого танцю 
йдемо” ..., й інші гагілки, — „Ой, ніхто там не бував, 
де я явір вирубав” ..., „На поповій долинонці” ..., 
„В ід Марійки до Івана” ..., „Чом натобі, Михасеньку, 
сорочка гребінна” ..., ,,Сидить качур, сидить 
ячур” ... Глядачі сприймали ці гагілки оплесками, 
радісними вигуками, сміхом.

У загальній суматосі й веселощах, ми, хлоп
чаки, починапи понеділкове обливання. Зарання 
приговляли ми саморобні „сикавки” . Це були грубі 
бузкові стовбурі, з яких ми витискали м’якуш, виго
товляли толоки, що за фізичним законом порожнечі 
втягали воду, яка за натисненням толока бризкала 
далеко сильним стуменем. Зердик заздалегідь 
тримав у схованці барильце з водою. Групка нас
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ставала тісно поруч себе, позаду приховувався 
хлопець із сикавкою. Угледівши жертву, спрямо
вував на неї струмінь води. Дівчина підмінала крик, 
люди зглядалися, звідки бризнула вода, але в 
метушні — „шукай вітра в полі” . Інколи не пішло 
нам „на сухо” і треба було „давати ногам знати” .

В третій день свят ігри хлопців продовжалися, 
але вже сповільнено. Треба було йти в гості до 
родини чи знайомих, або вгощати їх у власній хаті. 
Старші готувалися до праці, а ми учні мали ще

вільне до Провідної неділі. А там перед нами 
майоріли Зелені свята, а незабаром після них 
вакації. Було для чого жити!

Пояснення-сповничок: Лакоминка, лакітка — tid-bit, dainties; 
палант — хлоп’яча гра, подібна до „бейзболу” ; кічка — хлоп’яча 
гра підбивати кілок дрючком ,,палестрою” ; нава — nave; 
тетрапод — малий вівтарик перед іконостасом; шпалера — два 
рівнобіжні ряди людей вздовж дороги, алеї; чимчикувати — йти 
дрібним кроком, підбігати; какофонія — багатоголосся; Кос- 
труб — легендарна постать у народніх віруваннях, представник 
зла.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! РАДІЙТЕ, ДІТИ!
(Оформлення Едварда Козака)

Ірина РЕИТ

ОЙ,  Б О Ю С Ь  В О Д И Ч К И ! .

Я тікаю, я боюсь —  
дожене мене Петрусь 
і виллє водицю 
на нову спідницю.

На нову спідничку, 
на рожеві стрічки. 
Ой, боюся Петруся, 
боюся водички!
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(Ілюстрація Галини Мазепи)

Гарна писанка у мене, 
Мабуть, кращої й нема. 
Мама тільки помагала, 
Малювала ж я сама.
Змалювала дрібно квіти, 
Вісім хрестиків малих,
І дрібнюсінько ялинку 
Й поясочок поміж них.

ПИСАНКА Ганна ЧЕРІНЬ

Хоч не зразу змалювала, — 
Зіпсувала п’ять яєць, —
Та як шосте закінчила,
Тато мовив: „Молодець!”
Я ту писанку для себе,
Для зразочка залишу,
А для мами і для тата 
Дві ще кращих напишу.

Т Р А В Е Н Ь
(Ілюстрація Галини Мазепи)

Ходить травень по траві, 
Садить квіточки нові. 
Розквітають при веранді 
Ріжних кольорів троянди.

У красі своїй червоній 
Розцвіли кущі півоній. 
Незабудок гурт несмілий,
І ромен в одежі білій... 
Півники фіолетові 
Кукурікнути готові!
А дзвіночки синім взором 
Заспівали дружним хором. 
Все співає, все радіє,
Все навколо молодіє. 
Посилає кожен квіт 
Сонце-травневі привіт.

Троянда, рожа — rose; півонія — peony; незабудка — forget-me- 
not; ромен — corn с (h)amomile; півник — іріс; дзвіночок — 
дзвоник (blue bell).
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Н Е Б Е С Н А  М А Т И
Ілюстрація П. Холодного 

Поцілунками, обіймами, квітками,
Побажаннями і гомоном пісень 
Привітаєм нашу любу рідну маму 
У велике наше свято, в Мамин День.

А потому не забудьмо, любі діти,
Помолитись Божій Неньці Пресвятій, 
Поклонитись Мамі всіх людей на світі,
Вірне серце в подарунок дати їй.

Ми простягнемо до Неї рученята:
„О, Небесна Мати, ласку нам подай!”
І помолимось за матінку, за тата 
І за наш далекий, милий Рідний Край.

Р. Завадовиг

НА СВЯТО МАТУСІ
Ой, яка ж бо ти, матусю,
Дорога та мила,
Цього словечком сказати 
Не моя ще сила.

Що те сонечко на небі,
В лузі квітка красна,
Це матуся в нашій хаті —
Добра все та ясна.

Ясне сонце світить з неба,
Веселить та гріє, —
В рідній хаті при матусі 
Кожне з нас радіє.

Під опікою матусі 
Весело гуляю —
Що це холод, що це голод,
Що біда — не знаю.

Над усіх, над все у світі 
Матінку кохаю,
А в оце велике свято 
Гараздом вітаю:

Без журби та й у здоров’ю 
Жити дай вам, Боже!
А віддячитись матусі 
Бог мені поможе.

Уляна Кравченко

Т -он---------- нп----на----н ----ми__ ___________ „ __ .♦{*

ВЕЛЬМ ИШ АНОВНИМУСІМ  Н А Ш И М  
ї СПІВРОБІТНИКАМ, П Е Р Е Д П Л А Т Н И К А М , 

ЧИТАЧАМ ї  П РИ ХИЛЬ Н ИКА М , Я К І П РИ 
В ІТА Л И  НАС З ВОСКРЕСЕННЯМ ХРИСТО
ВИМ, СКЛАДАЄМО Щ И РУ  ПО Д ЯКУ  — 

Редакція В Е С Е Л К И
-+

Спи, моя втіхо, засни —
Поле заснуло, лани,
Вже спочивають пташки,
Сонно звисають гілки;
Тихо . . .  Заснуло усе,
Ніченька чари несе,
Радісні сняться всім сни —
Спи, моя втіхо, засни!

Мишка в норі собі спить,
Котик дрімає вже. . .  Цить!
Тиша панує у нас —
Спи, бо заснути вже час.
Все спочиває у сні,
Зорі лиш світять ясні,
Місяць осяяв степи —
Спи, моя крихітко, спи!

Щастя із райських воріт 
Шле тобі, серце, привіт,
Спокій і гра — все твоє,
Все це для тебе лиш є.
Тут, біля ліжечка, вже 
Янгол твій сон стереже.
Сне, до дитинки прилинь —
Спи, моя втіхо, спочинь!

Надія Хмара — іл. м. Дмитренка
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М А М А

Ірина РЕЙТ

Хто ночі не доспить, 
як доню щось болить — 
готовий кожен біль на себе взяти? 
Мама. Мати.

Щоб виростав малюк, 
хто не жаліє рук — 
зварити, випрати, прибрати?
Мама. Мати.

Хто змалку доню вчить,
що треба гарно жить —
людей і Бога, квіти і пташок кохати?
Мама. Мати.

Хто гірко сльози ллє, 
як доня робить зле — 
готовий серденько своє віддати? 
Мама. Мати.

Малюк, малятко — маленька дитина

М А М І  Я Д О П О М А Г А Ю
(Ілюстрація Христі Сеньків)

Мамі я допомагаю:
Квіти всі попідливаю,
Порохи повитираю...
При роботі я співаю.

Світлана КУЗЬМЕНКО

Я робити не боюся —
Так навчилась від матусі.

Ірина РЕЙТ

К О Л И С К О В А
Поснули вже діти. І пташки маленькі 
замовкли — дрімають в гаю, 
і місячне сяйво спливає тихенько 
на сонну головку твою.

Спокійно засни, моя люба дитино.
Не знать тобі злиднів ні сліз.
У тую годину бажання єдине 
у мене, щоб гарно ти ріс.

І виріс здоровий та в школі навчався 
і рідную мову пізнав, 
любив Україну, батьків не цурався 
та працю людську шанував.
Он, зірка моргає з високого неба, 
у наше вікно загляда, 
немовби хотіла сказати до тебе: 
пора, синку спати, пора.

Злидні — біда, нужда, недостаток (misery, poverty); цуратися — 
встидатися, відрікатися (to shum, to avoid).
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Світлана КУЗЬМЕНКО

А Н Д Р І Й К О  І

День травневим сонцем сяє.
Завели пташки пісень. —
Це сьогодні зустрічає
Кожний — кожний — Мамин День.

Встав Андрійко рано-вранці.
Ще його матуся спить.
Одягнув тихенько капці,
Щоб її не розбудить.

Ілюстрація Ірини МОЛОДЕЦЬКОЇ

МАМИН ДЕНЬ

Олівцями на папері 
Малювати він почав 
Стіни, вікна, дах і двері — 
Хатку й квіти серед трав.

Небо чисте, ні хмарини. 
Сяє сонечко згори 
На Андрійкому хатину 
В квітах, травах на землі.

Сів на килимі в вітальні, 
Став він думати-гадать: 
Як його матуся встане — 
Як матусю привітать?

Час минув, немов хвилина. 
Мама встала, тато встав. 
Тут Андрійко: Цю картину 
Мамі я намалював!

І придумав: намалюю 
Я картину в Мамин День 
І матусі подарую.
По папір Андрійко йде...

Мама мовила до сина:
Ну й чудова ж це картина! 
За усі мені любіша,
Бо — за всі на світі інша!

Сину, — каже, — твій малюнок — 
Мій найкращий подарунок, 
Приготований мені.
І Андрійковий малюнок 
Пришпилила на стіні.
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Валентина Ю РЧЕНКО Ілюстрації Марти ГУЛ Е Й -Л Е ҐЕ Ц К ІС

М А М А М И Ш К А

Бігла мишка через кладку 
І скрутила собі лапку,

Бідна мишка шкутильгає 
І на лапку налягає,

Та їй ніколи хворіти,
Бо голодні будуть діти.

Мишка-мама їх годує,
І навчає, і пильнує:

— Діти, з нірки не біжіть, 
Там великий кіт сидить,

В нього кігті й злющі очі, 
Він схопити мишку хоче,

Проковтне маленьку скоро, —  
Вашій мамі буде горе!

Мишенятка посідали 
І на маму позирали,

Бо не знали пустуни,
Що котам смачні вони.

Шкутильгати — to limp; кігті від кіготь
збиточник (mischievous child).

пазур (claw); пустун —



Йде Параска, несе паску, —~ І Наталка йде в намисті, Ось свячене масло й сир —-

Не забудьмо й про Маринку, Із ковбасами до нас Хто там ще? Гуп-гуп! — Антін!
Що несе велику шинку. Йдуть Тарас і Опанас. — Що несеш? — Несу я хрін.

Посідали до сніданку. Яйця, масло, сир і паску. Для святочного „фасону**.
ЕКО
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Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

i t  А С  ь  -  М Y A P A C  ь

_ .

^  ) I ’*■

I : '

R t j b
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В році — п’ятий місяць травень. 
Зеленіють всюди трави.

Розцвітають всюди квіти. 
Травень світ веде до літа.

Івасеві три кузинки: 
Ляля, Галя і Маринка

По садочку походжають 
Красну весну подивляють.

Тут Івась в садок прийшов, 
Каже: що ж весна вже знов!

Каже, гарний ваш садок: 
Стільки квітів і пташок!

Зеленіє, розцвітає —■
Із весною всіх вітає.

Лиш бракує тут хатини 
Для пташиної родини.

Я про це давно вже знав — 
Птахам хатку змайстрував!

Мерщій — швидко, негайно ( quick, right away).

Дуже втішились дівчатка:
Для пташок в нас буде хатка!

Принесли мерщій драбину:
Хатка вже й на деревині!

Сестри тішаться: Івась, —
Кажуть, — справжній ти Мудрась!
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П О К Л І Н
Хто Франко? Ми всі це знаєм!
Всі Франка ми величаєм —
Він великий наш поет,
Гляньте — тут його портрет.

Ми портрет прибрали в квіти 
І, хоч ми маленькі діти,
В цей Франка святковий день 
Заспіваємо пісень.

Ще  дамо й барвінку в’язку 
За його любов і ласку —
Він бо склав для нас, діток,
Гарну книжечку казок.

І за це від нас Франкові 
Слово вдяки і любови;
Тож низенький до колін 
Від дітей йому поклін.

Уляна Кравгеико

Володимир РАДЗИКЕВИЧ

ДО СОНЯШНИХ ПАЛАТ
Вузькою стежкою по підгірських квітчастих 

лугах ішло двоє дітей. Старшенький був хлоп
чик із синіми очима, з вербовим конем у руці. За 
пазухою мав шматок хліба. Дівчинка, хоч менша, 
вела його за руку. У запащині було в неї кілька 
печених бараболь. Стручки зеленого гороху ви
глядали з-за пазухи.

Хлопчик ішов нерадо, але дівчйнка щебетала 
й додавала йому відваги.

— Сором! Фе! . .  — говорила вона. — Такий 
великий виріс, а плакати хоче! Хлопець — а 
боїться!

Потішала його, що вже недалеко до тих стов
пів, що, як їй бабуня казала, підпирають небо. 
А там соняшні палати. Там сонце заходить на ніч. 
Йому відчиняє ворота його прекрасна донечка.

— До неї, — казала дівчинка, — ми й підемо. 
Вона дасть нам багато всього, про що попросимо. 
А про що ми будемо просити? — запитала хлоп
чика.

— Може, кращого коня ? . . — відповів він.
Дівчинка засміялася: — Я знаю, — сказала,

— про що просити буду. Мені бабуся говорили, 
що в неї є золоті яблучка. Кому вона дасть таке 
яблучко, той весь вік буде здоровий і щасливий.

* **
Від того часу минуло багато років. Хлопчик 

виріс і змінився. Але не змінилася його подруга
— вона ціле життя щебетала йому і вела його до 
соняшних палат. Тільки ж тими соняшними па
латами стало для нього вже щось інше > щастя

рідного народу. А тією дівчинкою, що вела його 
і завжди додавала йому сили й відваги, було його 
гаряче бажання прислужитись своєму народові.

Оцю казку розказав великий український по
ет Іван Франко і назвав її „ І д и л і я ”. В „Ідилії” 
хотів поет сказати, що також у його тяжкому 
житті, в невпинній і великій праці подругою-това-- 
ришкою, яка завжди додавала йому сили, була 
думка про добро й щастя України.

Терниста була дорога поетового життя. Най
кращі хвилини провів він у дитячих своїх роках 
(народився 15 серпня 1856 p.), коли жили ще 
батько й мати. Батько Яків, селянин у селі На- 
гуєвичах близько Дрогобича, займався не тіль
ки управою ріллі, але й ковальством. У батько
вій кузні Франко залюбки пересиджував, бо там 
було цікаво й весело. Малий хлопчина любив ди
витись, як горів великий вогонь, як батько бив 
тяжким молотом гаряче залізо, як весело стриба
ли золоті іскри з-під батькового молота. До куз
ні приходили чужі люди й розказували про ці
каві, часом дивні й страшні пригоди,

У батьковій кузні навчився хлопець цінити й 
шанувати працю, і її поклав собі за завдання сво
го життя. Любив Франко також бігати по зелених 
лугах, сідати на березі річки і глядіти, як пере
ливаються хвилі, як виринають рибки й грають
ся в воді. Годинами ось так пересиджував і думав:

„Чому сонце таке невеличке, коли тато каза
ли, що воно велике? То, певно, в небі така неве
личка дірка прорізана”.
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Дивний був хлопчина: все його цікавило, все 
хотів збагнути. Часто, коли небо відбивалося в 
річці, вбачалась йому там бездонна глибінь, на
повнюючи серце тривогою. Лякався вечірніх ті
ней, що здавались „дідами по кутах”, не любив 
градової хмари і пробував відігнати її від рідного 
села. Але найбільше подобались йому пісні ма
тері, про які писав у пізніших роках життя:

Тямлю, як нині, малим хлопчиною 
В мамині пісні заслухувавсь я;
Пісні ті стали красою єдиною 
Відного мого тяжкого життя.

На шостому році життя віддав його батько до 
ш коли: найперше до сусіднього села Ясениці 
Сільної, потім до Дрогобича. В Ясениці проживав 
Франко у свого дядька. Багато цікавих спогадів 
із перших років шкільної науки залишив Франко 
в своїх оповіданнях, що виповнили збірку „М а- 
л и й М и р о  н”.

Перший тяжкий удар постиг Франка, коли він 
був у другій клясі початкової школи в Дрогоби
чі. Тоді помер його батько. Мама знову одружи
лася. Добрий вітчим заопікувався хлопцем, і зав
дяки йому Франко перейшов до гімназії. Там весь 
час вирізнявся між учнями талантом і працьови
тістю. Пам’ять у нього була така, що Шевченко- 
вого „Кобзаря” вивчив слово в слово, а цілу лек
цію історії вмів повторити за вчителем без одної 
помилки. Коли був у шостій клясі гімназії, вмер
ла його мати.

В гімназії Франко читав багато творів україн
ських і чужих письменників, придбав гарну біб
ліотеку і почав писати власні твори. Першим 
більшим його твором була повість про Довбуше- 
ві* скарби п. з. „П е т і ї і Д о в б у щ у к и”.

Після закінчення гімназії й переїзду до Львова 
Франко записався на університет, а далі розгор
нув широку працю на полі українського письмен
ства : писав вірші, оповідання, повісті, драми й ду
же цінні наукові твори. Перші його вірші, в яких 
закликав земляків, щоб боролись за кращу долю 
українського народу, спричинили йому багато 
клопотів, навели на нього нагінку австрійського 
правління** і потягли за собою чимало гірких 
хвилин. Але, хоч тяжко приходилось Франкові 
пробиватися крізь життя, він доостанку праці не 
кидав, заробляючи весь час пером на свій прожи
ток і удержання своєї родини.

Його великий талант, його невсипуща праця 
дали українському народові дорогоцінні скарби, 
збагатили його письменство, його науку, його 
культуру.

Помер Іван Франко 28 травня 1916 року. Хоч 
це був час першої світової війни, його похорон від
бувся у Львові при небувалому здвизі народу і 
при участі української шкільної молоді. Домови
ну великого поета, вкриту квітами й терновими 
вінками, несли Українські Січові Стрільці.

Франко — після Тараса Шевченка — найбіль
ший український поет. Його поезії виповнили ряд 
збірок: „З в е р ш и н  і н и з и н ”, „ З і в ’я л е  
л и с т  я ”, „М і й і з м а р а г д” та інші. Писав та
кож великі поеми, з яких найкращі „ П а н с ь к і  
ж а р т и ” і „М о й с е й”. Д ля молодих читачів 
написав „ Л и с а  М и к и т у ”, „ П р и г о д и  Д о н  
К і х о т а”, „ К о в а л я  Б а с с і м а” і „А б у К а- 
з и м о в і  к а п ц і ”.

З-поміж багатьох оповідань Франка найбіль
шу славу здобули собі ті, в яких він описав тяж
ку працю робітників у копальнях нафти в Борис
лаві. Між повістями Франка перше місце займає 
повість „ З а х а р  Б е р к у т ”. У цій повісті ду
же гарно розказав Франко про напад татар на ук
раїнське село Тухлю та про сміливу оборону ту- 
хольців. Тухольці перемогли татар тому, що жи
ли в згоді між собою та з сусідніми громадами 
і в тяжкій хвилині вміли з ’єднати свої сили..

Цього року український нарід святкує сторіч
чя народин Івана Франка, що ціле своє життя 
мандрував тернистим шляхом до соняшних па
лат, якими була для нього Вільна Незалежна Ук
раїнська Держава. Він сказав українському наро
дові:

„Я ж весь вік свій, весь труд тобі дав 
У незломнім завзяттю —
Підеш ти у мандрівку століть 
З мого духа печаттю”.

* Олекса Довбуш, славний у 18-му столітті ватажок 
карпатських опришків. На Г у ц у л ь щ и н і збереглося про ньо
го багато переказів і оповідань. У них Довбуш зображе
ний, як оборонець народних прав і месник за кривди, що 
їх зазнавали гуцули від чужинців.

** Тоді Західня Україна, де проживав І. Франко, вхо
дила в склад Австрійської монархії, яка була набагато 
більша, ніж теперішня Австрійська республіка.
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Роман З А В А Д О В И Ч

II

Іван Франко
Різьба О. Архипенка

Підгір'я — гарна сторона,
До серця кожному вона:
Здаля синіють гір вершини, 
Збігають вниз із гір горбки, 
Срібляться ріки у долинах, 
Дзюрчать під вербами струмки, 
Пасуться на лугах корови, 
Шумлять гаї, ліси, діброви, 
Бринить пісень дзвінка луна 
Пташаток, співаків пернатих, 
Зозуль кування . . .  Що й казати: 
Підгір’я — гарна сторона.

Нагуєвичі — на Підгір’ї 
Між нив, лісів мале село,
Живуть там люди добрі, щирі. 
Там річка чиста, наче скло. 
Блищить між лозами в долині. 
Здавалося б — таке село,
Як інші села в Україні.
Та ні! Місцевість ця віддавна 
По всім краю відома й славна: 
Тому вже більше сотні літ 
У тім селі поийшов на світ 
Іван Франко, поет-учитель,
Що вчив народ по правді жити, 
Добра і долі не чекати,
А власним трудом здобувати.

В Нагуєвичах на горбку 
Стояла хата у садку,
А збоку — кузня майстра Яця, 
Меткого Якова Франка.
Там цілі дні кипіла праця,
Бо справна в коваля рука. 
Дзвеніли молоти, й луною 
Веселою та голосною

о  а  і  -  к  і  ч  і ;  ї ї

їх пісня над селом неслась.
У Яця був синок Івась, 
Розумний і кмітливий хлопчик, 
До книжки брався все охоче,
То й порішили батько-мати: 
„Івася треба в школу дати!”

Пішов малий Івась до школи 
В Дрогобич-місто. Вільну волю, 
Братів і друзів, ліс і поле —
Усе, що палко так любив,
Івась школярик залишив. 
Учився пильно і завзято,
Читав усе книжок багато 
І по науці й перед сном, 
Трудивсь у будень і у свято — 
Раділи серцем мама й тато,
Що син у школі першуном.

і
Померли рано батько й мати,
Та не вернувсь у рідну хату 
Івасик, круглий сирога;
Вже інша кликала мета 
У світ, велична і свята:
Своє знання, любов і сили 
Віддати батьківщині милій.
З Івася він Іваном став,
Та вчитися не перестав.
Учивсь у Львові та у Відні 
І завжди думав: „Краю рідний, 
О, як би помогти тобі 
В тяжкій неволі і журбі,
Щоби чужим не був слугою, 
Щоб управляв ти сам собою, 
Щоб бук щасливий і багатші 
У власній вільній хаті?”
І присяг нувсь Іван завзятий 
Талант і розум дужий свій — 
Всього себе на службу дати 
Вітчизні любій, дорогій.

За роком рік поволі плив, 
Неначе річка серед нив.
І ось Франко уже учений,
Не лиш учений, а й письменник 
Він пише повісті й незгірші 
Від повістей поеми-вірші, 
Талановитий він поет; 
Частенько пише до газет, 
Книжки й журнали видаг.,
Бо лю бить рідне і СВОЄ.
За те була йому пошана:
Народ назвав Франка Івана 
Провідником-Каменярем,
Що безупинно день за днем 
У бурю, дощ і непогоду

V

Пам’ятник І. Франкові 
у Києві

Ламаг. молотом ґраніт.
І для невільного народу 
Будує шлях у кращий світ.

Любив Франко й дітей без міри, 
Для них мав серце дружнє, щире, 
Писав для них казки чудові 
Про лиса хитрого в діброві,
Про звірів — пса, кота, бурмила, 
Що, наче люди, говорили,
Про Абу Касімові капці,
Про лицаря в залізній шапці, 
Про Дон Кіхота, що без тями 
Відважно бився з вітряками. 
Отак Франко про діток дбав,
То усміхавсь, то жартував,
А все навчав, як чесно жити,
Як правді та добру служити.
За те ми, діти, як один.
Йому складаємо поклін.

Франко — то гордість і окраса 
Свого народу і землі,
Він мов молодший брат Тараса, 
Обидва — волі ковалі.
Він провістив: недоля жерла 
І ще сьогодні нас жере,
Та Україна іце не вмерла 
І вже ніколи не умре!
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Михайло МАМОРСЬКИЙ

ЗЕЛЕШ СВЯТА
(Ілюстрація Едварда Козака)

Зелені Свята — зелень, квіти, 
Пташиний спів, веселий сміх — 
Несуть квітки до церкви діти, 
Перед престіл складають їх.

— Благослови, ласкавий Боже, 
Пахуче зілля це — і дай,
Щоб обновивсь, зацвів, мов рожа, 
І звеселів наш Рідний Край!

А за борців його завзятих, 
Героїв бою і тюрми,
В день поминок, в Зелені Свята 
Від нас молитву Ти прийми!

Ніна БУРИК
ПРОЩАЙ. РІДНА ШКОЛО

Вийдемо із школи на подвір’я 
І оглянемось іще останній раз: 
Ось вона, лишилась на узгір’ї, 
Вікнами виблискує до нас . . .

Ніби хоче щось нам побажати,
Ніби хоче вкупі з нами йти 
В ліс далекий, що в зелених шатах 
Над ставком, задуманий, застиг.

Святослав ГОРДИНСЬКИЙ

Не журися, школо, пройде літо — 
Ми повернемося знову восени, 
Заквітчаємо тебе усю у квіти, 
Заспіваємо тобі нові пісні.

ВИРУШАЄМ В ТАБІР, ДІТИ!
(Ілюстрація Миколи Бутовича)

Як засвітить сонце вліті, 
Вирушаєм в табір, діти!

Виправляємось на лови 
У ліси, гаї, діброви.

Рік увесь була наука,
А тепер — стріляєм з лука,

Над рікою кожен день 
Повно сміху і пісень!



Мартин і Маргарити KOJ1

П О Д О Р О Ж Н І
(Ілюстрації авторів)

Судно, яким барон Стубен прибув до Аме
рики в 1777 p., не було люксусовим кораблем. 
Після місяців плавби пасажири затужили побачити 
суходіл. З кожним днем подорож ставала більш 
утяжливою. Хоч пасажири познайомилися між 
собою, то кожний прагнув спокою й самоти.

Одного вечора барон проходжувався по чар- 
даку. Він зауважив знайомі постаті — молоду жінку 
й хлопця, що вдивлялися в океан. Вони були 
обернені спиною до барона. В руках м’яли шматки 
паперу й кидали їх у воду.

— Я виграв знову! — вигукнув хлопець — Мій 
човник виграв знову! Барон Стубен пристанув у 
тіні, приглядаючися цій дрібній грі. Він мав уже 
відійти, коли молода жінка обернулася й побачила 
його.

— Добрий вечір, пане — поздоровила його, 
спираючися об поруччя. — Ми з Таммом вирішили 
вийти на палубу перед нічним спочинком. — Який 
гарний вечір! — докинула.

— Справді — відповів барон.
Чардак заскрипів знову і звідкілясь високо над 

їхніми головами почувся тріскіт.
— Бачу, що ви вдивляєтеся в воду, молодий 

чоловіче, — сказав барон. — Чи ви рибалите?
— Ми граємося в перегони човниками і я виграв

чотири рази а тітка Шарльота тільки двічі — гордо 
відповів хлопчина.

— Мусите бути прекрасним моряком. — Я хотів 
би таким бути. Я ледве можу проходжуватися по 
кораблі — сказав барон, моргнувши бровами.

Вони стояли мовчки й приглядалися, як білі 
гребені хвиль перекочувалися, заламлювалися, 
розпливалися і знову появлялися.

— Мені здається, що найбільше люблю сухо
діл. А як ви, молодий чоловіче?

— Люблю суходіл, бо там можна більше дечого 
зробити — відповів Таммі.

— Я маю одну-дві знищені книжки. Вони 
доволі товсті. Думаю, що з них були б чудові 
човники — сказав барон.

— Мабуть не прийдеться вам пускати човників
— зауважила молода жінка. — Я чула, як один 
корабельний старшина сказав, що ми вже близько 
суходолу. Це наші перші відвідини в Америці. При 
всіх турботах, які має уряд, думаю, що прибуваємо 
в невідповідну пору. — Її лице споважніло, але 
зараз роз’яснилося. — Мій брат запевнив мене, що 
ворожнеча назабаром закінчиться і британці 
заведуть порядок.

Таммі прислуховувався розмові з ледви при
хованим збудженням.
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— Чи знаєте мого вуйка Дана Гевітта — спитав 
барона. — Він має дім у Фріголді. Він є льояльним 
членом Торі і сказав мені, що розіб’є череп кож
ному Віґові, який відважиться ввійти до його май
стерні.

— Таммі, доволі говорити на цю тему. Вибачте 
за Таммові завваги, але, як бачити, ми завзяті Торі.

— Ваше вибачення зайве, дорога пані — сказав 
барон. Я європеєць і це моя перша подорож до 
Америки. Сподіваюся, що обі сторони викажуть 
багато завзяття.

— Чи знаєте мого вуйка Дана? — продовжував 
хлопець. — Він може піднести бочку з цвяхами 
понад голову. Він має мушкет і баґнет Бравна 
Бесса, який дали йому британці за службу в міліції 
льоялістів. — Вуйко сказав мені, що повстанці 
воюють дрючками і сокирами. Вони не мають 
уніформи, вони не є справжніми вояками.

— Ти дуже гордий на свого вуйка Дана — 
сказав барон. — Він боровся за справу, в яку вірив. 
Жадна людина не могла б зробити краще. А тепер 
прошу вашого вибачення. Мушу допильнувати 
справ у своїй квартирі.

Барон перейшов впоперек палуби і, поки зійти 
вниз, глянув на своїх двох приятелів. Молода жінка 
тримала хлопця за руку й видимо повчала його. Ні 
вона, ні Таммі не виглядали задоволені.

Коли корабель причалив до Портсмуту в Ню 
Гемшірі, баґаж барона перенесено на повіз. Барон 
сидів у середині і ждав що станеться. Він сильно 
здивувався, коли двері повозу відкрилися і Таммі з 
тіткою ввійшли до середини.

— Вітайте — сказала весело молода пані — 
Виглядає, що нам призначено мандрувати далі на 
край світу.

— І то скромнішими засобами транспортації — 
сміючись докинув барон.

Таммі зауважив, що барон Стубен має коро
ткий мисливський палаш. Це зробило на хлопця 
велике враження.

— Думаєте, пане, що повстанці можуть нас 
заатакувати? — спитав Таммі, вп’яливши очі в 
баронський палаш.

— Напевно ні — відповів барон. — При тому 
маємо безпечний проїзд через американські лінії 
аж до Йорку, Пенсильвенія, а я туди їду.

— Таммі й я прямуємо до Філядельфії, атоді до 
Фріголду — докинула з тяжким серцем молода 
пані. Насправді наша ціль є Гевіттс Бридж, около 
пів милі від Фріголду.

— В тому випадку матимемо безпечнййлроїзд 
через британські лінії. Ми ж міжнароднРподорож- 
ні, не вояки.

— Таммі успокоївся. Виглядало, що він не дуже 
цікавився холодним зимовим краєвидом.

Коли вони прибули до Йорку, барона зустріла 
група вийсітних мужів. Вони поздоровили його по- 
військовому й приязно стиснули його руку. Поки 
повіз рушив у дальшу дорогу, барон Стубен 
вибачився і підійшов до Тамма й його гітки Шар- 
льоти.

— Як досі, все гаразд, мої друзі — сказав барон 
поважно. — Бажаю вам щасливої дороги, тут в 
Америці.

Він потис руку молодої жінки і обернувся, щоб 
сказати щось до Тамма. Хлопець зробив щось таке, 
чого барон несподівався — він випрямився і віддав 
йому військовий поклін.

(Закінчення буде)

Пояснення-сповничок: судно — корабель (vessel); чардак або 
палуба — deck; Торі — англійська консервативна політична 
партія (Тогу); Віґ — назва члена лібералььої англійської партії; 
палаш — коротка, широка шабля (broadsward).

Ірина РЕЙТ

К У М Е Д Н І  С Е С Т Р И Ц І

Живуть у городі на грядці сестрички — Гадаєш, радіють, що так гарно вбрані?
Прекрасні червоні у них черевички, Ні трошки!
Червоні в них стрічки, червоні спідниці, Лиш мріють про сукні з сметани.
А звуть тих сестричок... так! так! полуниці! Як хочеш, утішити можеш сестричок —

Наший їм цукрово-сметанних спідничок!
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Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрація Марти ГУЛЕИ-ЛЕҐЕЦКІС

К А З К А  М О Л О Д О Ї  Б А Б У С І
Петрусева мама каже, що колись бабусі були 

старі, а тепер — молоді. От хочби взяти й Петру- 
севу бабусю Ніну. їй сорок вісім літ. Петрусь це 
знає, бо нещодавно святкували бабусин день 
народження, і їй поставили на торт тільки вісім 
свічок — стільки, як і Петрусеві, коли святкували 
його день народження. Але до тих восьми свічок 
для бабусі ще треба додати чотири десятки, тільки 
вони зайняли б увесь торт, і бабуся не змогла б їх 
усі погасити одним духом.

— Сорок вісім літ — це страшенно багато... — 
замислився Пертусь. — Ти, бабусю, таки дуже 
стара...

— Ні, я ще не стара! — задерикувато відповіла 
бабуся. — Он як ми йдемо на прогулянку, ти за 
мною не встигаєш. То ти старий! Петрусь добре 
знав, що він не старий, але не знав, що відповісти 
бабусі і тому запитав з цікавістю:

— А коли ти, бабусю, будеш стара?
— Я ніколи не буду стара! — засміялась бабуся.

І Петрусь їй вірив. Бабуся Ніна виглядає майже так, 
як мама, струнка, худенька, щоранку робить 
руханку й маму до того підганяє, а в школі навчає 
гімнастику в старших клясах. Одна з її учениць іде 
на Олімпійські змагання.

З допомогою калькулятора Петрусь вираху
вав, що бабуся Ніна вшестеро старша від нього. 
Але коли він це сказав бабусі, вона, як завжди, 
знайшла чим відповісти.

— А скільки тобі буде літ через чотири роки?
— Дванадцять. А тобі, бабусю, аж 52.
— Добре, добре. Ану, вирахуй, у скільки разів я 

буду старша від тебе тоді?
Петрусь поділив 52 на 12 і одержав чотири з 

чимсь.
— Бачиш — ми вже ближче один до одного. А 

скільки тобі буде літ через вісім років?
— Шістнадцять, а тобі — 56. Бабусю, невже мені 

буде шістнадцять літ? Тоді вже я кінчатиму гімна
зію, і ти будеш мене навчати гімнастики.

— Не знаю, чи я ще тоді буду вчити, але 
можливо... І от як ти поміркуєш над цифрами, то 
пересвідчишся, що через вісім літ я буду тільки в 
три з половиною рази старша від тебе.

— А через 10літ?Тоді, якя ітиму в університет?
— Тоді тільки в три рази... А через двадцять літ 

тобі буде 28, а мені, як Бог дасть, — 68.1 тоді я буду 
тільки може в два з половиною рази старша від 
тебе...

— То, може, ми, бабусю, зовсім порівняємося?
— Ніколи! — засміялася бабуся. — Ти завжди 

будеш на 40 літ молодший від мене, а я на стільки 
саме літ старша. Через двадцять літ ти будеш 
вусатий, бородатий і одружений...

— Одружений? Я зовсім не хочу одружувати
ся!

— Побачимо, що ти скажеш через двадцять літ.

А покищо рости й учися й поменше сиди при 
телевізорі.

— О, якщо так, то розкажи мені, бабусю якусь 
нову казку. Бабуся ввімкнула звукозаписувач, щоб 
казка не пропала, і почала...

Коли дивитися на місяць уповні, він здається 
так близько-близько, мало що не на сусідському 
даху. На нім видко якісь гори, хмари, дороги. Коли 
примружити очі, можна побачити якісь постаті, що 
нібито скакають з гори на долину, як лижварі з 
довгими палицями. Але коли широко розплющити 
очі, то нічого на місяці не видно. Тільки хмари, що 
пливуть по небу, вимальовують фантастичні 
візерунки, пропливаючи повз місяць. Насправді 
місяць дуже далеко: 238,854 7 миль від Землі. 
Проте, Місяць кружляє навколо Землі не рівним 
колом, а по трохи видовженій орбіті. Часом він 
ближче від нас, а часом — дальше. Часом він 
ближчає аж на 17,000 миль.

Марко-астроном вирахував, коли настане той 
час найменшої віддалі, й приготувався в подорож. 
Разом із своїм приятелем Симоном вони виїхали на 
космодром, де вже стирчала носом догори потуж
на ракета. Підйомна машина піднесла їх до остан
ньої плятформи, а звідти вони помаршували 
сходами до своєї кабіни. Не так іще давно мандрів
ки ракетою в космос були страшні, небезпечні. 
Траплялися різні перешкоди, зпами, а часом і
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нещасливі випадки. Не дуже безпечно літати й 
тепер, але не зовсім безпечно й просто їздити 
автом у місті. І на землі, і в небі треба бути уважним і 
вміти вберегтися в небезпеці.

Контроль почав рахувати хвипини до старту. 
,,Вісім, сім, шість... два, один... Відпіт!” Кабіна 
стряспася так, що Симон перекинувся на Марка, 
але той його вхопив за руки і втримав.

— Бачиш, треба бупо нам прив’язатися! — 
промовив Марко.

— Не любпю бути на прив’язі, як пес! — 
відповів Симон. — Нічого, ще через кілька хвилин 
попетимо, як на м’якій перині. І коли вже винайдуть 
такі ресори, щоб не трусило?!

— Не говори так багато, — спинив його Марко.
— Бачиш — вже відпадає друга стадія. Сподіваю
ся, що впаде, куди потрібно, і її добре підберуть. За 
деякий час ракета вирівняпась і, поборовши 
земне притягання, плавно пішпа кружляти навко
ло Землі. І яка ж гарна була Земля з такої далечини
— тепер бупо видно, яка це крута , помережана 
горами й ріками весела плянета. Аж шкода стало її 
покидати.

— Ну, що ми побачимо на Місяці? — міркував 
Марко. — Там же немає життя, нічого не росте, усе 
мовчить, як мертве...

— А може і не все там мертве. Більша части
на Місяця ще не досліджена, і може якраз нам 
пощастить відкрити на Місяці життя.

І відшукати людей, Місячан? Якихось потвор із 
рогами й ратицями?

— Не все, що має роги й ратиці, потворне, — 
заперечив Симон, — от хочби корови й кози — не 
потворні, а, на мою думку, навіть дуже гарні.

— Добре, може й на Місяці є корови й кози. А 
покищо звітуй Землі про нашу подорож, ввімкни 
телекамеру, і може трохи заснемо. Через кілька 
годин переведемо призначені досліди, потім треба 
буде полагодити сателіт М-56, а тоді можна буде й 
прямувати на Місяць. Скинувши свої скафандри, 
хпопці прив’язапися до ліжечок, щоб не літати в 
легкім міжппянетнім повітрі, та й заснупи. Але не 
спалося. Було незвично піспя зручних матраців у 
своїх кімнатах на Земні...

— Поснідаємо. Що ми маємо?
— Борщ і голубці, — сказав Марко.
— Чудово, давай їх сюди, Що-о-о? Оце борщ?

— зневажливо тицькув Симон на тубик. — Це ж 
зубна паста. Я просив борщу.

— Це такий борщ, хібащо ти хочеш сам зварити. 
Як будемо вертатись заскочимо на міжппянетну 
станцію Карпати, там справжнього борщу скушту
ємо. А покищо їж цей.

Як це не дивно, борщ тільки виглядав, як паста, 
а смакував як справжнісінький мамин борщ. Го
лубці також були в тубику, але смакували відмінно
— як і належить голубцям. Попоївши, хлопці 
взялися переводити досліди. Зміряли темпера
туру, простягни механічну руку й набрали проби 
пипу та дрібних уламків, що літали в просторі, як 
мухи. Дапі розгорнули ппастичні покривки з

вазонів, де були посаджені рослинки цибульки, 
кропу, огірочків, і попили свій городець. Це також 
були досліди, і якщо вони вдадуться, ті досліди 
можна буде їсти. Нарешті, хлопці зміряли свою 
власну температуру, тиск крови, порахувапи пупьс 
і все те записапи в журнал.

А ось і сателіт М-56. Він перестав працювати й 
замовк. Марко й Симон кинули жеребок — кому 
вилазити з кабіни й мандрувати до сателіта.

— А, тобі завжди щастить! — буркнув Марко.
— А може тобі? Багато цікавіше вести кабіну, 

аніж метлятися навколо сателіта.
— Хочеш помінятися?
— Ні. Як випало, так і буде.
Симон натягнув скафандер, добре загвинтив 

шолом взяв скриньку з інструментами, як тато, коли 
йшов на працю до фабрики. Марко перевірив, чи 
добре прикріплений мотор на Симоновій спині і чи 
працює лямпка. В вікно загпядапа темна зоряна 
ніч.

— Виходь, друже! Бережись!
Зачинились автоматичні дверцята вихідної

камери, і скоро Марко побачив Симона в повітрі. 
Він досить безпомічно бовтався в безповітрянім 
просторі, намагаючись знайти балянс. Запрацю
вав ракетний мотор, і Симон помалу, обережно 
став наближатися до сателіта; довго його оглядав, 
шукав, де він пошкоджений.

— Начебто все в порядку, — передав він 
Маркові. — А чого ж не працює.

— Шукай краще, спішити нема куди.
— Еге, тобі нема куди, а я б хотів ізвідси 

швидше втекти. Мені все здається, що впаду.
— Не впадеш, бо в безповітрянім поосторі 

немає жодного притягання.
— О! — Скрикнув Симон, — знайшов! Перер

вався маленький дротик у трансформаторі.
І справді, за який час сатепіт почав працювати.

З Землі передали подяку й дозволили летіли.
Наблизившись до того місця, де мали сідати на 

Місяць, хлопці ввімкнули реактор. Загули мотори. — 
Велика сила сіпнупа кабіну й вивепа її зі стану 
плавання в просторі в спрямований рух. Ракета 
штовхала корабель нижче й нижче, до Місяця. Вже 
почала діяти сила притягання Місяця, і за який час 
капсуля сіла в м’який пип, здійнявши куряву, що не 
давала нічого бачити. Пил довго не влягався, так 
що хлопці сиділи в кабіні й не виходили, бо нічого 
не було видно...

— Еге, Петрусю, та ти вже куняєш! — перервала 
бабуся Ніна свою казку.

— Ні, я зовсім не сплю, бабусю. Я просто мрію. 
Мені здавалося, що то я сам лечу на Місяць.

— На сьогодні досить.

Пояснення-сповничок: лижвар, лижник — skier (не мішати з 
ковзуном — skater); ратиця — рогове закінчення ніг ./ деяких 
тварин (cloven hoof); полагодити — тут, направити (to repair) 
кріп — dill; ж еребок- lot: метлятися — вештатися, крутите ся (to 
room, loafing); бовтатися --^борикатися (to wrestle) сіпати — to 
pull; куняти — дрімати (to doze, to nap).

(Продовження буде)

21



Ірена РЕЙТ Світлана КУЗЬМЕНКО

Д Л Я  М А Р І Ч К И
(Ілюстрація Христі Сеньків)

А у нашої Марини 
завтра п'яті уродини.

Шиє киця для Марічки 
дуже гарні рукавички — 
няв, няв, няв — 
ще ніхто таких не мав.

А горобчик для Марини 
в’є намисто з горобини —
ЦВ Ір, ЦВ Ір , ЦБІр, ЦВІр —
глянь, Марієчко, у двір.

Там похнюпив хвостик псиний 
вірний приятель Марини — 
гав, гав, гав, гав —
Щоб то я Маринці дав?

Чим Марічці я віддячусь?
— Дам свою веселу вдачу — 
стерегтиму — гав, гав, гав — 
всіх її дитячих справ.

Пояснення-сповничок: Намисто — necklace; горобина — рід 
ягоди (ashberry, rowan); псиний, або псячий, приналежний 
псові; вити — тут: сплітати (з’ю, з’єш, в’є), плести, звивати (to 
wreathe); вдача — character, nature.

Я П О Г О Д И  Н Е  Б О Ю С Я
(Ілюстрація Христі Сеньків)

Кожний день, як тільки встану,
У віконечко погляну.
На погоду подивлюся.
Я погоди не боюся.

Я погоди не боюся —
Відповідно одягнуся.
Щоб не змерз, як буде зимно, 
Вітровійно, буревійно.

А коли надворі тепло — 
Не вдягатимусь затепло. 
До погоди одягнуся —
І погоди не боюся.
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Текст: Ірина РЕЙТ Ілюстрація Христі СЕНЬКІВ

Ч О Г О  К У Р К А  Д И В У Є Т Ь С  я...
В теплім сонечка промінні 
розцвітають дні весінні.
Курка, сидя біля грядки, 
узялася за порядки.
Чистить нігті, гладить пір’я 
та все зирка на подвір’я.
На подвір’ї царить тиша, 
вітрець ледве-ледве дише, 
бо здивований і він, 
чом не лізе Гриць на тин, 
чом Миколка та Андрій 
не вступають з Мурком в бій. 
Щезли хлопці. Куди ділись? 
Мов крізь землю провалились. 
Дивна справа, бо й Оксанку 
теж не бачила від ранку.
Дуже в курки слабкі нерви. 
Дума вона без перерви: 
Мабуть вже не дочекаюсь, 
не спочину, аж дізнаюсь, 
куди ділись наші діти.
Годі, годі так сидіти! 
Денервується чубата.
Де Оксанка, де хлоп’ята?
Втім здалося щось чубатій, 
наче діти сидять в хаті... 
Підлетіла й зирк в віконце: 
що це, що це? Може сон це? 
За столом хлоп’яток трійко — 
Гриць, Микола та Андрійко. 
Дуже чисті, гарно вбрані 
щось показують Оксані.
А що? — треба придивиться, 
от і ціла таємниця.
Курка пильно придивилась — 
іще трошки — і зомліла б: 
всі тримають у руці 
по червоному яйці.
Гарні яйця, кольорові, 
хто їх зніс — такі чудові? 
Може курок — чарівниць 
з-за морів і з-за границь 
понавозили сюди?
Не минути нам біди!

Фе, чубата, розум май 
і таке запам’ятай: 
що твої яєчка люди 
на Великдень красять всюди, 
називають їх вони — 
писанки і крашанки.

Сидя — сидячи; тин — пліт, огорожа; чубати — тут: курк^

i f e c !
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Текст: Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

В Е С Е Л И К - Л Я С Ь

Теплий ранок, сонце сяє, Лясь узяв рибальські сіті, Привітались до Марічки,
Спів пташиний скрізь лунає, 3 Луцем рибу йде ловити, Що жила там коло річки.

На середині ріки, Та нараз хитнувся човен, Й тягне човен їх щосили...

Луць злякався та у крик:
— Це русалки й Водяник!

Та, на щастя, вітру хвиля 
їх до берега прибила,

А в сітях — оце так штука! — 
Величезна б’ється шука!

Лясь і Луць н із річки Довго смажили й варили | сміялись, жартували,
Тягнуть в кухню до Марічки. | три дні ту щуку їли, Що „русалки” смакували.

Пояснення-сповничок: Русалка — за народними повір’ями дівчина, яка живепід водою й заманює людей під водяне плесо; 
Водяник -  дідусь, який живе під водою і має власть над русалками; щука, або щупак -  річкова риба (pike).
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