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ЗАГАД КОВА КВІТКА

ЯКІ ЦЕ СЛОВА?
Б - г пр - дв - чн - й н - р - д - вс -

Вставте на місці рисок голосні —  матимете почат
кові слова коляди.

--------- <♦>---------
РІЗДВЯНА Ш А РА Д А

3-ій і 1-ий склад має образ.
2-ий склад означас домашню тварину.
Цілість дас назву посуду, якого вживають у різд

вяний час.
----------- <♦>----------

Н Е Д О М О В К А
(Уклала І'. Чорнобицькгі і 

Цюк, Цюк!
Я дурниці не кажу, 
я кілочок затешу.
Гуп! Гуп!
Працювати я люблю, 
я поліно розколю.
Гуп, гуп по поліну, 
не влучайте по коліну.
Раз, два, три, чотири!
Ви не знаєте ...............?

ЗАГАД К А
Молоток нас б’є та б’є 
і зігнутись не дао.
Ми й не скаржимось ніколи, 
бо така вже наша доля: 
угрузаємо потрошку', 
поки міцно сядем в дошку. 
Нас товчуть по голові —  
роблять саночки нові.

Пригляньтеся уважно пелюсткам оцієї квітки —  
яку букву вони нагадують? Всі знаєте, отож тепер від
читайте шість загадок-ребусиків, які в цих пелюстках- 
буквах заховалися.

А дві пелюстки порожні, отож спробуйте самі ук
ласти два ребусики і впишіть їх у ці порожні пелюстки.

РОЗГАДКИ ЗАГАДОК 3 ЧИСЛА „ВЕСЕЛКИ” ЗА ГРУ
ДЕНЬ 1986 p.: ХТО ЦЕЙ МАЛЯР? Мороз. ЗАГАДКИ- 
НЕДОМОВКИ: а) Ріка, б) Сніг. МЕТАГРАМА: Кора, нора. 
ХТО Я? Літак.

Ж У Р Н 4 /І Д Л Я  Д ІТ Е Й  к о ж н о г о  в ік у
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Роман ЗАВАД ОВИ Ч Ілюстрація Михайла ДМИТРЕНКА

Небо у зорях, ясна погода,
Ходить Колядка, біла княгиня:
—  Ой, чи є дома чесний господар, 
Чесний господар та й господиня?

—  Дома, не дома —  в чистому полі, 
Скелю лупають, тешуть там камінь, 
Церкву будують: три в ній престоли, 
Троє в ній вікон, три у ній бані.

Перше віконце —  яснеє сонце,
Буде сіяти, буде горіти,
Щ об  виростали, добрими стали, 
Мудрими стали нашії діти.

Друге віконце —  місяць у повні 
З неба проміння чарами сіє,
Щ об  виростали силою повні,
Чисті душею діти малії.

Третє віконце —  зірка таємна, 
Вистелить сяйвом срібну дорогу, 
Щ об  нею діти до Вифлеєму 
йшли  поклонитись вічному Богу.

Ходить Колядка, біла княгиня, 
Дзвонить піснями зоряний шлях:
—  Ой, добрий вечір вашій родині! 
Славен Господь наш на небесах!

Ілюстрація Петра Холодного
З



З О Л О Т И Й  Г О Р І Ш О К
(Українська сибірська різдвяна казка)

Леся ШАНТА Ілюстрації Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

Далеко, далеко звідсіля, в Україні, над бе- 
резом Чорного моря жив собі котик. Був він дуже 
вчений — вмів пісні співати й казки оповідати. 
Нераз бувало цілий день і цілу ніч сидить у своїй 
хаті коло печі і муркоче — казки розказує. Коло 
нього багато пташок, звіряток, навіть мавки часом 
заглядають, слухають його.

Дізналася я також про того котика і вибралася 
в дорогу, щоб і собі цікаву казку почути. А було це 
перед самим Різдвом.

Підходжу я до хатки, заглядаю у віконце, а там 
вже повно гостей. Котик примостився вигідно на 
припічку, мисочку з молоком поставив перед себе. 
Бачу — готовиться вже оповідати.

Не схотіла я таке гарне товариство лякати, 
відхилила шибку, примостилася на краєчку вікна і 
слухаю... А котик муркоче: ,,Мур-мур-мур! Ніхто з 
людей не чув ще казки про золотий горішок, що 
висить на ялинці, та що ним діти граються у Святий 
Вечір. Бо я цю казку оповідаю тільки раз у рік і то 
перед самим Різдвяним Вечором. А всі люди тоді 
сидять за столом, коло Святої Вечері. Т ільки  
мавки, водяник та русалки її знають.

Ото ж було це давно. В Україні жив собі багатий 
купець. І були у нього три дочки — Ольга, Катруся й 
Оксана. Дві чорнобриві й чорноокі, а Оксана 
синьоока вдалася.

Всі три веселі, роботящі. Люди їх любили, а 
найбільше наймолодшу Оксану за її щире серце та 
добру вдачу. Що року в пізню осінь вибиралися 
купці з України в чужі краї торгувати. Міняли свій 
товар за чужий, а додому поверталися на Різдво. 
Радості не було кінця, коли показувалися їх вози, 
бо кожний знав, що Різдво буде спокійне й багате.

Так і цього року вибирався наш купець у 
далеку путь. Підготовивши все потрібне в дорогу, 
він попрощався з вірною дружиною і запитав своїх 
дочок.

— Скажи Ольго, що тобі привезти?
Ольга, не довго думаючи, відповіла: Оксами

ту привезіть мені батеньку.
— А що тобі, Катре. Намисто перлове, чи може 

гребінець із слоневої кости?
— Я хочу правдиве янтарне намисто.
Гаразд. Привезу, привезу. А що ж тобі наймо

лодша моя доню?
Оксана не зразу відповідла: — Я нічого не хочу, 

тільки золотий горішок.
— Золотий горішок. Тацеж дрібниця. Невжети 

більше нічого не хочеш Оксано?
— Ні, це все, дорогий батеньку!
Поїхав купець. Щасливо прибув у чуже місто, 

корисно продав свій крам та накупив чужинного. 
Вже готувався їхати додому, коли пригадав, що

обіцяв своїм дочкам привезти дарунки. Пішов він 
вулицями міста, шукає. Оксамит та намисто купив, 
а золотого горішка, не може знайти. Аж на самому 
к ін ц і міста, в б ід ненькій  крамниці спитав він 
старого купця, а той йому відповів: Не маю золо
того горішка, але коли підеш дорогою поміж семи 
горами і понад семи ріками, то побачиш сад. А в 
тому саді велике дерево, а на дереві повно золотих 
горішків. Тільки уважай, не рви їх, не спитавши 
дозволу!

Не їхав купець довго, коли побачив сім гір, а 
там сім рік. Проїхавши сьому ріку, побачив великий 
сад, а в ньому велике дерево з золотими горішка
ми. Зліз він з воза, постукав у двері хати садівни
ка та й спитав: — Чи можна зірвати горішок.

Голос із хати відповів: — Так, тільки в заміну 
мусиш мені привезти на рік з родини того, кого 
першого побачиш, як приїдеш додому.

Купець не думав довго — зразу згодився. Нема 
страху подумав він собі. Тільки Василько, наш 
слуга аж за місто щороку вибігає, бо хоче перший 
мене привітати.

Іде купець додому. Доїздить до міста, дивить
ся, а там його наймолодша доня, Оксана, стоїть, 
хусточкою махає. Побачила його, підбігла, віта
ється. Перелякався бідний купець.

— Що сталося, батеньку? — спитала доня — 
Золотого горішка забули привезти. Не журіться. Це 
не важне.
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— Ой ні, доню. Привіз, привіз. Тільки обіцяв, 
що в заміну відвезу на рік того, кого першого з 
найдорожчих зустріну. І чого ж ти доню вийшла? 
Та це нічого. Я відвезу Василя, слугу нашого, він і 
так щороку мене перший зустрічає.

— Е ні, батеньку, ви обіцяли, хай так буде. Не 
личить не дотримувати слова. Ось зараз по 
Різдві поїдемо, а за рік я повернуся.

Сумно, невесело пройшло Різдво, а тоді вони 
поїхали. Приїхали до саду зі золотими горішками, 
постукали в хату. Вмить двері відчинилися і вису
нулася голова величезної потвори.

— Це ти Оксано? Дякую, що дотримала слова й 
прийшла. Заходь у хату. А ви, батеньку, бувайте 
здорові, за рік приїздіть. Вашій доні нічого злого не 
станеться.

Тяжко було спершу Оксані. Потвора вепиката 
така страшна, страшна. Але помапу привикла до 
неї. Полюбила її. Була до неї ласкава, добра, 
помагала їй і все щось гарного оповідала.

Так минув рік. Одного гарного дня приїхав 
купець по Оксану. Дуже втішився, що доня жива та 
здорова.

— Ну, їдемо додому, Оксано! — сказав радісно. 
А Оксані стало жаль потвори. Вона й каже їй: — Я 
тільки навідаюся додому, а тоді знову до тебе 
поверну. Не плач! — і погладила її по голові на 
прощання..

Не встигли вони додому доїхати, не встигли 
привітатися з р ідним и, коли під ’їздить до них

Карета. А з карети виходить княженко, вклоняєть
ся Оксані й каже: — Дякуютобі, Оксано, що ти не 
побоялася посвятити цілий рік для мене. Що ти 
була така ласкава й добра до мене. Мене закляла 
зла відьма і як би не твоє добре серце, хто знає, як 
довго я жив би ще потворою. Скажи, чи хочеш бути 
моєю дружиною?

Оксана згодилася і незабаром купець справив 
гучне весілля. Молода пара поселилася недалеко 
батьківської хати і жила щасливо. А що року на 
саме Різдво, княженко виймавзолотий горішок, що 
його колись купець приніс Оксані і вішав його на 
найвищу гіллячку ялинки на згадку шляхетного 
вчинку доброго серця Оксани.

Це було дуже давно. Люди вже напевно забули 
історію золотого горішка, хоч на ялинці ще й досі 
висять гор іш ки ... А ш кода... І ко тик сумовито 
розглянувся до хаті.

— От і вся казочка про золотий горішок — 
додав він, а тепер підемо всі додому — і всі почали 
прощатися й розходитися, хто куди.

Пояснення-сповничок: Припічок — передня частина печі (fore 
part of an oven); мавка — фантастична постать дівчини, що живе 
в лісі (forest nymph); не личить, не випадає, не годиться, не 
треба так робити; карета — парадний повіз (carriage, coach); 
водяник, русалка — фантастичні постаті, що живуть у водах 
(water-goblin, merman, mermaid).

і
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Наталя Л І В И Ц Ь К А - Х О Л О Д Н А

—  А  всеж воно добре, що ми ходимо' на укра
їнознавство, —  обізвався Юрко, —  от і не знали б 
про Крути. А  сьогодні нам про них розказав 
учитель.

.—  А  мені ще й татко розповів про крутянсь- 
кий бій. Татко жив тоді в Киові, —  похвалився 
Богдан.

—  Про Крути найбільше знає дядько Євген, —  
відізвався з їдальні Богданів батько. —  Він вам 
багато розповів би, але йому тяжко згадувати про 
те, бо його рідний брат загинув під Крутами.

Дядько Євген був приятелем Богданового 
батька з юнацьких років, саме тепер приїхав з Ев
ропи і поселився у домі батьків Богдана.

Діти ввійшли до їдальні і обступили дядька. 
Мала Мартуся принесла стільчик від телевізії і 
примостилась біля дядькових ніг. Всі заглядали 
йому в очі, сподіваючись оповідання.

—  Мені тоді було тільки дванадцять літ, —  за
думливо, ніби згадуючи, почав дядько Євген, —  
а то, мабуть, не було б мене тут серед вас, бо й я 
загинув би під Крутами. А  так я був ще малий, 
сидів вдома і не знав, що на північ, назустріч 
большевикам, які сунули війною на Україну, їде 
курінь молоді, щоб заступити ворогові дорогу на 
Київ. Була то справді молодь, бо тільки студенти 
університету й старші учні гімназії. Але всі вони 
понад усе на світі любили Україну й молоду Ук
раїнську Народну Республіку. Ту любов розбудив 
у їхніх серцях великий український патріот —  
Симон Петлюра. Всі вони буле мало знайомі з 
військовою справою. І зброї мали небагато. Але 
запал їх був великий, і з ним вони виступили до 
бою проти страшного, добре озброєного московсь
кого війська. JBohh  зустріли большевиків на ста
дії Крути, і там розгорівся бій. Слідом за студент- 
ським куренем українська влада вислала справж
нє військо, але поки воно доїхало до стації Крути, 
юнаки з студентського куреня билися вже з воро
гом. Бій ішов рукопаш, бо в юнаків було мало на
боїв. Українські військові відділи, що над’їхали 
на допомогу, з жахом побачили, що не можуть 
стріляти з своїх гармат, бо юнаки перемішались 
з ворогами і була небезпека, що гарматні набої 
битимуть по своїх.

—  Молодь, що залишилася в Києві, —  продов
жував свою розповідь дядько Євген, —  чекала з 
напруженням і хвилюванням вісток із фронту. 
Одного разу ми сиділи в кімнаті сумні й пригні
чені, бо вже було відомо, що большевики підсува
ються під Київ. Було нас кілька хлопців і дівчат 
і колений мав когось близького в студентському 
курені. Раптом двері до кімнати розчинились і на 
порозі з ’явився наш старший товариш Ігор, який

P O S U O B I l b  П Р О  К Р У Т И

теж брав участь в бою під Крутами. Він був блі
дий, його уніформа була брудна й подерта. Якийсь 
час він мовчки дивився на нас, спершись на одві
рок. Потім увійшов до кімнати, сів на стілець і 
сховав обличчя в долонях. Ми мовчали, зворуше
ні його виглядом.

Дядько Євген спинився на хвилину.
—  Щ о ж вам казати далі, діти? Майже всі ті, 

що поїхали з студентським куренем, загинули. 
Всіх їх покололи багнетами московські матроси. 
А  потім, коли українське військо знову відібрало 
стадію Крути від большевиків, тіла поляглих сту
дентів привезли до Києва і урочисто поховали. 
Поховали їх як героїв і пам’ять про них не загине 
серед українського народу ніколи.

Маленька Мартуся дивилася на дядька Євге
на великими переляканими очима і врешті тихо 
спитала:

—  А  ви знайшли тіло свого братіка?
Дядько Євген не відповів Мартусі, тільки на

хилився, поцілував її в голівку і мовчки вийшов 
з кімнати. Коли двері за ним зачинились, батько 
Богдана півголосом сказав;

—  Так, і тіло Євгенового брата знайшли і по
ховали з почестю . . .

Діти мовчали, їм жаль стало і поляглих моло
дих студентів, і дядька Євгена.

Але батько бадьоро гукнув до них:
— Не сумуйте! А  краще ніколи не забувайте 

про крутянських героїв і про день, коли вони зги
нули по-геройськи —  про день 29-го січня 1918-го 
року.

Г і м н а з і я  —  середня школа (high school), після 
якої можна було вступити до університету; м а т р о с  —  
моряк (sailor).
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Володимир МАЦЬКІВ

ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРИЩЕННЯ УКРАЇНИ
Святкування тисячоліття хрищення України від

будеться в 1988 році. Хоч до цих роковин ще доволі 
далеко, то вже тепер треба до них гідно й достойно 
приготовитися.

Прийняття християнської віри нашими предка
ми в 988 році, це важлива історична подія.

Християнську віру завів в Україні великий київ
ський князь Володимир і за те визнано його свя
тим. В Україні вже раніше було чимало християн, 
головно в південній частині держави над Чорним 
морем. Перекази згадують, що св. апостол Андрей 
незабаром після Господнього Вознесіння перебу
вав на землях України і проповідував Христову 
науку. Він предсказав, де буде збудований Київ, 
столиця України.

Княгиня Ольга, бабуня князя Володимира, теж 
признана святою, була християнкою. Мала свого 
священика-сповідника й місіонера о. Адельберта 
з Німеччини. В Києві ще перед хрищенням нашої 
батьківщини була церква св. Іллі.

Володимир Великий, сівши на київський пре- 
стіл, був поганином. Він покланявся ідолам — Пе
рунові, Велесові, Стрибогові, Дажбогові, Хорсові 
та іншим меншим божкам і богиням. Але князь зро
зумів, що ідоли, це тільки божки, зроблені лю д
ськими руками з каменя чи дерева та прикрашені 
золотом і сріблом. Люди приносять їм жертви, але 
ці ідоли не мають ніякої сили керувати світом.

Князь Володимир почав просліджувати різні ві
ровизнання — мохаммедан, ізраїльтян, християн. 
Він скликав дорадників і запитав про їхню думку, 
яку віру завести в Україні. Вони порадили князеві 
вислати послів до різних країн, що вірять в одного 
Бога, щоб наочно переконалися, котра віра най
краща. Володимир послухав ради. Коли посли по
вернулися до Києва, сказали князеві, що найкра
щою вірою є грецька, тобто християнська у схід- 
ньому (візантійському) обряді. Володимир Вели
кий охристився сам і вирішив охристити все насе
лення своєї держави.

Як оповідає літописець, князь велів скинути 
ідолів, порубати і Спалити їх подобу, а головного 
ідола Перуна наказав прив’язати до кінського 
хвоста і втопити в Дніпрі. Тоді наказав, щоб усі 
мешканці Києва зібралися над Дніпром: „Коли хто 
не з’явиться, бідний, чи багатий, ворогом мені бу
де” — так записав княжі слова літописець. Люди 
зійшлися на призначене місце. Прибув і князь 
в своєму оточенні, прибули бояри і священики 
з Греції. Люди ввійшли в воду, дорослі по шию, мо
лодші по груди при березі ріки, малих дітей батьки 
тримали на руках. Священики на березі відправля
ли молебен і читали молитви. Про цю подію літо
пис каже: ,,І радий був Володимир, що пізнав Бога” .

Пам’ятник Великому Князеві України 
св. Володимирові в Києві

Після хрищення в Києві християнська віра по
ширилася по всій Україні. Нова віра приймалася 
поволі, бо люди привикли до давньої поганської. 
Ще й досі в українських народних звичаях зберег
лися деякі залишки давньої віри і наш народ збері
гає цю традицію, але вже в християнському дусі. 
Великою перешкодою в поширенні християнської 
віри був брак священиків. Але незабаром висвяче
но місцевих духовників і вони стали навчати лю 
дей правдивої віри. З прийняттям християнства по
чали будувати в Україні церкви, спочатку в містах, 
а потім по селах. Так Христова наука закріпилася 
в Україні.

Тепер московські комуністи-безбожники пере
слідують віруючих людей, закривають і нищать 
церкви й монастирі, або перемінюють їх на музеї, 
магазини, Шпихлірі. Священиків арештовують і ви
возять на Сибір до концентраційних таборів, або 
засуджують на тяжкі роботи. Так само роблять з 
іншими віруючими українцями. Але ніякі переслі
дування не вирвуть віри в Бога Із сердець україн
ських людей.

Ієрархія наших Церков у вільному світі вже ро
бить приготування до відзначення тисячоліття 
хрищення України, бо завдяки цій події Україна 
стала не лише християнською країною, але поши
рилася в ній культура, наука, мистецтво та націо
нально-державницька свідомість.



К. ПЕРЕЛІСНА Ілюстрація Ю рія КОЗАКА

З А Й Ч И К  П І Д  С Н І Г О М

Бігав зайчик цілий день, 
Все шукав поїсти, 
Заморився і присів 
На пожовклім листі.

Підібрав свої лапки 
І заплющив очі,
Хоч хвилинку відпочить 
Бідний зайчик хоче.

А із неба сніг летить, 
Білий та пухкенький,
І ляга там, де сидить 
Зайчик наш сіренький.

Наче ковдрою його 
Білою вкриває... 
Ізігрівся зайчик наш, 
Спить не спить, дрімає.

Сниться зайчику весна, 
Сонечко, лісочок,
І городець, і садок,
І смачний листочок.

А сніжок летить-летить, 
Зайчика вкриває.
Мов над ним тут снігова 
Хатка виростає.

С Н І Г О В А  Б А Б А

Біло-біло навкруги,
Скрізь лягли пухкі сніги,

Оля й Лесик рано встали, 
Ще і личка не вмивали,

Вдвох прибігли до вікна:
— Гей, надворі вже зима!

Швидше, Олю, на подвір’я, 
Там сніжок, як біле пір’я!

— Глянь, сніжинка ось одна 
ГІрйлетіла до вікна!

Одягнули капелюшки,
Щоб не змерзли їхні вушка,

Є в них теплі снігівці 
Й рукавички ще оці.

Оля й Лесик вже надворі, 
Накачали снігу гори,

Бабу снігову зліпили, 
Збоку віник причепили,

Очі в неї — дві вуглини, 
Ніс і зуби із морквини, —

Олі й Лесеві здається, 
Наче Баба вже сміється.

Ви не бійтеся, — вона 
Тільки з вигляду страшна!
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Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

ІВАСЬ-МУЛМСЬ

Січень — перший місяць в році.
В січні — холод повний моці.

В січні — свято йде за святом,
Бо на свята він багатий:

І Різдвяні, й Новорічні; 
і Йорданські свята в січні —

У це свято святать воду 
Для хрещеного народу.

Падав, падав сніг надворі.
Намело його доволі.

Діти йдуть на сніг лапатий 
На санках з гори з’їжджати.

В теплий одяг одягнулись,
В теплі чоботи узулись:

І вже холод не по чім —
Тепло й радісно всім їм!

із санками, після школи,
Йдуть Маруся і Микола,

Міць, моці — сила (power, strength; might); лапатий — пухнатий, 
холоду, не є холодно.

Славко, Зенко і Петро,
Рая, Ліда і Дмитро,

Три Івасеві кузинки:
Ляля, Галя і Маринка.

А перед веде Івась:
Той, — що кличуть всі Мудрась!

пушистий (fluffy, downy); холод не по чім — не відчувається

9



Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації Яреми КОЗАКА

З И М О В А  П Р И Г О Д А
Катруся і Славка любили бавитися разом після 

школи. На їхньому великому подвір’ї було бага
то дерев, влітку рясніли квіти біля хати, а взим
ку, коли все вкривав пухнастий сніг, брали дівча
та саночки й спускалися з горба вниз аж до городу. 
Катруся часом, хоч і не дуже охоче, брала свою 
малу сестричку Лялю, бо в мами було досить праці 
в хаті. Ляля ще не мала й трьох рочків і дуже 
тішилася, коли старші дівчатка приймали її до 
свого товариства. Разом з ними бігав, із радісним 
гавкотом, їхній біленький песик Пупсьо, блиска
ючи чорними оченятами. Він любив сніг і зану
рював у нього свій ніс, тріпав вухами і, мабуть, був 
також дуже щасливий, що його взяли до товарис
тва. Лялю треба було пильнувати, бо вона наби
рала повні жменьки снігу й пробувала його язич
ком, думаючи, що то цукор. — Неможна, Лялю, ти 
застудишся! — хвилювалася Катруся й витрушу
вала грудочки снігу з Лялиних рукавичок. — Це 
несолодке, це сніжок, його не їдять!

Ляля здивовано дивилася на сестру, надувала 
рожеві устонька й збиралася плакати, але Катруся 
й Славка хапали її попід руки, як ляльку, підносили 
високо вгору й приспівували:

Росте вгору наша Ляля,
Росте квіточка ясна,
Наша Ляля, наче краля,
Гарна дівчинка вона!

Цей віршик-пісеньку дівчатка придумали самі, 
а Ляля-краля вмить забувала про цукор-сніжок і 
заливалася щасливим сміхом. Але як же брати 
Лялю на санчата? А що як вони перевернуться в 
купу снігу? Катрусі й Славці це була б весела 
пригода і часом вони навмисне скручували санки, 
падали в сніг, сміялися, обтрушувалися і знову 
бігли на горбок із санками. Але Ляля до таких 
пригод ще не звикла і було б тут плачу на ціле

подвір’я, а тоді б вибігала мама і сварила Катрусю. 
Пробували вони санкуватися самі, але Ляля крича
ла: — І я, і я!... Бавити малу Лялю увесь час дівчатам 
надокучало й вони таки взяли її із собою на санки
— умостили Лялю посередині, бо спереду сіла 
Славка, а ззаду Катруся. Два рази вони з’їхали з 
горба добре і Ляля сміялася голосніше за всіх. Але 
за третім разом Славка не покерувала санки як слід 
і всі троє перекинулися в кучугуру снігу, а бідна 
Ляля покотилася з горбка, сніг обліпив її личко й 
руки так, що й очей не видно було і вона зайшлася 
голосним плачем. Пупсьо, хвильований подією, 
гавкав щосили, а Катруся й Славця не могли 
стриматися від сміху, бо то вже була не Ляля, а 
живий Снігурик. Але Лялі було не до сміху, вона 
голосно плакала, махала ручками й Катруся зі 
Славкою узялися чимскоріше обтрушувати її, 
промовляючи: — Бачиш, ти ж сама хотіла, ти ж 
сама...

Але мама вже почула Лялин голосний плач і 
вибігла на балькон:
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— Що сталося? Що сталося, Катрусю? Чому 
Ляля плаче? — питала вона.

Катруся вхопила Лялю на руки й крутилася з 
нею, щоб мала сестричка швидше забула прикру 
пригоду і при тому шепотіла: — Тихо, тихо, бо зараз 
підеш до хати, чуєш? І ми тебе більше ніколи не 
возьмемо!...

А мама сердилася: — Зараз ідіть до хати! Веди 
сюди Лялю! Боже, вона вся в снігу, як снігова 
баба! Дівчата похнюпились, — розвага пропала 
через ту плаксиву Лялю. Більше не будемо її ніколи 
брати! — вирішили вони, вже намірившись іти 
додому. Але Ляля раптом затупала ніжками й 
заголосила: — Ні, я хочу ще, я хочу ще!,.. Катруся й 
Славка засміялися, бо все обернулося на добре, а 
Ляля вже сама сіла на санки й повторювала: — Я 
хочу ще, я хочу ще!...

І раптом, ой, що тут сталося! Песик Пупсьо з 
розгону скочив до Лялі на санки, зрушив їх і вони 
почали швидко з’їжджати з горба з двома гордими 
пасажирами — Лялею і Пупсьом. А-а-а! — кричала 
Ляля, чи то від несподіванки, чи від утіхи. — Катру
сю, Катрусю,біжи за нею! — кричала з балькону 
схвильована мама.

Катруся пустилася бігти, але впала на слизько
му й покотилася просто в сніговий замет. І що б ви 
думали? Ляля з Пупсьом цілком добре з’їхали з 
горба й зупинилися! — Я сама їхала! Я сама їхала! — 
радісно кричала Ляля. А Катруся в цей час вила
зила із снігової кучугури й виглядала, як справжня 
снігова баба. От було тоді сміху! Навіть мама 
сміялася. А Лялю тоді всі в хаті називали „герої
нею” . Песик Пупсьо, певно, також з цим погоджу
вався.

Пояснення-сповничок: зануряти — глибоко запускати (to dip, to 
immerse); витрушувати — витрясати, висипати (to shake out) 
умостити — посадити; замет — сніговий насип, кучугура (snow-
hill, heap, рііе).

Світлана КУЗЬМ ЕНКО

В З И М К У
(Ілюстрація Петра Холодного)

Морозище за вікном —
Усім дошкуляє.
Рій пташок собі гуртом 
По снігу стрибає.

Мислю, — зимно птахам цим, 
і логолодніли.
Крихот винесла я їм,
А вони поїли.

Стрибати — скакати; мислити — думати; крихта, кришка, дрібні 
шматочки хліба тощо (crumb).
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Х Т О  М Е Р З Н Е ?

Змерзли вуха в собачати, 
почало воно екавчати, 
а Сірко його навчати:
— Не скавчи, мале, вухате, 
утікай скоріш до хати!

Ми спитали цю синицю:
—  ІЦо тобі узимку сниться, 
хробачок, а чи суниця?
Нам синиця відказала:
—  Киньте зерняток і сала.

Ходить киця по дорозі, 
мерзне киця на морозі: 
всі чотири ніжки босі.
Дайте киці теплі капці, 
хай не мерзнуть нозі-лапці.

Ми йдемо гуртом до школи, 
білий сніг лежить довкола, 
але нас мороз не вколе.
Ми узуті —  ми ж не киці!
Ні, не киці ми. Не киці —
На руках в нас рукавиці.

С к а в ч а т и  —  to wh ine ; <• н п и ц я 
( t om t it ) .
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ЯСНА НІЧКА ЗЕМЛЮ ВКРИЛД
(З журналу для дітей „Дзвінок”)

Ясна нічка землю вкрила,
Тихим сном все спочиває,
Срібний місяць над верхами 
Сонне світло розсипає.

В ніч таку Молочним Шляхом,
Що з землею небо зводить,
Ясна Пані ітихо-тихо 
На верхи карпатські сходить.

У руках пахучі трави,
У кобелі — зерно злоте,
Тихим поглядом ласкавим 
Будить сонних із дрімоти.

А з усіх боків до неї
З усієї верховини
Сарни, зайчики, пташата —
Все біжить, на крилах лине.

А Пречиста Діва Мати 
Всіх до себе прикликає,
Всім дає по жменьці сіна,
Щедро зерно розсипає.

Нагодує і попестить 
Зайченятко, сарну, птичку 
Та й ізнов Молочним Шляхом 
Повертає в синю нічку.

Знову глухо стало в горах.
Тихим сном всі спочивають,
Липі смереки в темнім борі 
Божу Матір величають.

Подав Роман Б р и к о в и г  
Ілюстрація Ніни М р и ц

К о б е л я  — кошик, сплетений з  осоки; М о 
л о ч н и й  Ш  л я х  — також Чумацький шлях (ga l
axy, M ilky W ay).



Я К  З Г О Р І В  М І Й  Ж А К Е Т И К  Галя м а т у ш е в с ь к а

Трапилося це давно. Після програних наших 
Визвольних Змагань російські большевики стали 
жорстоко переслідувати українське населення й 
нищити Україну. Вони вбивали людей тільки тому 
що були українцям и, грабували, руйнували та 
палили наше добро, будівлі, пам’ятки. В Украіні 
запанував голод й люди гинули масово. Настала 
сувора, холодна зима, не було чим огрівати по
мешкань. Електричного світла не було, бо елек- 
трівні не працювали. Як стемніло, люди боялися 
виходити з хати, бо на вулицях було небезпечно. 
Хати й бюра освітлювали каганцями, які дуже 
блимали, але давали мало світла. Дехто мав щастя 
роздобути свічки.

Наближалося Різдво. Моя мама пошила мені 
теплий синій жакетик. Замість подарувати мені 
його на свята, мама дозволила вдягати його зараз 
після пошиття, бо було холодно. Моїм радощам не 
було меж. Жакетик був гарний, теплий і мені було в 
ньому добре. Пам’ятаю, що я вдягала його вранці й 
не скидала цілий день. В кімнатах було холодно, 
але жакетик грів мене і світ видавався мені гарний і 
радісний!

Одного дня після вечері перед спанням мама 
хо т іл а  провести  мене до туалети . Але через 
жакетик я так згорділа, що вперлася сама туди піти. 
Мама дала мені свічку. Я пройшла довгий темний 
коридор аж до кутка, де були двері до туалети. 
Зайшовши до середини, я хотіла поставити свічку 
на п ідлогу. Раптом св ічка  перекинулася, але 
полум’я не погасло. Я нахилилася, щоб поправити 
свічку й... раптом відчула, що мене щось пече в 
живіт. Глянула й жахнулася — такий дорогий мені 
жакетик загорівся. Вогонь швидко розходився по 
боках. Я схопила поли жакетика й стала відтягати 
їх від себе. Я кричала на все горло, але ніхто не чув 
мене. Тоді я підійшла до дверей, відкрила їх і 
гукала далі. Полум’я охопило й решту моєї оде
жини. Я давила вогонь і кликала далі допомоги. 
Нарешті мене почули й ціла родина прибігла на 
порятунок.

Мене роздягнули й затоптали полум’я. Я була 
трохи попечена, але врятована. Зате мій улюбле
ний жакетик наполовину згорів і вже не можна було 
його вдягати. Я гірко оплакувала втрату. Я плакала 
не тільки з болю й переляку, але зокрема за моїм 
любим, синім, теплим жакетиком, який в жорсто
ких часах звеселяв мені світ.

Таня Г у к

Каганець — невеличка посудина металева або глиняна, в яку 
вливається олію і вкладається ґніт або вузеньку шматинку та 
запалюється (wick); пола — flap, lap; блимати — мигтіти (to 
shimmer, to twinkle, to blink).

П Р И Г О Д А  З Р І З Д В Я Н О Ю
я л и н к о ю

(Ілюстрація Василя Залуцького)
Була зима. Білий пухнатий сніг покрив поля і 

луки над рікою Бугом в околиці міста Соколя в 
Західній Україні. Недалеко стояла церква й пара
фіяльний дім, який влітку поринав у зелені. Тепер 
дерева стояли без листя, бо від холоду воно 
осипалося. Зеленими залишилися лише ялинки, бо 
вони не бояться холоду.

Надходило Р іздво. Ш кільн і д іти  починали 
зимові вакації. Двоє дівчаток приїхало до батьків в 
параф іяльному дом і, бо їхн ій  батько був пан
отцем у цій місцевості. Хоч діти мали вільні від 
навчання дні, то вони не сиділи бездільно. У день, 
коли було тепліше, вони спускалися на санках із 
горбів, що простягалися біля ріки. Коли почало 
темніти, верталися додому і приготовляли прикра
си на ялинку. З блискучого, тоненького різнокольо
рового паперу виробляли всякі оздоби й забавки — 
плетені ко ш и ч ки ,я к і наповняли цукерками на 
подарунки своїм приятелям, паперові ланцюжки, 
якими опоясували ялинку, з ірочки , переділені
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соломинками, або оживлені голівками ангеликів. 
Майстрували янголиків, дороблю ючи до купо
ваної голівки довгу сукенку з тонісінького паперу й 
дочіпляли крила. Купували теж обличчя дідуся, 
дочіляли кожух з вати, надівали на голову старця 
шапку, а в руки встромляли мішечок із подарунком. 
Це був Д ід Мороз. Виробляли теж смішні паяцики. 
Сире яйце проколю вали гол кою  і через д ір ку  
видували жовток та білок, а тоді на порожній 
луш пинці малювали фарбою очі, ніс, губи. На 
голову надівали паперову кольорову гострокін- 
часту шапку. Вилядало це як справжній цирко
вий паяцик. На вершечку ялинки була прикріпле
на золота з ірка , інколи маленький вертепик. 
Ялинку обвішували скляними купованими куль
ками, на гілки  чіпляли ,,ангельське волосся” . 
Електричних лямпок не вживали, бо населі не було 
тоді електрики. Тому на гілки ставили металеві 
підсвічники і вставляли в них кручені кольорові 
свічечки. З гілок звисали теж „бенгальські вогни
ки” , які запалювали сірниками й вони з тріскотом 
розсипали безліч іскорок. За час зимових вакацій 
дівчатка робили багато прикрас на ялинку.

Нарешті зближалося Різдво. Попереднього 
дня приготовляли ялинку. Ставили її звичайно в 
кутку світлиці. Але січечки запалювали аж на Свят
вечір, коли засідали до вечері.

Нарешті приходила довгожданна хвилина — 
дівчатка непокоїлися і заглядали в вікно чи не 
появилася перша зірка, бо їм дуже хотілося бачи
ти засвічену ялинку. Та радість тривала недовго. 
Свічечки були близько паперових ланцю жків і 
оздоб із вати. Раптом... ці прикраси загорілися й 
полум ’я охопило цілу ялинку. Д івчатка  стали 
кликати помочі. На щастя в кухні була їхня няня ще 
з раннього дитинства. Вона кинула горючу ялинку 
на п ід ло гу  й стала гасити чим попало, навіть 
топтала полум’я чоботами. Вогонь вдалося погаси
ти. Оздоби були понівечені. Дівчатка плакали з 
розпуки . Прийш лося упорядкувати  залиш ки. 
Стало сумно...

Але треба було сідати до вечері. Батько провів 
молитву і поблагословив їжу. Після вечері настрій 
покращав, бо під вікнами засівали колядники, що 
звичайно починали від хати отця пароха. За 
колядниками прийшли групки молоді в вертепом і 
зв ізд ою . Вони ставили сценки з народження 
Ісусика . Ці сценки заспоко їли д івчаток і вони 
вирішили були обережнішими наступного Різдва, 
коли прийдеться запалювати свічки на ялинці з 
доморобними оздобами.

Пояснення-сповничок: П ідсвічник — ліхтарик: Д ід  Мороз — 
описана подія відбувалася в цій частині Західньої України, де 
жили українці православного віровизнаншя — Холмщині. Тут 
був звичай, що дітей обдаровував Д ід Мороз, а не св. Миколай, 
як це було в звичаю  д ітей  укр а їн с ь ко -ка то л и ц ь ко го  в іро 
визнання. Д ід  Мороз приходив до дітей під час Різдва, св. 
Миколай обдаровує дітвору 19-го грудня, у день присвячений 
небесному Святцеві.

Я І З А Й Ч И К
(Ілюстрація Оксани Цегельської)

Так надворі біло-біло: 
Снігом все зима накрила. 
Зайчик по садку гуляє.
По снігу собі стрибає.

Світлана КУЗЬМЕНКО

Я подумала хвилинку. 
Винесла йому морквинку. 
Тихо на снігу поклала. 
Зайчика я не злякала.

До вікна знов, — за хвилинку 
А він хримкає морквинку.

ПТАШКА ПРОСИТЬ

Цвірінь, цвірінь ! Любі діти, 
Добре в теплі вам сидіти, 
Вогник гріє, мама дбає, 
Нагодує, зодягає.
Ми в холоді небожата, 
Голод тисне, зимна хата. 
Киньте хлібочка криншну,
І врятуєте пташину.
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Текст: Валентина Ю РЧЕНКО ШюстраціГ: Іван БРИКОВИЧ

В Е С Е Л И К - Л Я С Ь

Січень холодом січе, 
А мороз у ніс пече,

Та до Ляся у хатинку 
Йдуть звірята на ялинку.

Поспішають зайченята, 
І пташки, і вивірчата,

лисичка чепуруха  
Вбрала кульчики на вуха,

Вовчик, знании ковзаняр, 
Одягнув новий кептар.

А ялинка, наче панна,
У стрічки барвисті вбрана,

Ласощі й медівнички каж е Луць: — Ми, для порядку, На ялинці угорі
Лясь вчепив на гілочки. Заспіваймо всі колядку! Заспівали снігурі,

Басом вовчик завивав, А Марічка-господиня Бо це свято й для звірят, —
Лис тоненько підтягав. Пригощала всіх гостинно, Для великих і малят!

Чепуруха - в і д  чепурний (neat), жінка, яка дбає про свою красу, одяг, зачіску, елеґантка (fasionabe, elegant women); ковзаняр -  
skater, кептар, або киптар короткий кожушок без рукавів; снігур — рід птички (bullfinch).
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