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ЩО  Ц Е ?
З північних сторін мандрую-випливаю, 
Ц ілу Україну бачу-оглядаю, —  
Відвідую міста, що славні давниною,
І Київ наш, осяяний красою.
Як Запоріжжя і Херсон пройду,
У  Чорне море шлях свій я веду?

в)

Якщо з „М ” мене почати, 
Певне, клопіт будеш мати, 
Замість „М ” ти „С ” постав, 
ї ї  буде птиця, щоб ти знав.

ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ЛЯБІРИНТ

З А Г А Д К И  — Н Е Д О М О В К И

а) Колись там жив Кирило Кожум’яка,
І каже казка, що вбивав там зміїв —  
Тепер на горах, у садах зелених 
Там України є столиця К .. .
Хороше місто, ой, хороше, діти,
Дай Боже вільним нам ного уздріти!

б) Попри Київ, попід гори 
У  далеке Ч . .. . море 
Котиться ріка,
То повільна, то прудка,
І могутня, і широка,
І глибока,
Із усіх щонайгарніша, 
Серцю завжди наймиліша. 
Відзивається Петро:
—  Ця ріка —  то наш Д .. .

Р. 3.

ЩО  Ц Е ?

(У к л ал а  А.  Д И Ч К А )

У цих загадках замініть у слові одну букву іншою, а 
отримайте нове слово.

а)

З „ І ” мене беруть до їжі,
Щ об смаку додати,
З „С ”  я нотою зроблюся 
Й поможу співати.

б )

Я ще й „думкою” зовуся,
В голові, бува, кручуся,
А  змініть лиш середину,
Враз я птицею полину.
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Володимир БАР А Г У  PA

.1 Е і  М У К Р А Ї Н К А

Леся Українка 
12-річною дівчинкою

Поруч Т. Шевчен
ка і І. Франка най
більшою українською 
письменницею й по- 
еткою є Леся Україн
ка. Це літературне 
ім’я (псевдонім) Ла
риси Косач-Квітки.

Леся Українка на
родилася 25-го люто
го 1871 року в місті 
Зв'ягелі на Волині. її 
батько, Петро Косач, 
був освіченою люди
ною й визначним гро
мадським діячем. Ма
ти Лесі, Ольга Косач, була відомою письменни
цею, що виступала під псевдонімом Олена Пчіл- 
ка. Перші роки життя провела Леся у Зв’ягелі. 
Потім батьки її перейшли жити до села Колодяж- 
ного. Тут Леся зростала серед чудової волинської 
природи. Вона щиро й глибоко полюбила волин
ські ліси, поля, річки, озера, порослі лататтям 
і комишем, місячні ночі, співи соловейка, клекіт 
буслів, курликання журавлів, крик диких гусей. 
Цю природу описала Леся пізніше в своїх творах. 
Ось як пише вона про красу природи в одній поезії:

Передо мною килими чудові 
Натура стелить — темнії луги,
Славути красної бори соснові 
І Случі рідної веселі береги.

Зростаючи на селі, Леся ще малою дитиною 
наслухалася народних пісень, казок, леґенд, фан
тастичних переказів. Вона чула їх від селян і від 
своєї мами, яка гарно співала і вміла цікаво роз
повідати. Ці твори народної словесности викорис
тала потім Леся у своїх творах. Під впливом цих 
оповідань Леся не раз місячної ночі бігала над 
річку або в ліс, щоб побачити русалку чи мавку...

Леся отримала дуже добру освіту —  вона вив
чила кілька мов, українську і світову історію й 
літературу, читала багато книжок своїх і чужих 
авторів. Залюбки читала Біблію.

Від наймолодших років життя мучила Лесю 
недуга-туберкульоза, що й стала причиною її 
передчасної смерти. Через цю недугу Леся часто 
мусіла лежати в ліжку й не могла бавитися з 
своїми ровесниками. Але вона завжди була ба
дьора, повна віри й надії та бажання жити й пра
цювати. Лесю цікавили героїчні діла й великі 
люди, що боролися за волю, правду, добро, спра

ведливість і красу. Вона дуже любила забави, в 
яких зображувалось подвиги й геройські вчинки 
великих людей. Леся залюбки грала їх ролю.

Дуже рано виявила Леся й свої письменниць
кі здібності. Вона часто перебувала взимі у Києві 
в домі Старицьких і Лисенків. Там вечорами зби
ралася молодь для спільних розваг. Улюбленою 
грою було писати завдання на визначену тему. 
Хто написав найшвидше й найкраще —  ставав 
переможцем. Звичайно першість мала Леся.

Перший свій вірш написала Леся на дванад
цятому році життя. Це вірш ,,Ні долі, ні волі у 
мене нема” . Написала його на вістку про те, що 
її тітку вивезла російська жандармерія на Сибір 
за громадську діяльність. Перша збірка „На кри
лах пісень” вийшла, коли Леся мала 21 рік.

Великий вплив на Лесю мав її дядько, Михай
ло Драгоманів, визначний громадський діяч і вче
ний. професор університету. До писання заохо
чував Лесю також Іван Франко, який листувався 
з нею, давав їй вказівки та поради і друкував її 
твори в журналах. Франко перший оцінив її пись
менницький талант. Леся писала власні твори 
і робила переклади з творів чужих письменників. 
Вона писала поезії, поеми, оповідання, драми, 
статті. Писала також твори для дітей і співпра
цювала в дитячих журналах („Дзвінок” ). На
писала для дітей цикл віршів „У  дитячому колі” 
та кілька казок: „Біда навчить” , „Метелик” , „Л е
л ія ” . Майже всі ці твори надруковано в поперед
ніх річниках „Веселки” . Прочитайте їх ще раз.

Найкращий твір Лесі, це — „Лісова пісня” . 
В цій драмі авторка описала красу волинської 
природи, повір’я селян, і їх переживання.

У  своїх творах Леся Українка бореться за ви
зволення й права свого народу, за добро, красу, 
справедливість і правду. її твори глибоко релігій
ні. В них пробивається любов і пошана до матері.

Померла Леся 1-го серпня 1913 року.

З



Л еся  Ш А Н ТА Ілю ст рації Марти ГУ Л Е Й -Л Е ҐЕ Ц К ІС

І В А С И К О В І  Л И Ж І
Малий Івасик дістав правдиві лещата. Ах, як 

давно він мріяв про лижі. І ось нарешті їх дістав.
Другого дня раннім ранком Івасик одягнувся 

тепленько, на голову насунув шапку, на руки теплі 
рукавички й вибрався в ліс.

„Ось, як би я тільки мав тут когось із моїх 
друзів. Веселіше було б!” — думав він, їдучи з 
горбка на горбок.

Аж раптом з-за куща вискочили два сіренькі 
зайчики.

— Не хочете поїздити на моїх новеньких 
лижах?

Зайчики нічого не відповіли, бо ж звірята не 
можуть говорити людською мовою. Зате виско
чили скоренько на дошки й сіли вигідно зразу за 
Івасиковими черевиками. Один на правій, а другій 
на лівій дошці.

Чудово! Замість скакати по холодному снігу, 
будуть їздити. Вихром — з горбка на горбок.

Коли зайчики примостилися вигідно, Івасик 
рушив далі. Недалеко вони й заїхали, як зустріли 
дві червонош ерстні вив ірочки , що з розгоном  
перескакували пеньки.

— Не хочете поїздити на моїх новеньких лижах?
— спитав їх зразу Івась. Вивірочки  н ічо го  не 
в ідпов іли , бо ж зв ірятка  не м ожуть говорити 
людською мовою, хіба на Святий Вечір.

Зате скоренько вискочили на дошки й сіли 
коло зайчиків.

Ах,.вони ще ніколи не їздили на лижах. От, буде 
цікаво! Коли вже вивірочки примостилися вигідно, 
Івасик рушив далі. Та не встиг він і кроку зробити, 
як зустрів двох горобчиків.

— Не хочете, поїздити на моїх новесеньких 
лижах? — запитав Івась.

Горобчики  рад існо  зацв ір інькали  й зразу 
присіли коло зайчиків та вивірочок. Один на праву, 
другий на ліву дошку. Вони ще ніколи не їздили на 
лижах. А тут така нагода. Нудно ж літати ввесь час. 
Коли горобчики  примостилися вигідно , Івасик 
рушив далі.

— Досить їздити по малих горбках. Ось на цю 
гору виїду. Вона найвища й найстрімкіша. Цікавіше 
буде — сказав Івасик і зразу поліз на височенну 
гору. Коли вже був на самому вершку, відштов- 
нувся палицями й вйо-го-го! Засвистіло, зашуміло 
в ушах. Звірятка з переляку притулилися до себе 
ще ближче. Та й самому Івасикові стало страшно. 
Лижі ж женуть. Немов вихор. Минають колиби, 
дерева, кущі!

А ось перед Івасем відкрилася глибока долина. 
А посередині долини снігом присипана смерічка. 
Лижі ж летять просто в долину й прямо на сме
річку. Смерічка вже ближче! Вже... Ах!...

Івасик не знав що робити. Як онимути смеріч
ку? Не встиг він сказати й „три ” , як влетів просто 
головою в копицю сіна, присипану снігом. Одна 
лижа зачепилася за смерічку, друга стирчить в 
повітрі.

Добре зробив Івасик, що покликав зайчиків, 
вивірочок та горобчиків. Як би не вони, хто знає, 
чим закінчилася б для Івася ця прогулянка.

Створіння зразу взялися за діло. Відгребали 
сн іг й витягли переляканого й засоромленого 
Івасика. Та коли Івасик збирався вже додому, 
зайчики не схотіли їхати з ним.

Вони чимдуж поскакали до своїх схованок й 
р іш или, що скакати по холодном у сн ігу  куди 
приємніше як їздити на лижах. Та ще коли Івась не 
вміє їздити!



А вивірочки бурмотіли щось незадоволено і 
чим скорше вискочили на дерево, щоб Івасик їх 
знову не запросив поїздити. Ні, їм таки більше 
подобалося скакати й бігати по деревах. Без
печніше. Горобчики ж піднялися високо-високо й 
сіли на стріху хати.

А Івасик пішов додому зовсім сам. Сумний, 
невеселий.

— Що з тобою, сину? — запитала його мати, 
подаючи смачний обід.

— Мамочко! Мені соромно перед звірятками. Я 
покликав їх на прогулянку й перелякав. Бо не вмію 
ще їздити й упав на см ер ічку  й вони всі теж 
попадали в сніг.

Мама поцілувала Івасика і запевнила, що 
другим разом він вже напевно буде краще їздити 
на лижах, бо здобув досвід.

А досвід ніколи не приходить легко...

Пояснення-сповничок: пижі, або лижви (не плутати з ковза
нами), теж лещата — ski; примоститися — знайти собі вигідне 
місце; червоношерстний — вкритий червоною шерстю, воло
синками червоної масти; вивірка, або білка (squirrel); звірятка не 
можуть говорити людською мовою, хіба на Святий Вечір — 
таке повір’я є між сільським народом в Україні; колиба — log 
house, hut; смерічка — fir tree; стирчати — виставати (to stick out, 
to protrude); бурмотіти — невиразно говорити (to mumble, to 
mutter).

С Н І Г
Потрусила 

хмара ситом, 
Все укрила

білим цвітом:
І тополі,
І дубки,
Й чорні в полі грудочки, 
Щоб під ковдрою пухкою 
Зерна спали в супокої, 
Спочивали до весни 
І дивились теплі сни.

ГОВОРИЛА ТІТКА НІНА
Говорила тітка Ніна:
„Нині снігу по коліна”
А Сергійко вийшов з дому,
То загруз по шию в ньому!

К Л Е Н И
Вітер обтрушував листя багряне, 
Клени стояли в журбі і тривозі: 
Як же їм бути, як холод настане? 
Хто їх зігріє тоді на морозі?



Н Е Д О Б Р А  Л А Д А

(Ілю страції Олі Рудакевич)

Це було дуже давно. У мисливця Чумдага 
народилася дочка. Матір від радости не знала що й 
робити. Дочку назвали Ладою. Батьки робили все, 
щоб тільки дочка виросла доброю, гарною та щас
ливою. Матір навіть цілий рік не кликала її по імені, 
щоб тільки чорти не дізнались про її народження. 
А над колискою повісила ведмеже ікло, щоб злих 
духів відганяти. Щоб дочка не плакала, повісила ще 
прикрасу—дерев’яну пташку, сережки з березової 
кори, півнячі лапки, та ,,мукчуру” — горбату де
рев’яну бабусю, — щоб гарні сни снилися. Подушку 
зробила з пуху „гаги” . І виросла Лада красунею. 
Обличчя в неї широке, біле, як повний місяць, очі 
немов чорні порічки, губи як стигла малина, струн
ка як очеретина.

Але була вона ледача і нічого не хотіла 
робити. Мама не хотіла, щоб у Лади були грубі 
руки—не дозволяла їй розпалювати піч, рубати 
дрова, приготовляти рибу, тримати в руках весла, 
виправляти шкірки. Не хотіла мама, щоб у Лади очі 
почервоніли—Лада не вишивала шовком халатів, 
не зшивала разом шкірок, не підбирала оленячого 
волоса для вишивання. Навіть тісто замісити і 
напекти оладок Лада не вміла. Ходить Лада по селі 
струнка та метка. Парубки з неї очей не зводять, 
але підступити не зважуються.

Посватався до неї один парубок—мисливець 
добрий—відмовила. Посватався рибалка такий, 
що одним остенем десять риб бив, зимою крізь лід 
бачив, в якій полонці риба ховається. Відмовила, 
мовляв, не любить запаху звірів та риби. Посватав
ся третій парубок. Найкраща упряжка була у ньо

го: собаки як вітер швидкі. Його ніхто не міг пере
гнати. А вона на нього навіть і не подивилась, но
сом в подушку зарилась: „Собаками заносить!” 

Мама каже дочці:—Не добре ти людей зустрі
чаєш, ображаєш їх безпідставно!

Розсердилась Лада на маму, руками замахала, 
аж почервоніла від злости: — Хочети ви мене 
позбутися!—кричить.

Прогнала Лада женихів, а тоді й батьки їй стали 
немилі. Нарікає Лада: чому мати негарний халат 
одягає, чому батько мокрий вернувся з риболовлі.



Все її сердить. Дала їй мама кашу. —Чому тверда?— 
кричить дочка. Дала мати рибу:—Чому в’яла?— 
тупотить ногами Лада. Дала м’ясо:—Чому таке тве
рде? Поставила мати оладки на стіл:—Чому гіркі?— 
вередує Лада. Заплакала мама, ніяк не вгодиш 
дочці. Скликала сус ід сь ки х  д ітей, віддала їм 
оладки...—Ой, тіточко, які оладки смачні, м’які та 
солодкі! Тут зовсім розсердилась Лада. Відштовх
нула маму, затупала ногами, закричала, вибігла з 
хати. Оглянулась навколо і все їй здалось осоруж
ним: і брудно, і диму повно, і лю ди немилі.

Подивилась на гору—лебеді летять. Пір’я на 
них ніби снігблищить. Закричала Лада:—Обернусь 
лебедем—полетіла. Заплакала мама, почала кли
кати дочку. Навіть не оглянулась Лада. Підлетіла 
вона до лебедів. Питають її:—Звідкіля ти, нова сес
тро?—Полечу з вами чистих людей шукати. Другу 
маму пошукаю!

Не пустили лебеді до себе Лади. Розсердився 
поводир, каже:—Як можна другу маму знайти?
У людей лиш одна мама. Другої нема!

Полетіла вона сама. Летить і сердиться і на ма
му, і на людей .

Довго плакала мама за дочкою... Ось дерева 
вже листя втратили. Заєць білу шубку одягнув. 
Гадюки позасинали між камінням. Ведмідь в бар
ліг заліз. Мисливці пішли на полювання за соболя
ми. Водяник від холоду річку льодовим дахог.: 
накрив. А мама все плаче...

Ось дороги вже чорні стали. Ведмідь перестав 
лапу смоктати. Вивірки всі горіхи поїли в дуплі. 
З вирію пташки повернулись. А мама все плаче.

Весь час в небо дивиться, почала навіть про вогонь 
в печі забувати. Вогонь почав гаснути і погас зовсім 
Пішов вогонь з хати. Пішло і життя з хати. Померла 
Ладина мама.

Ось теплий вітер з Ніканської країни подув. 
З старої трави — молоду зелену стебелину випусти
ла. Водяник ледяний дах з річки зняв. Ведмідь з 
барлогу виліз. Заєць стратив свою білу шубку. 
Дерева почали зеленіти. Птахи повернулись з 
вирію. Прилетіли й лебеді. І Лада прилетіла. Не 
знайшла собі, видно, другої мами. Стала літати над 
рідною хатою. Почала кликати маму!—Обернусь 
знову д івчиною, стареньку свою маму обійму, 
сльози їй обітру. Ніхто з хати не вийшов. Кружляє 
Лада над хатою, плаче. Не може стати дівчиною. 
Ціле літо літала вона над селом—все чекала, коли 
мама з хати вийде, зустріне її. Так і не дочекалась...

П ереказала с в о б ід н о  Н.Л.М .

Пояснення-сповничок: халат — верхня накидка (robe); оладка 
— fritter; меткий — жвавий, швидкий; свататися — to court, to 
woo; остень, або ості — пристрій ловити рибу, (fish spear, 
harpoon); упряжка, або упряж — harness; жених — fiance, suitor, 
wooer; і вередувати1 — to be cap ric io us , поводир, поводар, 
поводатор, провідник — guide, leader; стебелина — small blade 
of grass; барліг — лігво (den, lair); Водяник — у народніх повір’ях 
фантастична постать дідуся, що живе в воді (water-goblin, mer- 
тап);соболь — лісова тварина з дорогим хутром (sabre); ікло — 
зуб у тварин — tusk, canine tooth, buck tooth, fang; гага— птах 
який має дуже теплий пух, бо жеве на далекій півночі.

Н іна М У Д Р И К-М Р И Ц

С Н І Г

(Ілю страція авторки)

Хто ж це, хто ж це вулицями 
Нині вранці біг,
Хто розсипав доокола 
Білий, білий сніг?

То Зима гуляла містом.
В шубі сніговій,
А за нею біг холодний 
Вітер-буревій.
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П О С І Д А Л И  Н А  С А Н Ч А Т А , . .

Посідали на санчата 
І хлоп’ята, і дівчата 
І з гори летять гуртом — 
Тільки сніг стоїть стовпом!

Ух!... 
Захопило дух.

Швидко їхали-летіли, 
Повернути не успіли 
І стрибнуть ніхто не зміг — 
Покотилися у сніг!

Сміх!... 
Розбирає всіх.

Н А  С А Н Ч А Т А Х

Раз, два, три! Раз, два, три! - 
Ті — на гору, ті — з гори.
А в найменшенького Гната 
Поламалися санчата.

Не сумуй, не тужи,
А мерщій до нас біжи: 
Будемо з’їжджати 
Разом з нами, Гнате!

М О Р О З Е Н К О

Морозенко бородатий 
Ходить-бродить коло хати, 
Та у вікна загляда.
Ми запрошуєм погріться, — 
Він не хоче, бо боїться,
Що розтане борода.
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Текст: Світлана КУ ЗЬ М Е Н К О  Ілю ст рації: Іван Б Р И К О В И Ч

iBACb-MYAMCb

Сонце в лютому ледь гріє.
Люто лютий вітер віє.

Лютий холодом пройма.
Ним кінчається зима.

Кожний рік в лютневу пору 
День народження Миколи.

Просить він гостей до хати,
Щоб цей День відсвяткувати.

Всі прийшли — кого просилось.
Гості гучно веселились.

Торт смачнющий смакували. 
„Джинджерелом” запивали.

Як поїли й попили -  Д ° бРе! Д °бРе! ~  закричали.
Танцювати всі пішли. Гопака затанцювали.

Танцювали танці різні: Кожен-кожен — хто як міг —
І модерні й традиційні. Не жалів для танцю ніг.

Ось Івась голосить так: *  придумав це Івась -  
_________  Затанцюємо гопак! Тои’ що КЛИЧУТЬ вс' Мудрась!

Смачнющий — дуже смачний; традиційний танець — давній танець.
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Ганна ЧЕРІНЬ Ілю ст рації Марти ГУ Г ІЕ Й -Л Е ҐЕ Ц КІС

К А З К И  М О Л О Д О Ї  Б А Б У С І
— Бабусю, чи Марко — чи як там його звуть? — 

Мкрух — видужав?
— Еге, Мкрух, — усміхнуласьбабуся Ніна. — Ні, 

він ще хворий. Ось я тобі розповім, що з ним далі 
було.

V. КАРАНТИНА

Хлопцям не спалося. І не дивно, бо в космосі 
немає сили тяжіння, отож, не треба з нею боротися, 
тяжко працювати і стомлюватися. Літай собі, як 
пташка, та відпочивай.

— От якби мені так! — перебив Петрусь. — а то 
поки по снігу з школи добредеш додому, то й 
стомишся. Це все тому, що нас земля притягає, 
бабусю?

— Не цілком. До сили земного притягання ми 
вже звикли, і нам вона не вадить, а навпаки, 
допомагає. Без неї ми злетіли б із земної поверхні й 
полетіли не знати куди...

— В космос? — здогадався Петрусь.
— Може і в космос. А в космосі якраз і шкодить 

те, що нічого тебе не тримає на поверхні. В своїм 
кораблі Марко й Симон мали повітряні апарати, так 
що трохи притягання всередині було, а зате поза 
станцією, поза кораблем — нічого. Якщо не прив’я
затися або якщо не вв ім кнути  мотор, можна 
справді загинути. Але слухай, Петрусю, що далі

було із хлопцями. Отож, хлопці спали недовго. 
Симон ввімкнув радіо і відразу ж почув сердитий 
голос командира з Землі:

— Орел! Орел, це Альфа. Що сталося? Де ви 
пропали?

— Орел відповідає. Ми тут.
— Що значить „тут” ? Де ви? На „Карпатах?” Ми 

туди телефонували, нам сказали, що вас нема.
— Помилково потрапили на старий сателіт 

„СП-2” . Лишилися спочити, оце тількищо встали. 
Поснідаємо й полетимо шукати „Карпати” . Прошу 
визначити нам маршрут.

— Мусимо над цим попрацювати. Ми точно не 
знаємо, де ви тепер, але відшукаємо. Маєте на 
станції телевізор?

— На жаль, не працює. Радіо теж не працюва
ло, ми думали, що пошкоджене, але от тепер ми з 
вами говоримо.

— А як ваше здоров’я? Чи міряєте пульс, тиск 
крови і таке інше?

— Ще не міряли. Марко має гарячку й не дуже 
добре почувається. Взяв дві таблетки аспірини й 
спить.

— Що ти кажеш! Це жахливо. Звідки та гарячка 
взялася? А чхає, кашляє?

— Ще ні...
— Ви ще своїми мікробами стерильний космос 

заразите! Забороняю вам будь-куди виходити зі



станції. Слідкуйте за станом здоров’я, все записуй
те в журнал. Крім асп ірини, покищ о не беріть 
жадних ліків, а якби Маркові погіршало, прикли
чемо до телефону лікаря. їсти щось маєте?

— Маємо трохи в станції, а в нашім кораблі є 
запас на місяць.

— За той час, спод іваю сь, Марко одужає. 
Покищо до побачення. Марко прокинувся.

— Як почуваєш ся? — „п ід п л и в ” до нього 
Симон.

— Непогано, тільки голова якась порожня. І 
хочеться їсти.

— У мене також голова крутиться. А що хочеш 
їсти — то добрий знак. Зараз тобі під ігр ію  каші.

Поснідали. Симонові докучало довге волосся, 
він знайшов ножиці й хотів собі зробити зачіску. 
Мах-мах, — волосся не впало, а стало літати по 
кімнаті. Чи мав він ловити волосся? Марко чхнув. 
Певно, трохи волосся залізло йому в ніс.

— Тепер ми пропали. Твоє волосся буде літати 
по всій станції. Але так зле не було. Потужний 
фільтр, що витягав повітря з кімнат, витяг і воло
сся. Тепер Симон був обережний, тримав пасмо 
волосся в руці, перше ніж чикнути ножицями, і 
врешті зробив собі досить гарну зачіску „їжачком” . 
Проте, обидва хлопці відчули нову хворобу: кров 
прилила до голови, стала стукати в скроні, а ноги 
побіліли, аж похудли і стали, немов ватяні. Симон 
закликав Землю і спитав, що мають із цим робити.

Біда, що ви не туди втрапили. Це одна з перших 
наших станцій — ми навіть не хочемо її забирати на 
Землю — в ній не збалянсована атмосфера, і тому 
ви так зле почуваєтесь. Що можназробити — лізьте

на стелю й повисіть пару годин догори ногами, щоб 
кров відійшла від голови й прилинула до ніг. Крім 
того, мусите вправляти м’язи ніг, бо зовсім від
учитесь ходити. Прив’яжіться і тягніть один одного 
за ноги, — це будуть вправи і для рук, і для ніг.

— Але не для голови, — завважив Симон.
— А для голови — читайте щось, слухайте 

музику — ми можемо вам передати якісьтанці, щоб 
веселіше було робити вправи...

Цілий день хлопці вправлялись: висіли вниз 
головою, як акробати в цирку, боролися, танцюва
ли...

— Я ж не вмію танцювати, у школі з мене 
дівчата сміялися, а тут танцюю, як балерина...

— Ти ж не дівчина! Треба казати ,,балерон” .
— А може — „балеруль” ?
— Або „балетник”?
Моя мама називає це інакше: „танцюра” .
Хлопці зголосили до Контролю, що вже обоє 

цілком здорові, але Контроль суворо заборонив 
летіти на „Карпати” і звелів лишитися в станціїСП- 
2” ще цілих три дні. Пробували читати книжку — 
цього на станції не бракувало — але мозок від
мовлявся приймати щось серйозне. Можна було 
тішитися тільки „ком іксами” . Надійшла ніч. Вкінці 
було дуже темно, не видно ні зірок, ні Землі. Якось 
задрімали.

Раптом Марко, що примостився на стіні біля 
в іконця, побачив, що в в ікно  заглядає якась 
потвора. Навколо неї засяяло світло, і чорна 
патлата з’ява виглядала особливо страшно. Виба
лушені очі, зелені патли, гострі ікла... Потвора 
стукала в вікно і намагалась його пробити. Ціла 
станція тряслася, як у землетрусі.
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— Симоне, Симоне! Де наші пістолі? Треба 
відігнати цю відьму!

— Яку відьму? Де ти її бачиш? — досить 
спокійно запитав Симон.

— А онде у вікні! Хіба не.бачиш?
— Не бачу. То ж тобі приснилося! Ось поглянь 

тепер!
Марко подивився на вікно — нічого нема.
— Але ж я бачив, бачив! — запевнив Марко.
— Ти бачив сон. Нікого тут нема.
— То був не сон. То була справжня потвора, що 

тепер кудись відлетіла, — запевняв Марко.
— Бабусю, — обізвався Петрусь, що також 

перелякався, не менше від Марка, — чи то був 
тільки сон?

— Думай, як хочеш. Може й не сон — усміх
нулась бабуся Ніна.

— Ну, що казати далі?
— Так, так, — просив Петрусь, — І коли вже 

вони вилетять з цієї станції?
— Через два дні — продовжувала бабуся Ніна,

— хлопці дістали дозвіл летіли далі, на станцію 
„Карпати” .

— А хіба їм треба дозвіл? Вони ж уміють вести 
корабель.

— В космосі також потрібен порядок, як і в 
кожнім місці. Контроль мусить знати точно, де 
вони є, бо в космосі рятувати людей багато тяжче, 
ніж на Землі або навіть у нашім небі. Отож, упев
нивш ись, що хлопц і здоров і, контроль дав їм 
напрям подорожі на станцію „Карпати” й дозволив' 
політ. Про це я тобі розповім завтра.

Пояснення-словничок: брести — to drag oneself along; вадити 
перешкоджати; чхати — to sneeze; маршрут — плян, за яким 
відбувається похід, подорож тощо (route, itinerary); потужний 
могутній, дуже сильний (powerfu l); пасмо жмут (bunch, 
bund le ); зачіска „ їж ако м ” — ко р о тко  стриж ене волосся., 
зачесане д огори ; скроня — tem ple; патлатий незачеса
ний, розхристаний, простоволосий  (shaggy, d isheve lled ); 
вибалушений — витрішкуватий (gaggle-eyed); ікло tusk fang.

Ганна  ЧЕРІНЬ Ірина  РЕ Й Т

П Т А Ш К И

Дай хлібчика мені матусю, 
Вдягнуся та й піду надвір.

З птахами хлібом поділюся, 
Влаштую їм сьогодні пир.

Вони у вирій не летіли. 
Лишились тут, де я і ти.
І щоб не слабли їхні сили,
Я хочу їм допомогти.

А як прийде весна зелена,
І квіти зацвітуть ясні,
Мої птахи почнуть для мене 
Співати першими пісні.

Г О Р О Б Е Ц Ь
Війнув холодом вітрець, 
вклалось літо спати. 
Зажурився горобець, 
що не має хати. 
Метелиця замете 
снігом всі доріжки. 
Бідолаха, де знайде 
поживи хоч трішки? 
Зажурилось пташеня: 
що тоді робити?
Не журися, не сумуй: 
є ще добрі діти. 
Пам’ятатимуть вони,
о ці, добрі діти, 
що горобчики весни 
хочуть теж дожити.

Пир — велика, щедра гостина, бенкет, учта (banquet); вирій, або 
ірій — теплі околиці, куди мандрівні птиці відлітають на зиму.
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Валентина Ю РЧЕНКО Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

М У Д Р А  К Л А В А

В іслясі знають всі, що Клава 
Здібна дівчина й цікава,

Та чомусь часу не має 
Й про науку зже не дбає, —

Все веселощі та смішки 
І нема часу на книжку,

Перед люстром закрутилась, 
Знов до школи запізнилась.

Каже мамі: — Я не винна,
Я дивилась на годинник,

Це... годинник запізнився, 
Певно, йти він утомився,

Бо щодня ішов так пильно
І тепер іде повільно!...

Ну й чия ж у тім вина є? 
Мабуть, винного немає.

Чи не правда, наша Клава 
Мудра дівчина й цікава?!

В нас зима сердита, 
Білим хутром вкрита. 
Ще й такі морози, 
Замерзають сльози...

Йти до школи вранці 
Холодно Окєанці.

І хоч плащ на ваті, 
Та вітри завзяті

Капелюх зривають 
І за ніс кусають.

А проте, Оксанку 
Бачимо щоранку:

Н@ пропустить школи 
Ні за що й ніколи.
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Валентина ЮРЧЕНКО КУТОК ЮНИХ АВТОРІВ

Х И Т Р И Й  KST  0пьга варянка

Стогне хитрий кіт Муркіт:
— Ой, болить клене живіт!

Певно, з’їв я дуже ласо 
На столі у кухні м’ясо...

Скачуть мишки із нори,
Раді, вушка догори,

Не бояться, що Муркіт 
Зловить мишку на обід.

— Що за втіха — кіт захворів! 
Побіжімо до комори!

Кіт Муркіт лежить, не дише, 
Побіжімо сміливіше!...

Хитрий кіт примружив очі, 
Раптом — плиг! умить підскочив,

Гурт мишачий обдурив,
Не одну він Tasvi зловив...

Ой, не вірте хутринові,
Як мишва цьому котові,

Щоб не трапити наначе 
В лапки-дряпки у котячі!

Мишва — багато мишей, мишачий рід; лапки-дряпки — котячі 
пазурі.

П Р И Г О Д А  Я Г О Д И
(К азка)

Ой зима, зима! Все покрила біленьким снігом; 
луги, поля, ліси, навіть ставок покритий льодом. 
Зима знайшла навіть той найтемніший куток у лісі, 
де від морозу заховався кущ малини. Стоїть він сам 
із тоненькими галузками, на яких немає й одного 
листочка і мерзне, ох мерзне! Коли б йому скоріше 
діждатися весни!

Так минають дні за днями. Аж одного дня він 
почув, ніби воду кругом себе. Він зрадів, значить 
тепліє, нарешті йде весна!

Кущ знав, що земля скоро позбудеться того 
холодного, білого покривала-снігу. Весна прикра
сить зеленню всі дерева, розсій ?ну травичку, з 
якої повискакують до сонця ріопикольорові квітки; 
жовті, червоні, блакитні. Кущик дужехотівтоїзм іни 
одежі для землі.

Не довго аін чекав! — Скоро потекли потоки 
води з білих снігів.

Кущ почув, що в його гілочках кружляють соки, 
прибуває сила, що випихає маленькі, зелені листо
чки, й він не оглянувся, як густо покрився ними. 
Гріються листочки у весняному сонці, і так йому 
тут добре. Вже й кв ітки  почали вискакувати. 
Шкода, що вони в нього завжди якісь білі! От, якби 
можна було дістати трохи фарби від червоного 
маку. Але годі про це мріяти кущикові. У нього ж 
будуть червоні, червоні ягоди, хай тільки літо 
настане!

Час летів скоро, прийшло літо, білі квіти його 
вже й обсипалися, а замість них появилися зелене
нькі ягідки. Вони росли, росли і червоніли і ставали 
тяжкі. ,,Якби хто прийшов з людей і зібрав їх з 
нього, то було б йому легше! — думав кущ. Нараз 
почув у лісі тоненькі голосочки. Малі діти йдуть 
через ліс, співаючи, і кожне несе кошик. От, і буде 
мені порятунок! — Не знав він людської мови, то й 
не міг їх до себе закликати. Але побачила його 
Наталка і прибігла перша до нього. — Гей, всі сюди, 
дивіться які великі і червоні ягоди! — кликала вона 
дітей. Діти прибігли і почали їх жменями зривати. 
Кущ слухав, про що вони говорили. Павлик казав:
— Моя мама продасть їх на базарі, бо тато без 
праці, а на зиму нам треба теплої одежі! — А моя 
мама зварить їх на мармеляду, бо то дуже смакує 
на хлібі! — казав Андрійко.

Діти раділи, що знайшли такий кущ з малин
кою. Андрійко був найменший, то йому більші 
ростом діти нагинали гілки з ягодами, з яких п’ять 
він кидав в рот, а одну до кошика. З того одного 
куща діти скоро наповнили свої кошики і почали 
вертатися стежкою до своїх домів. Тільки Наталка 
відлучилася від гурту і побігла лісом навпростець. 
Кошик вонатрималаміцно, алеягоди підскакували 
в ньому і одна з них найбільша впала недалеко
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Світлана КУЗЬМЕНКО

МІЙ л и с т
Хоч у мене справ багато, 
Кожна справа — не проста. 
Залишу все, щоб писати 
До Америки листа.

ЛИСТ І МАЛЮНОК МАЛЕНЬКОГО ПАВЛУСЯ

Павлусь Андрушків, 6 рочків, написав до „Веселки” 
гарного листа й прислав малюнок церкви. Павлусь живе 
в Мейплвуд, Н.Дж.

Говорю в листах я з ними: 
Як я вчуся; що роблю;
Що скучаю я за ними 
І, що дуже їх люблю.

старого дуба, у чорний гумус і пірнула в ньому, яку  
перину. Вона не знала, чому раптом стало темно, 
але почувала себе добре. Вона думала про долю 
інших ягідок, а потім заснула. Вона спала дуже 
довго і в сні чула, що ростуть у неї довгі ноги і взагалі 
вона все міняється, виставляє голову на світ, на ній 
листя зеленіє, а між ними червоні ягоди.

Діти знов у лісі. Андрійко вже виріс. Він відбіг 
від гурту і раптом задержався біля старого дуба, 
оглядаю чи молодий кущ малини. Він кликав 
Наталку: Дивись, який кущ тут заблукався, а які 
чудові ягоди! — Наталка прибігла зі своїм кошиком 
і почала їх рвати.

Вона не знала, що той кущ виріс з ягоди, яку 
вони загубили в лісі.

Ольгу Варянку, 15 років, ученицю 9-ої кляси Братської 
школи біля Сіднею, за її казку „Пригоди ягоди” відзначено на 9-
му конкурсі молодечої творчости, який лроголосив Літератур
но-мистецький клюб їм. Василя Симоненка в Мельборні.

Відповідь Редакції: Дорогий Павлусю! Радіємо, що 
Ти такий маленький, а вже вмієш писати. Дякуємо за 
листа і малюнок церкви. Приємно нам, що „Веселка” 
Тобі подобається. З Новим Роком бажаємо Тобі і Твоїм 
Батькам всього кращого!

Часто-часто до Ню Йорку 
Я пишу листи свої, 
Проживають у Ню Йорку 
Дід з бабунею мої.
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Текст: Валентина Ю РЧЕНКО Ілюстрації Івана БРИКОВИЧА

В Е С Е Л И К - Л Я С Ь

Лютий вітер завиває, А в Марічки — уродиии, у снігах зі стежки збився,
Снігом стежку замітає, Йде Веселик у гостину. Подарунок покотився,

В купі снігу, як на зло, А Марічка все чекала, Бачить — котиться пакунок,
Ляся снігом замело... У віконце виглядала, Це ж від Ляся подарунок!

Мчить на лещатах Марічка: Що це? В купі снігу — рух, Хворий Лясь — сумна новина,
— Може, Лясь упав у річку?... з  неї видно капелюх... Та на все є медицина,

Медсестра — стара лисиця, Заєць скаче через ліс, — Замість спів — багато крапок
Дуже добра жалібниця. Картку Лясеві приніс, | на картці СОРОК ЛАПОК!

Жалібниця медсестра, піклувальниця; сорок лапок — лісові зв ір я та  й пташ ки  п іслал и  Л я се в і ка р т ку  з поб аж анням и  
видужати (get well) і замість підписів відбили сліди своїх лапок; лещата — лижі або лижви (ski).


