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ХРЕСТИКІВКА
(Уклала К. Переліска)

П о  г о р и з о н т а л і :
.1. Вилив річки в море 
3. Гігант
5. Великий князь київський
7. Гасничка, або прилад для освітлювання
8. Галка (птах)
9. Бобова рослина 

11. Верх кімнати
13. Місто в Західній Україні
14. Рибальська сіть
15. Друкарські літери

її о в е р т и к а л і :
1. .Мешканець Західньої України
2. Бажання
3. Улій
4. Притока Дунаю
5. Великий базар
6. Молодий хижий звір 
9. Озеро в Америці

10. Морозна година
11. Мішанина
12. Рубін — дорогоцінний камінь

ДИВНІ ПОБРАТИМИ
Обидва схожі, як брати,
Завжди удвох, куди не йти.
Ми під столом — коли їдять,
Під ліжком ми — коли всі сплять.

ХТО Я ?
Вірно людям я служу —  
їм дерева стережу,
Дзьоб міцний і гострий маю, 
Шкідників ним здобуваю.

ЯКА ЦЕ РОСЛИНА?
Росте вона вниз головою,
Нз влітку росте, а зимою,
Як тільки сонце припече, 
Заплаче вона і помре.

ЩО ЦЕ?
Через воду переводить,
Тільки з місця сам не сходить.

ВИПРОБУЙТЕ СВОЮ СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ

На рисунку 54 квад
рати, але порахува
ти їх нз так то й лег
ко. Якіцо за корот
кий час нарахуєте 
ЗО, то поставте собі 
достатню оцінку, як
що 40 — добру, а як
що більше як 40 —  
дуже добру оцінку.

РОЗГАДКИ ЗАГАДОК З ЧИСЛА „ВЕСЕЛКИ” ЗА ЛЮТИЙ 
1987 p.: ЩО ЦЕ. Дніпро. ЗАГАДКИ—НЕДОМОВКИ: а) 
Київ, б) Чорне..., Дніпро. ЩО ЦЕ? а) с іл ь с О л ь .  б) гаДка- 
гаЛка. в) Морока-Сорока.

Ж У Р Н Д А  Д Л Я  Д ІТ ЕЙ  К О Ж Н О Г О  ВІКУ
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Б Е Р Е З Е Н Ь

В Е С Н А
Ми гюрою ранньою 
Вдвох з малою Анею 
В ліс густий пішли. 
Зразу ж під великою 
Сизою осикою 
Квіти ми знайшли.

Геть зима забралася — 
І земля прибралася 
В синій цвіт рясний.
То, мов сонця полиски, 
Піднялися проліски — 
Вісники весни.

Трудився лютий до світанку 
І заморозив геть струмок.
А березень підкрався ранком 
І схрумав нишком весь льодок.

Мороз і другу ніч старався, — 
Припорошив льодок сніжком.
Та знову березень сміявся: 
Злизнув усе те язиком.

Хоч на річках льоди кололись, — 
Зима трусила ще сніги.
То лютий з березнем боролись, 
Боролись наче вороги.

Зима ще злиться, бідолаха,
А все ж весна бере своє.
І березень бурульки з даху, 
Немов цукерочки, жує!

Схрумати — to crunch; бурулька — icicle.

С изий — warm grey, b lu ish ; рясний — густий, щедрий 
(abundant, plentyful, rich); пролісок — перша весняна квітка 
синього кольору (mercury); вісник — messenger.

Прилетіла весна-красна. 
Сонце стало щедро ясне 
! щодень — усе тепліше. 
А вітрець весною дише.

Зацвітає світ весною. 
Стигне-літньою порою. 
Восени-врожай збирає. 
А зимою — спочиває.

З

Світлана КУЗЬМЕНКО
ПРИЛЕТІЛА ВЕСНА—КРАСНА



К А З К И  М О Л О Д О Ї  Б А Б У С І
(Закінчення)

Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІСГанна ЧЕРІНЬ

VI „К  А Р П А Т И”

М арко записав  у щ оденник зв іт  про свої 
в ідв ідини  — може ж іще хто залетить до цієї 
покинутої домівки — і закінчив своє звідомлення 
так: ..В кухні ще є заморожений горох і картопля, а 
всі яблука й полуниці ми поїли. Смачного!” .

Відлетіли без жадних труднощів, тільки Марко 
кілька разів спонукав Симона, щоб замість „Карпа- 
тів” полетіти назад, на Місяць, і ще раз відвідати 
Мкруха і його нарід.

— Перестань, Марку, ми без помочі від Кон
тролю не можемо навіть знайти шляху до Місяця; і 
хто зна, чи то буде назад, чи навпаки — вперед. В 
Контролі й так на нас сердиті, та ще й не вірять, що 
ми справді бачили місячан. Крім того, кінчається 
наш радіяційний дозвіл. Довше лишатися в космосі 
небезпечно. Ти ж не хочеш захворіти, і то досить 
поважно?! Це переконало Марка. Він вже більше не 
говорив про Місяць. Симон зв’язався з Контролем.

— Прошу дати мені координати „Карпат” . Як 
далеко ми від них?

— Близько. Готуйтеся до з’єднання. Викличте 
„К а р п а ти ” на хвилі КН-800, і не баріться, бо 
пролетите їх місце.

„Карпати” відгукнулися негайно
— Знаємо й чекаємо. Влітайте в браму число 5. 

„Карпати” виявилися величезною міжплянетною 
станцією, справжнім містом. Коли Марко й Симон, 
перейшовши санітарно-медичну перевірку, ввій
шли в першу залю, їм здалося, що вони повернули
ся на Землю. Вимощені з плястикових плит дороги 
вели до просторих кімнат, що радше нагадували 
невеликі будиночки; скрізь росли невисокі, але 
міцні дерева, і то не штучні, як під Місяцем, а 
справжні, з пахучим листям, квітами й плодами. 
Крізь скляні стіни й стелю сяяло потужне проміння 
сонця, і під тим джерелом життя рослини розкошу
вали. Одні дерева цвіли, на інших уже стигли вишні, 
сливи й грушки. Не так, як на Землі, де все має свій 
час: квітіння на весні, вишні достигають у кінці 
червня, сливки в липні, а яблука і груші — восени; а 
взимку зовсім нічого. Ні, тут усе росло й родило 
так, як хотіли вчені-ботаніки, що й наукові досліди 
робили, і всіх мешканців „Карпат” щедро годували 
найкращою городиною і садовиною.

Відвідавши головного керівника цього міста, 
Марко і Симон з задоволенням пообідали в „Кар
патськім” ресторані. Коли до них підійшла дівчина 
в фартушку й запитала, що вони хотіли б їсти, 
Марко спитав:

— А що у вас є?
— Борщ, вареники, струдель, кисіль...
— У тубиках, консервоване?
— Зовсім ні. Справжнє, як на Землі, тільки

свіжіше.
Це була насолода!

— Навіть смачніше від „омту” , що ми їли на 
Місяці...

— Не на Місяці, а під  Місяцем... От тільки 
шкода, що ніхто нам не вірить, — зідхнув Симон.

— Не журись, скоро повірять. Ми маємознімки, 
що робив автоматично наш апарат на всюдиході, 
то може він і Мкруха зфотографував; а може навіть 
і першу п ідм ісячну залю, де ми запаркували 
нашого возика. Як тільки повернемось на Землю, 
виявимо всі знімки, а може це роблять і тут на 
„Карпатах” .

— Ні, — заперечив Симон. — Хоч і дуже 
кортить, ми мусимо почекати. Нас послав командир 
відділу Астронавтики, і йому одному ми маємо 
дати звіт.

Кілька днів хлопці відпочивали і оглядали 
станцію Карпати.

— Це справж нє м істо, а може й маленька 
країна, як Люксембурґ чи Монако! Як же могли таке 
вистрілити з Землі?

— Це було б неможливо. — усміхнувся старший 
інженер, що показував хлопцям станцію. — 
Спершу поклали невелику основу, а потім, моду
лю за модулею до неї прибудували. Тут, у Космосі, 
будувати багато легше, ніж на Землі, все легке і 
добре одне до одного припасовується.

А дерева, а квіти?
— Ростуть, як у теплицях, тільки краще. Сонце 

тут гарячіше, нема комах-шкідників, немає хвороб, 
що так нищать рослинний світ на Землі. Ми виводи
мо нові сорти квітів і дерев і посилаємо їх на 
Землю. І завжди маємо гарну, свіжу, здорову їжу. 
„Карпати” — рослинна станція, а є ще інші, що 
досліджують різні галузі науки і техніки.

— А м’ясо? Маєте тут фарми?
— Ще ні, хоч уже почали розводити курей, 

маємо котиків, мавпочок, песиків і мишок. Вони 
нам потрібні не тільки для товариства і розваг, а й 
для того, щоб вони жили в садочках і своїм 
диханням постачали вуглекислий газ для рослин. 
А рослини дають кисень, що так потрібний людям і 
звірятам для дихання.

— Я почуваюсь, як дитина в школі, — сказав 
Марко. — Про все це я читав у журналах і книжках, 
але одне діло читати — а друге — бачити.

— Тут, як у казці, — підсумував Симон.
— Як у казці, — підтвердив Марко. — Як у казці, 

що мені розповідала моя бабуся.
— Бабусю, — перервав Петрусь казку бабусі 

Ніни. — Ти була також бабусею Марка і Симона?
Ні, Петрусю, я — тільки твоя бабуся. А Марка і
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Симона я вигадала. Але я певна, що і в них була 
своя бабуся, що розповідала їм казки, коли вони 
були маленькі.

Ну, а що було далі? — запитав Петрусь.
Далі вже менш цікаво. Марко і Симон хотіли б 

побути на „Карпатах” довго, але лікар не дозволив. 
У Космосі сильна радіяція, і не дивлячись на всі 
заходи, там не дозволено лиш атися задовго. 
Залога станції також міняється що три місяці: та 
люди й раді вернутися до рідних на Землі. Отож,

Марко й Симон повернулися на Землю, склали 
звіт, а тепер вони працюють у Контролі, — нагля
дають за мандрівками інших астронавтів і... готу
ються до майбутніх подорожей.

(Кінець)

Пояснення-сповничок: Координати— числа, якими визна
чую ть положення якоїсь точки на площині, на поверхні, в 
просторі тощо; баритися — гаятися, запізнитися; вимощений від 
мостити — викладений, виложений, покритий, (to pave, to floor, 
to cover).

БАБУСЯ, KIT І ПЕТРИК

Йшла бабуся по дорозі,
А за нею Петрик біг.
Коли бачить — їм на розі 
Кіт дорогу перебіг.

Бабця каже:
— Ой, вернуся! ...
Петрик кривить ротика:
— Ти ж  не мишка, ти бабуся —
Чом злякалась котика?

Запитання: Чому бабуся хотіла вернутися з дороги?

£
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Ш Л Я Х  ДО С Л А В И

Т. ІІІСІІЧСПКО
Лптопортрст

Чи кожне, діти, знає з вас,
Як жив Кобзар Тарас?

*

Він уродився в Україні,
У Моринцях, в сільській хатині, 
А у Кирилівці зростав,
Аж поки юнаком не став.
Тарас убога був дитина,
Убога вся була родина,
Не вільні люди-козаки,
А тільки панські кріпаки.
Як мав Тарасик дев’ять літ, 
Матуся кинула цей світ: 
її ще молоду в могилу 
Кріпацьке лихо положило.
І батько ліг у домовину,
Лишив Тараса-сиротину.

Зостався хлопець без опіки, 
Зосталось горе з ним велике, 
Та він не піддававсь сльозам,

Село Кириліика
Фого

Із лихом сміло бився сам:
Поміж людей ходив-нросив,
ІДоб хто добра його навчив. 
Любив він дуже малювати,
Тож маляра пішов шукати,
Та пан учитися не дав,
У  панський двір Тараса взяв.
В дворі хлопчина був слугою,
То в кухні, то в передпокою.
Та рисувати не лишив,
Хоч пан і сердився і бив.
І пан подумав: „Хлопець здібний, 
Та й і мені маляр потрібний —
На маляра нехай учиться,
Мені він потім пригодиться!”
І вчився в малярів Тарас,
Хоч гірко бідував не раз.
Ось Петербург, царів столиця! 
Сюди, немов бездомна птиця, 
Замандрував юнак Тарас.

Дідусь ро.з казус Тарасові про минуле.
Ілюстрація П. Андрусева

До нього на короткий час 
Ласкава тут всміхнулась доля: 
Скінчилася його неволя.
Між статуй кам’яних богів 
У парку раз його зустрів 
Іван Сошенко з Богуслава.
Він був маляр; малярська справа 
Йому цікава і близька.
Уздрів малюнки юнака 
І похвалив за хист, роботу,
У серце кинув заохоту.
Так стали друзями нараз 
Іван Сошенко і Тарас.



Угадували й інші люди,
Що славу той Тарас здобуде, 
Що слід йому допомогти 
Дійти до ясної мети.
Зібрали гроші, пан узяв 
І волю юнакові дав.
Розповісти бракує слів,
Як волею Тарас радів,
Сміявся і ридав ураз;
Немов зо сну збудивсь Тарас, 
Мов з ясним сонцем побратався. 
В малярську школу записався, 
Картини гарні малював 
І вірші теж писати став.
Згадав у віршах давню славу, 
Козацьку силу і державу, 
Згадав забуту давню волю, 
Закопану в могилі в полю, 
Зробив велике диво з див: 
Народу душу розбудив.
До братньої він кликав згоди, 
Взивав ламати перешкоди, 
Відважно розривати пута,
Що Україна в них закута.
Він мудру книгу написав 
І „Кобзарем” її назвав.

Ш евченка везуть на заслання
Картина В. Касіяна

У неї вклав він заповіти,
Як українцям треба жити,
Як гартувати душі кволі,
Як вибиватися з неволі.

Злякався цар пророчих слів, 
Увесь він гнівом закипів,
Що правду смів Тарас писати — 
Шевченка наказав спіймати, 
Його в кайдани закував 
І в чужину глуху, далеку,

Пам’ятник Т. Ш евченкові на площі „Україна” 
в Куритибі, Бразилія

В безлюддя, на мороз і спеку 
Солдатом у степи заслав.
Минуло десять довгих літ —
Тарас посивів і поблід 
Від смутку, від важкої туги 
І від ворожої наруги.
Але у серці не змінився,
Катам своїм не покорився 
І, хоч душею він терпів,
У ній носив він волі спів.
Як цар умер, його звільнили,
Та жити вже не стало сили,
Бо всю її поет віддав,
Щоб рідний нарід не пропав,
Щоб не занидів у неволі,
Щоб паном став на власнім полі.
Він щастя, волю і любов,
Палку, гарячу серця кров 
Пожертвував за рідну справу
І, хоч умер на чужіші,
Зате у рідній стороні 
Він заслужив безсмертну славу.
І там, на Канівській горі,
Де грають води у Дніпрі,
Де береги, ліси і кручі,
Де чути, як реве ревучий,
І де лани широкополі,
Спочив поет краси і волі.

За Ю. Ш .
М ихайло  М а м  О р с ь к и й
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Таня ГУК

ЖАЙВОРОНКИ
В небі жайворонки в’ються, 
Заливаються, сміються, 
Дзвонять, грають цілий день! 
І щебечуть і співають 
І з весною світ вітають 
Дзвоном радісних пісень.

Жайворонок — lark, sky-lark; імла, або мла — mist, haze; 
проліска — mercury.

Й П Р О Л І С К И
Ось вони на землю впали, 
Щось шепнули їй — сказали 
і розтали знов в імлі.
І щоб глянути на диво, 
Виглядають полохливо 
Перші проліски весни!

Завдання: Дорогі читачі! Розкажіть власними словами, що 
авторка описала в цьому вірші.

Валентина Ю РЧЕНКО

С О Б А К А  Й
(Байка)

Ілюстрація Марти ГУЛЕИ-ЛЕҐЕЦКІС

К І т

Журився пес Рябко, повісив ніс і вуха, — 
Господаря свого він завжди слухав, 
Стеріг подвір’я пильно, неборака,
Бо він, Рябко, сумлінний був собака, 
Чужого не пускав і гавкав дуже справно, — 
Собаки ж  знані чесністю віддавна.
— Немає правди в св іт і, — скарж ився

Рябко,
За що тут шану має ледар, кіт Мурко? 
Мене ж, хоч я господаря не зрадив, 
Ніколи пан не пестив і не гладив 
Так, як кота Мурка, розпещене ледащо, — 
Йому й шматок смачний дають ні за що, 
Та й спить Мурко цей завжди на м’якому,

А я, як пес, все гнуся на твердому...

Такі гіркі слова і ту нечемну мову 
Підслухав кіт Мурко і каже так Рябкові:
— Чому це ти без глузду так міркуєш? 
Своє ти тільки бачиш, тільки й чуєш!
Ти служиш голосною гавкітнею 
І хвалишся без міри працею своєю,
А я, коли ти спиш, кути всі в хаті бачу, 
Мишей ловити — мій закон котячий. 
Якби не я, то капосні ті миші 
Харчі всі потрощили б уночі ,у тиші,
І що б тоді з добра було в господі?
Без їж і всі лишилися б та й годі!...

Тут сварка м іж  котом і псом зчинилась 
І ворожнеча в них і досі залишилась.

А я котам і псам усім скажу: 
Шануйте працю і свою, й чужу!

Повісити ніс, вуха — спустити вниз; неборака — безталанний, нещасна людина (poor man); ледар лінюх (lazy man); ледащо
— безвартна лю д ина (w oorth less man, good fo r no th in g ); капосний — nasty.



Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

iMCb-MYAMCb

Вже надворі весняніє.
Березневий вітер віє.

Це настав весняний час —
Березень прийшов до нас.

Йде весна у кожну шпарку. 
А Івась іде до парку.

І прудкіш стрибали білки:
То на землю, то на гілку.

Повний парк весняних див.
Друзів тут Івась зустрів.

Як по парку находились, 
____________ На весну всі надивились,

П о яснення-спо вни чо к: В еснян іє  — починається весна; 
швидкий, бистрий, скорий (quick).

Каже: в парку погуляю  
І весну пооглядаю.

А весна ішла до літа.
Принесла весняні квіти.

Весняний пташиний спів 
Про весну всім голосив.

Не забули пригадати —
В березні — Шевченка Свято.

Свято добре готували.
Урочисто святкували.

В керівництві був Івась —
Той, що кличуть всі Мудрась! 

шпарка — відтулина, щілина (opening, hole, crack); і прудкий —
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Ганна ЧЕРІНЬ

Т И С Я Ч О Л І Т Т Я  Х Р И С Т И Я Н С Т В А В  У К Р А Ї Н І
Славимо Тисячоліття 
Християнства в Україні,
Що немов лілейне квіття 
Утішає нас понині.

В давнину, в часах тривоги,
Люди з братніх же племен 
За божка — за тільки свого —
Воювали іздавен.

Війни ці були на шкоду 
Всім, несли руїну й жах.
Сотні, тисячі народу 
Марно гинули в боях.

Грізно били барабани,
Ворожили чаклуни.
Деревляни і поляни 
Готувались до війни.

Уночі мечі гострили, 
Закипав у серці гнів...
І точили гострі стріли 
На своїх таки братів...

Щоб зламати цю загрозу, 
Відвернути буревій,

Княгиня св. Ольга і князь Володимир Великий.

Ілюстрація Христі Сеньків

Вирішив державний розум 
Охристиги нарід свій.

Пам’ятник великому київському князеві Володимирові, який 
охристив Україну в 988 році.

Обличчя княза Володимира 
Великого зблизька.
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! щоб нарід наш не вимер, 
Не ридали матері,
Князь Великий Володимир 
Охристив людей в Дніпрі.

І під захистом Господнім,
В сяйві грамоти й пісень, 
Над єднанням всенароднім 
Золотий засяяв день.

Відтоді ми — християни, 
Не ворожі племена. 
Тиверці і сіверяни,
І дуліби, і поляни,
Уличі і деревляни —
Всі ми — нація одна.

В нашій Церкві пречудова 
Тисячу лунає літ 
Наша пісня, наша мова, 
Український рідний світ.

Божок — поганський бог, кумир; чаклун — ворожбиті; дер
жавний розум — тут: князь із своїми дорадникими, що правили 
державою; барабан — бубон.

С Л А В А  В О Л О Д И М И Р О В І
Andantino — легким ходом Ces-dur, as-moll Мелодія народної пісні

Що з'є - ди - нив на-ш у зе-млю, наш В о -л о -д к  * - ми-ре!

2. Що беріг границь широких полками своїми,
Що опіку, ніби крила, розпростер над всіми.

3. Не дав сильним знущатися, ні кривди творити,
Добре було нашим предкам під тобою жити.

4. А найбільша тобі слава і вдяка без міри,
Що вказав єси нам сонце Христової віри.

Лине над полями березневий вітер, 
Тріснули на річці крижані мости,
В лісі вже завзято хочуть перші квіти 
Білий сніг пробити, з радістю рости.

Тепле сонце гріє, сніг холодний тане,
І вода підсніжна ожила й дзюрчить. 
Розкувались, щезли зимові кайдани, 
Вже вода свобідна весело біжить.

Під блакитним небом жайворон ширяє, 
Спів дзвінкоголосний заливає світ, 
Другий спів могутній в небеса злітає —  
То співають діти в школі „Заповіт”.

Земле наша рідна! Поки над тобою  
Сяє незагасно сонця злотий цвіт, 
Завжди з жайворонком ранньою весною 
Задзвенить Шевченків гордий Заповіт!
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С О Н Я Ш Н И И  З А И Ч И К

Гапина ЧОРНОБИЦЬКА Ілюстрація Ніни МУДРИК-МРИЦ

Як сонце світить у вікно, 
беру люстерко, щоб воно 
впіймало зайчика мені, 
хай застрибає на стіні.
Держу люстерко у руці, 
ловлю яскраві промінці.
І враз: сяйнуло, зайнялось! 
І застрибав на стелі хтось.
Стрибнув, сяйнув 
і знову зник.
Стрибнув, сяйнув 
і знову зник.
А хто стрибнув 
і знову зник?
То зайчик-шартівнин.

П и т а н н я  : що то за  „зайчик”, що стрнбас на 
стіні чи стелі, коли на нього позвітити дзеркалом?

СМІЙМОСЬ!
ДИВНА ХВОРОБА

Батько завважив, що Івасик бачить усе в зеленому 
кольорі. Хлопчина малював зелені корови, зелене 
вугілля.

Занепокоєний тато пішов з синком до лікаря. Три дні 
лікар проводив досліди і заявив батькові:

— Я дослідив справу від основ. Ваш синок має 
тільки одну фарбу — зелену.
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Ганна ЧЕРІНЬ

Якось так, одного ранку, 
Запитав батьків Богданко: 
Чом мене зовуть Богданом,
А не Джеком або Джаном?

— А тому, — сказала мама, — 
Є на це своя причина:
Дуже ми хотіли сина 
Й вибрали ім ’я Богдана,
Бо тебе нам Бог подав.

Ті, що дівчинку чекали, 
Квіткою її назвали:
Ліліяна, Квітослава, 
Маргаритка, Зореслава...

В кожнім  місті, в кожній хаті 
Скрізь лунають імена.
Діта мчать, немов крилаті: 
Кличе матінка з вікна!

Славця, Ніна і Оксана,
Гриць, Борисик і Панас, 
Лесик, Віктор і Степанко —
Як імен багато в нас!

А яке з них найгарніше, 
Найдзвінкіше, наймиліше?

Дуже гарно зветься Ліна,
Галя, Рая, Валентина...
Сто імен для ста дівчат — 
Кожне миле на свій лад!

А хіба ж  ім ’я погане — 
Любомир? Або Дем’ян?
А таке, всім добре знане,
Як Івась? Або Роман?

В честь Христа дали Христині 
Це ім ’я її батьки.
Інші Ольгою дитину,
В честь великої Княгині 
Називають залюбки.
А кому в думках Держава, 
Українська честь і слава,
Той наймення Святослава 
Синові свому дає.

Заповіти Кобзаря —
Наша провідна зоря.
Це ім ’я — для нас окраса, 
Довподоби дуже нам,
Тож батьки, у честь Тараса, 
Це ім ’я дають синам.

І М Е Н А

В честь Мазепи звуть Іваном,
В честь Хмельницького — Богданом. 
В честь Теліги в нас — Олена. 
Славні, дорогі імена.

Що ж, наймення всі цікаві,
В кожнім  з них — краса, своя 
(Якщо голосом ласкавим 
Вимовляти те ім ’я).

Та наймення не всесильне. 
Ще до того доня й син 
Мусять мати око пильне, 
Гострий розум, мудрий чин.

Не гайнуй часу намарне, 
Стільки праці в світі є! 
Добрим будь, — і буде гарне 
Дороге ім ’я твоє.

Якщо ти розумний, чемний — 
Гарне і твоє ім ’я,
І за тебе недаремно 
Буде горда вся сім ’я.

ОЛЕНА ТЕЛІГА — українська поетеса, яку під час Другої 
світової війни розстріляли німці в Києві, в Бабиному Яру.

Ч О М У ?

Степанко: — Чому ці люди раптом вийшли з ресто
рану?

Михась: — Не знаю. Чому?
Степанко: — Вони саме скінчили їсти.

13



Ганна ЧЕРІНЬ

Н У К Л Е А Р Н А  К А Т А С Т Р О Ф А  В Ч О Р Н О Б И Л І
Величезна біда сталася в Україні кілька місяців 

тому. В місті Чорнобилі, на Поліссі, є атомова 
електростанція . Вона складається з чотирьох 
реакторів. 26-го кв ітня цього року в однім  із 
реакторів стався вибух, що зірвав дах і викинув 
високо вгору радіоактивні речовини. їх підхопив 
вітер і за кілька днів поніс далеко на північ і на 
захід. Совєтський уряд намагався приховати цю 
катастрофу, але в Скандинавії та в інших країнах 
помітили підвищену радіяцію й виявили, що вона 
прийшла з Чорнобиля.

Живемо в період надзвичайного технічного 
розвитку. Фабрики, літаки, поїзди, авта, будинки і 
все інше потребує дуже багато електрики. Раніше її 
діставали переважно з вугілля й нафти, але ці 
природн і багатства в великій частині вже ви
користан і, і потр ібно  переходити на атомову 
енерґію . Її здобуваю ть, розбиваючи атоми за 
допомогою  тих речовин, що самі легко розпа
даються, з так званих радіоактивних речовин. В 
основному це — уран. Але в добуванні атомової 
енергії лежить велика небезпека: коли щось на 
станції пошкодиться, якщо атомову реакцію не 
стримати, вона може вирватися за межі станції й 
смертельно ушкодити людей, що недалеко жи
вуть. Навіть ті, що живуть не так близько до станції, 
можуть тяжко захворіти, часом не відразу, а за 
кілька місяців або й за кілька літ.

Тому в Америці й у інших технічно розвинених 
країнах інженери пильно стежать, щоб атомова 
станція була відокремлена від довкілля. Ви на
певно бачили товсті й високі цементні вежі, всере
дині яких міститься атомова станція. Цементні 
стіни не пропускають радіяції назовні. Але такої 
захорони не побудовано в Чорнобилі. Совєтські 
буд івники  хотіли спорудити станц ію  дешево і 
швидко, тому вони не подбали про безпеку людей. 
Були такі інженери, що передбачали можливість 
катастрофи, але вони боялися про це сказати, та й 
ніхто б їх і так не послухав.

І от сталося лихо. Совєтський Союз замовчує 
дійсний стан в Україні. Близькі села були виселені в 
інші терени, дітей вивезли на південь України. 
Рівень рад іяц ії в столиц і України — Києві, що 
лежить тільки 70 миль від Чорнобиля, підвищений.

Зникли з міста діти, а дорослі також хотіли б 
поїхати, та їх не випускають. Там не можна так 
просто сісти на літак і виїхати, як в Америці, — там 
на все потрібен спеціяльний дозвіл, а його не 
дають. Людям навіть не дозволяють говорити про 
небезпеку, і через те з України не приходять тепер 
писти; а якщо хто звідти й напише, то ані слова про 
Чорнобиль. В газетах тільки десь у куточку, не 
напершій сторінці, час від часу коротко згадується, 
що в Чорнобилі йдуть роботи ізолювання пошко
дженого реактора і знешкодити радіяцію. Вулиці, 
доми, дерева, ввесь час миють водою й посипують 
вапном та іншими речовинами, що забираю ть 
радіяцію. А потім треба зсипати затроєні уламки в 
цементові ями, щоб вони не пішли в річки й криниці. 
Це саме робиться і в столиці України. Люди там не 
їдять свіжої городини й овочів, не йдуть в ліс по 
гриби і не збираю ть ягід , не ходять на пляж 
купатися. У вересні всі діти пішли до школи, але 
київські й чорнобильські діти ще не повернулися 
додому. Совєтська влада ввесь час запевняє, що 
небезпеки вже нема, але мало хто цьому вірить. 
Б іда з рад іяц ією  ще й та, що вона не відразу 
помітна: її не можна побачити чи занюхати, і не має 
вона смаку, але може непомітно ввійти в тіло і 
зруйнувати його.

Оце така біда тепер в Україні... Наші брати і 
сестри страждають там, а ми не можемс^їм допо
могти нічим, кр ім  сп івчуття. Наші орган ізац ії, 
старші й молодші громадяни особливо українські 
студенти, виступають на міжнародних зустрічах з 
обвинуваченнями проти М оскви за запод іяну 
українському народові кривду. Адже не побудува
ли совєти атомової станції біля Москви. Там ніхто 
не постраждав. Москва поставила небезпечну, 
недобре захищену атомову станцію  під самим 
боком нашої столиці.

Діти, пам’ятайте про цю кривду! Ніколи її не 
забувайте! Прийде час, коли міжнародний суд 
виставить обвинувачення Москві, і вона відповість 
за цей злочин.

Пояснення  — сл овни чо к: речовини — substance, s tu ff; 
стежити — пильнувати, слідкувати, дбати (to watch); уламок — 
broken pice, fragment.

ВСТАЛА ВЕСНА
Встала весна, чорну землю  
Сонну розбудила, 
Уквітчала її рясно, 
Барвінком укрила.

І на полі жайворонок, 
Соловейки в гаї, 
Землю, убрану весною, 
Вранці зустрічають.

Тарас Ш е в г е н к о
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Ч О Р И Л Ь І Ч О Л Ь Ч И Н А Й
(Ілюстрація Ольги Рудакевич)

Щоб все добре було — треба перенести в житті 
багато тяжкого. Без труду і кілочка не вистругаєш. 
А для друга та для любого не пожалієш ні рук, ні 
голови. Давно це було, коли на острові Тромифі 
жили Чориль з роду Тахта і Чольчинай з роду 
Чільбі. Як народилась Чольчинай матір Чориля 
перев’язала їй руку собачим волосом: стала Чоль
чинай нареченою Чориля.

з  А м Т я Ч о ї'о
Ж М И ' ї ' Я

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ „ЗОРЕПАД”
У ВОТЕРВЛІТІ, Н.Й.

Чориль зробив Чольчинай дерев’яну ляльку, 
ніж і дош ку для обробки риб’ячих шкір та так 
гарно зробив, як ніхто інший. Так вони і жили. Але 
життя без горя не проживеш — прийшла на острів 
,,чорна смерть” . Ніхто не знає звідки вона прийшла 
і куди потім пішла. Тільки прийшла вона сама, а 
пішла забравши з собою багато нівхів. В кожному 
домі оплакували померлих від тієї страшної неду
ги. і Чольчинай та Чориль лишились сиротами. 
Чориль взяв свою дружину до себе в ха
ту. Чориль кожний день приносив здобич 
до хати. Був він добрий мисливець і рибалка. Мав 
тверду руку й бистре око. Гарний був, говорив не 
поспішаючи, вмів гарно співати. Вмів змайструвати 
різні речі, навітьсрібне люстерко для Чольчинай. А 
Чольчинай з кожним днем гарнішала. Дивиться 
Чольчинай на Чориля і питає: — Чому тобі завжди 
так щастить? Подивився Чориль на Чольчинай і 
заспівав: — Аннн-н-га! Інн-г-га! Пам’ятай завжди 
про свого приятеля! Пам’ятай про любу свою! Тоді 
серце радіє, легко б’ється в грудях і очі блищать.

В Олбанській окрузі існує вже 11 років танцюваль
ний ансамбль „Зорепад” під мистецьким керівництвом 
Роми Прийми-Богачевської. їй помагає Віра Кушнір. 
До „Зорепаду” належать наші діти з Вотервліту, Трою, 
Коговзу й Олбані. Танцюристи щороку виступають в Ол- 
бані під час Січневих Роковин, на міжнародних фестива
лях, на різних імпрезах українських і американських, у 
домах для старших, у школах і скрізь ширять добру сла
ву про українське танкове мистецтво. Управа „Зорепа
ду” й Батьківський Комітет докладають багато праці, то
му є гарні успіхи.

Ще в 1929 році приїхав до Трою балетмайстер Ва
силь Авраменко і влаштував тут перший курс українсь
ких танців. Також вів такі курси в сусідньому Коговзі і 
Вотервліті. Він уладив у Трою попис українських танців 
при участі 300 молодих танцюристів.

Після Другої світової війни вів курси танців у Коговзі 
Михайло Савків. Тут існував танцювальний гурток „Вер
ховина”. У Вотервліті був гурток „Верховина” під керів
ництвом Михайла Коцура. У Трою Гурток Любителів 
Мистецтва заклав танцювальний гурток „Зорепад”. 
Тепер ним опікується українська католицька парафія 
св. Миколая у Вотервліті. На світлині бачимо сенатора 
Бруна та помічницю балетмайстра Віру Кушнір з 
молодими танцюристами після відзначення Січневих 
Роковин в Олбані 12-го січня 1987 року. / п

Ноги швидші і руки звинніші! Скелі можеш зруши
ти! Через гори і ріки перелетиш! Море як пригорщ 
води тоді! Ніхто тебе не зупинить! Про любу і 
приятеля пам’ятай завжди! Тоді будеш сильніший 
від усіх своїх ворогів!

Віпьний переказ H.J1.M.

Пояснення-сповничок: Нівхи — сибірське плем’я; „Чорна 
смерть” — чума (plague, black-death); люстерко, дзеркальце 
(mirror).
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Текст: Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ-

В Е С Е Л  И К - Л  Я С Ь

Топить сонечко сніги, До вовка прийшла лисичка: Лід міцний ще, там на дні
Скрізь потоки навкруги, — Йдімо, вовче, ми на річку, Є смачненькі окуні!

Вовк бере сокиру й вудку, — Ох, — промовила лисиця, Вовк рибалить, враз — біда!
Ополонку робить хутко. Я біжу по рукавиці! Скреснув лід, кругом вода

І рибалка в тій хвилині А на березі лисичка Із крижини вовк гукає:
Опинився на крижині... Метушиться... в рукавичках. _  о й , рятуйте, потопаю!

Лясь і Луць біду зачули, Скочив вовк, поплив, зіп ’явся, Каже лиска: — Жаль мені,
Деревину притягнули, Ледве-ледве врятувався. Що... пропали окуні!

Пояснення-сповничок: О кунь — рід солодководної риби (porch), морський окунь — bass; ополонка — проруб у льоді
ловити рибу (ice-hole); скреснути — тріснути (про лід) — to break up; крижина, здрібніле від крига — льодова брила (ісе 
block); метушитися — to be restless.
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