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ІЦО ЦЕ ?
а) З „ї ї” смачним л все буваю,

Як мене в печі спечуть;
З „О” у хаті прибуваю —
Через мене всі ідуть.

б) Як до всього світу 
Букви дві додати,
Стане зразу ясно 
Уночі в кімнаті.

в) Стоїть при дорозі на одній нозі,
І шапочку мас, та нікого не вітає.

г) Ввечері влітку над нами літас 
і в сурмоньку грає,
з нас він червоную кров випиває

ґ) Клубок повзе, сімсот голок везе.

АКРОСТИХ ЛЕОНІДА ГЛІБОВА

Мати доні молодій 
0« ородик наділила.
Розкошує; доня мила,
Каже неньці — тісно їй:
,,В земляній сиджу коморі,
А  коса моя надворі”.

Хочу цей раз штуку втнуть: 
Не скажу, як доню звуть;
Ви ж до загадки верніться,
З краю пильно придивіться.

ЗАГАДКА - НЕДОМОВКА

Буркотливий, вайлуватий, 
Ходить лісом дід кошлатий, 
Одягнувся в кожушину,
Мед шукає і ожину.
Влітку любить полювати,
А взимі — у лігві спати.
Та весна лиш прилетить — 
Просипається ------------------------ -

ДИВНІ БУДИНКИ
і

Маленькі будинки но місту біжать,
І старші і діти в будинках сидять.

СПРОБУЙТЕ Н А Р И С У В А Т И !

Не відриваючи олівця від паперу, спробуйте на
рисувати отакі фігури:

Трохи зусилля і вдасться. Не так воно важко, як 
зразу виглядає.

РОЗГАДКА ЗАГАДОК З Ч. „Веселки” за квітень 1987 p.: 
СКІЛЬКИ РАЗОМ? 1) Сто. 2) П’ятдесят. ЩО ЦЕ?а) Голка 
й нитка, б) Поштові скриньки на листи. ЖАРТІВЛИВІ 
ПИТАННЯ, а) Ні одного, бо на дубі яблук немає, б) 
Сорока, в) Повну, г) Порожньої, ґ) Новий Рік. д) Дівочою, 
е) Мокрої. ДИВНЕ ДЕРЕВО. Корінь. АКРОСТИХИ. 1) 
Роса. 2) Хмара. 3) Дощ.

Ж У Р Н А Л Д ІТ Е Й  к о ж н о г о  в і к у
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Іван Франко на тлі постатей своїх творів — картина Петра Андрусева.

Іван ФРАНКО

НЕ З А Б У Д Ь  Ю Н И Х  Д Н І В . . .
Не забудь, не забудь 
Юних днів, днів весни, — 
Путь життя, темну путь 
Проясняють вони.
Злотих снів, тихих втіх, 
Щирих сліз і любви, 
Чистих поривів всіх 
Не встидайсь, не губи!

Бо минуть — далі труд 
В самоті і глуші,
Мозолі наростуть 
На руках і душі.
Лиш хто любить, терпить, 
В кім кров живо кипить,
В кім надія ще лік,
Кого бій ще манить,

Людське горе смутить, 
А добро весилить, — 
Той цілий чоловік.
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Іван ФРАНКО

З А Є Ц Ь  І

Був собі в однім лісі Ведмідь, та такий дужий та 
лютий, що не приведи Господи! Піде було по лісі і 
душить та роздирає все, що здибле: одно з’їсть, а 
десятеро й так покине, тільки дарма життя збавить. 
Л іс був великий, і звірини в нім багато, то проте 
страх пішов на всіх. Адже ж так і року не мине, а в 
цілім лісі душі живої не лишиться, коли Бурмило 
буде так господарювати. Вислали до ведмедя 
депутацію і веліли йому сказати:

— Вельможний наш дідичу, пане Ведмедю. 
Пощо ти так знущаєшся? Одного з’їси, а десятьох зі 
злості розідреш і покинеш? Адже так до року, то й 
душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. 
Сиди собі спокійно в своїй ґаврі, а ми тобі будемо 
щодень присилати одного з-поміж нас, щоб ти 
його з ’їв.

Вислухав Ведмідь тої мови та й каже:
— Добре! Але пам’ятайте собі, як мене хоч 

одного дня ошукаєте, то я вас усіх пороздираю!
Від то го  дня почали зв ір і день поза день 

посилати Ведмедеві одного  з-по м іж  себе на 
страву. Чи трапиться старе та немічне, чи бідна 
вдовиця, котрій і жити не хочеться на світі, чи 
дурнувате яке вдасться і не вміє собі ради дати на 
світі, зараз звірі посилають до Ведмедя, а той не 
питає, розірве та й харчується собі спокійно.

Далі не стало вже старих, дурних та осиро
тілих, прийш лося вибирати з таких, що їм не 
хотілося вмирати. Почали кидати день у день 
жереб: на кого впав льос, той імусів іти до Ведмедя 
і датися йому з’їсти.

Одного дня випав льос на Зайця. Перелякався 
бідний Заєць так, що не суди Боже, та що було 
робити? Ходили другі, мусить і він. І не змагався, 
тільки випросив собі годинку часу, щоб із ж інкою  й 
діточками попрощатися. Та поки там жінку знай
шов, поки всю свою сім’ю скликав, поки попро
щалися, та наплакалися, та наобнімалися, то вже 
сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося 
Зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежої 
ґаври. Та не думайте, що йде заячим кроком - 
скоком , що б іж ить  в ітрові навздогін ! Гай, гай! 
Тепер бідному Зайцеві не до скоків. Іде нога за 
ногу, іде та й постайкує, та все рясні сльози 
витирає, та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось 
бачить, серед лісу криниця кам’яна, оцямрована, а 
внизу вода глибока. Став Заєць над цямриною, 
заглядає вниз, а його сльози тільки кап-кап у воду. 
Та побачивши в воді свою подобу, почавїй придив
лятися уважно і нараз повеселів і аж підскочив із 
радості. В його голові заблисла щаслива думка, як 
би йому й самому від смерти врятуватися і всіх 
звірів вибавити від сього лютого та безрозумного 
Ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а щодуху 
біжучи, він посмішав до ведмежої ґаври.

В Е Д М І Д Ь

Було вже близько вечора. Ведмідь весь день 
сидів у своїй ґаврі та ждав, коли-то звірі пришлють 
йому когось на обід. Ждав і не міг нікого дожда
тися. Голод почав йому докучати і разом з голодом 
почала злість підступати під серце.

— Що ж це значиться, —- ревів Ведмідь. — Що 
вони собі думають? Чи забули про мене, чи, може, 
їм здається, що одною Вороною я маю бути два дні 
ситий? О, прокляті звірі! Коли мені втійхвилині не 
прийде від них страва, то кленуся буком і берес
том, що завтра, скоро  світ, вирушу до л ісу і 
повидушую все, що в нім є живого, і одного хвоста 
не лишу!

Та минала хвилина за хвилиною, година за 
годиною, а страва не йшла. Надвечір уже Вед
мідь не знав, що з собою зробити з голоду і лютос- 
ти. В такім настрою застав його Заєць.

— Га, ти, помано, ти, хлистику, гусяче повітр’я!
— кричав на нього Ведмідь. — Що ти собі думаєш, 
що _ак п ізно приходиш ? То я на тебе, такого  
комара, маю цілий день в голоді ждати?

Затремів Заєць, почувши ведмежий крик і люті 
ведмежі слова, тачерезхвилинустямився і,ставши 
на задніх лапках перед Ведмедем, промовив, як 
міг найчемніше:

— Вельможний пане дідичу! Не моя в тім вина, 
що так пізно приходжу. І звірів не можеш винува
тити. Нині, в день твоїх іменин, вони, ще вдосвіта 
зібравшись, вильосували були для тебе нас чоти
рьох, і ми всі як стій вітром пустилися до тебе, щоб 
ти, вельможний ланочку, мав нині добрий бап.

— Ну, і що ж? Чому ж так пізно приходиш і де 
тамті три? — запитав Ведмідьь
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— Трапилася нам дуже погана пригода, — 
мовив Заєць. — Міркуючи, що втім лісі нема іншого 
пана, крім тебе, йдемо собі спокійнісінько стеж
кою, коли нараз із укріпленого кам’яного замку 
вискочив величезний Ведмідь та й до нас.

— Стійте! — кричить.
Ми стали.
— Куди йдете?
Ми розповіли по правді.
— Го, го, — крикнув він. — Н ічогозтогонебуде 

Це мій ліс, і я не позволю, аби ви своїм м’ясом 
годували якогось приблуду, що тут не має ніякого 
права. Ви мої, і я беру вас на обід.

Почали ми проситися, благати, почали говори
ти, що нині твої іменини і дуже негарно буде, коли 
ти в такий день лишишся без обіду, — та де тобі, ані 
слухати не хоче.

— Я тут пан, — кричить, — і я один маю до вас 
право, і ніхто мені тут не сміє втручатися.

І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве- 
неледве я упросив його, щоб хоч мене одного 
пустив до тебе, щоб я дав тобі відомість, як стоїть 
справа. Тепер, вельможний дідичу, сам поміркуй, 
чи ми винні тому, що ти сьогодні з голоду намлівся, 
і що тобі далі робити.

Почувши це оповідання, Ведмідь аж увесь 
наїжився. Вся його зл ість  обернулася на того  
нового суперника, що так несподівано вліз йому в 
дорогу.

— Це що за якийсь  непотріб непотр ібний 
посмів сюди вдертися? — ревів він, дряпаючи 
землю пазурами. — Гей, Зайче, зараз веди мене до 
нього, нехай його розірву на дрібні шматочки!

— Вельможний дідичу! — мовив Заєць. — Це 
дуже могучий пан, страшний такий...

— Що? Ти думаєш, що я буду його боятися? 
Зараз веди мене до нього, побачимо, хто буде 
дужчий.

— Вельможний дідичу, але він жиє в кам’янім 
замку...

— Е, що там мені його замок! Веди мене до 
нього, вже я його досягну, хоч би він сховався на 
сам вершок найвищої смереки.

Попровадив Заєць Ведмедя до криниці та й 
каже:

— Вельможний дідичу! Велика твоя сила! Ось, 
твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся,"  
зараз драпнув і сховався до свого замку.

— Де він? Де він? — кричав Ведмідь, оглядаю
чись довкола і не бачачи нічого.

— Ходи сюди і заглянь ось тут! — мовив Заєць і 
п ідв ів  Ведмедя до криниц і. Став Ведм ідь над 
цямриною, глянув униз, аж там справді Ведмідь.

— Бачиш свого ворога, — мовив Заєць, — як 
заглядає зі свойого укріплення.

— Я не я буду, коли його звідтам не досягну! — 
мовив Ведмідь і як не рикне з цілого ведмежого 
горла вниз до криниці! А з криниці як не відіб’ється 
його голос ще вдвоє сильніше, мов з величезної 
труби!

— Га, так! — скрикнув Ведмідь. — Ти мені ще 
грозиш? Чекай же, я тобі покажу!

Та й за сим словом Ведмідь ба-бавх до криниці 
та й там і втопився. А Заєць стояв при цямрині і 
глядів, поки звірячий ворог зовсім не заллється, а 
тоді скочив щодуху до звірів і розповів їм, яким-то 
способом він змудрував Ведмедя і вибавив їх усіх 
від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка 
радість запанувала в цілім лісі і як усі дякували 
Зайцеві за його вчинок.

П оясн ен ня -сп овни чо к: дужий — сильний; лютий — злий, 
сердитий; не приведи — не дай, не допусти ; здибати — 
зустрінути; депутація — делегація, посли; веліти — доручити, 
наказати; дідич — пом іщ ик багатий зам левласник (land 
owner, landlord); ґавра, лігво, лігвище диких звірів (den, lair); 
жереб, льос — lot; не суди (Боже!) не дай, не допусти Боже! 
(God forbide); лостайкувати — приставати, затримуватися; луна, 
відлуння, в ідгом ін, ехо (echo); цямрований — обкладений 
обведений бетоном, цеглою, кам інням  або дош ками верх 
криниці (covering of a well, curb around a well); бук — beech tree; 
берест — elm; скоро світ — вдосвіта, зарання (at down, at day
break); ломана — омана, привид (delusion): хлистик — моло
косос, нед ор осток (g reen -horn , unfledgedl you th , sucker); 
стямитися — опритом н іти ; приблуда — strayed, in trude r, 
stranger; поміркувати — подумати; суперник — competitor, rival; 
драпнути — тут — втекти (to take to ones heels); вибавити — 
спасти, врятувати (to save, to rescue).
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Н Е Б Е С Н А  М А Т И
(Ілюстрація Петра Холодного)

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

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

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

Р. Завадовиг

Ірина РЕЙТ

С Е Р Ц Е  М А Т Е Р І
(Ілюстрація Галини Мазепи)

Серце матері — небо безкрає.
Руки матері — усі шовки світа.
А очі материні — сонце літа, 
без нього жоден цвіт не розцвітає.

За небо, сонце, як я їй віддячу? 
Вона від тебе лиш одне чекає: 
Щоб ти приніс їй зеленим маєм 
весняну радість і любов дитячу.

Май — травень (May) тут — від маїти, маю — прикрасити віттям, 
квітами (branches, leave cut down for decoration).

Світлана КУЗЬМЕНКО

Я ПІСЕНЬ БАГАТО ЗНАЮ.

Я пісень багато знаю. 
Я матусі їх співаю.
І колядки, і щедрівки, 
І веснянки, і гаївки,

І про пташку, і про квітку,
І про те, — як гарно влітку. 
Це мене матуся мила 
Всі пісні мої навчила.

Гаївка, гагілка — весняна пісня, співають її під час Великодня (easter spring, song (secular).
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Леся ШАНТА Ілюстрації Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

А Н Д Р І Й К О В А  Н О В А  Ш А П О Ч К А
Жив собі одного  разу маленький хлопчик, 

називався він Андрійко. Він мав прекрасну новень
ку шапочку. Була це найкраща шапочка на світі, бо 
сплела її Андрійкова мама. Ніхто не вміє так гарно 
плести як вона.

А ндр ійкова  ш апочка була червона, т ільки  
середина зелена, бо червоної волічки не вистачи
ло. З боку звисав великий сірий кутасик.

Сестричка і братчики скоса споглядали на 
Андрійкову шапочку, заздрили. Але Андрійко тим 
не переймався. Запхав руки в кишені і пішов на 
прохідку. Тільки він вийшов з хати, як зустрінув 
сус ід с ь ко го  Гната. Гнат саме вивозив бочки з 
вином на продаж. Він не пізнав Андрійка. Так 
перехилився, що мало з воза не впав. Ніяк не вірив, 
щоб це міг бути Андрійко.

— Ай, ай, ай — сказав він — це не може бути, 
щоб наш малий Андрійко мав таку гарну шапочку. 
Він виглядає наче царевич.

І Гнат запросив Андрійка проїхатися возом.
Але скажіть правду, якби у вас була така гарна 

шапочка, чи ви; поїхали б із Гнатом? Андрійко 
тільки голівкою похитав і пішов далі.

Коло самої церкви зустрів Петра — сина вчи
теля. Петро був великий хлопець, носив високі 
чоботи і мав дуже гострий кишеньковий ножик.

Він привітався мило, задивився на Івасикову 
шапку і врешті сказав: — Давай заміняємося. Ти 
дай мені твою шапку, а я дам тобі мій ножик. 
Г аразд?

Ножик був прекрасний. Старий вже, але гос
трий, гострий. Андрійко знав: хто має такий ножик, 
стає ніби дорослим мужчиною. Та все ж він не 
схотів віддати шапочки, яку йому сплела мама.

— О, я не дурний. Нікому в світі не віддам 
маминої шапочки.

Він похитав головою і попрощався з Петром. 
Але Петро навіть не відповів йому, тільки злісно 
скривився. Та ж він так дуже хотів мати Андрійко
ву шапочку.

Андрійко йшов далі. Коло крамниці побачив 
стареньку бабуню . Вона назвала його малим 
паничем і сказала: — Ти такий гарний в цій шапочці, 
що можеш до самого короля піти в гості. Сьогодні 
баль у королівській палаті.

— Чому б мені й справді не піти, коли я так 
гарно виглядаю? І пішов. Коло дверей палати 
стояла сторожа з блискучими баґнетами на рушни
цях. Коли Андрійко підійшов, вони підняли зброю й 
спитали: — Куди йдеш?

— До короля в гості! Сьогодні там баль.
— Ну, знаєш, — сказав один із вартових — без 

од нострою  н іком у не позволяється входити в 
королівську палату.

Та в цій хвилині садком пробігала царівна в 
білій як сніг суконочці з китичкою червоних рож.

Вона почула галас коло дверей палати й підійшла, 
щоб дізнатися, що сталося.

— Ах, — сказала вона, — він має таку гарну 
шапочку, що йому навіть однострою не треба.

Вона взяла Андрійка за руку й повела його 
мармуровими сходами вгору до великої залі. Там 
було повно дворян. Всі вони низько кланялися і 
махали хустинками.

— „Напевно думають, що я царевич” , — роз
думував Андрійко. На другому кінці залі стояв стіл 
із золотими чашами та золотими тарілками. На 
великих срібних тацях лежали торти, тістечка, 
овочі.

Царівна сіла на канапці з китицею рож у руках, 
а Андрійка посадила на кріслі коло себе.

— Скинь шапочку, коли їси! — сказала вона.
— О, ні, дорога царівно! Вибач, але цим разом 

не можу — відповів Андрійко. Він не хотів зняти 
шапки, бо боявся, що хтось може її вкрасти.

— Ну, нехай вже буде так, як хочеш. Але, може 
даш мені шапку, а я тебе за те поцілую.

Царівна була дуже гарна, і Андрійко хотів, щоб 
вона його поцілувала — але шапочку віддати?...

О, ні! — Він тільки посунувся трішки і сильно 
притис шапку рукою. Боявся, що царівна таки її 
візьме.

В цій хвилин і в ідкрилися двері й до залі 
ввійш ов король у блискуч ій  одеж і, з доро гою  
зброєю при боці. На голові мав прекрасну корону, 
золоту, вибивану самоцвітами.

Він усміхнувся й сказав: — Твоя шапочка дуже 
гарна.

— Так! — моя мама сама сплела її для мене. 
Шапочка всім подобається і, кожний хто її поба
чить, хоче її мати.
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— А за мою не хочеш заміняти? Дивись, яка 
гарна й дорога моя корона — сказав король і зняв з 
голови важку корону.

Андрійко нічого не відповів. Він тільки ще 
міцніше стис маленькими рученятами шапочку. Та 
король підійшов до нього ближче й простягнув 
корону. Андрійко перелякався. Бо королі все
могутні, можуть робити, що хочуть. Ану ж король 
візьме шапочку?

Андрійко скочив з крісла й зайчиком майнув 
через залю, прослизнувся скоренько поміж збро
єю сторожі і зник у королівському саді. Пере
скочив огорожу і за хвилину був вже вдома.

А коли мама схопила задиханого й переля
каного сина в свої обійми, він розказав їй свої 
пригоди. Як усі хотіли мати його червону нове
ньку шапочку. Як сам король хотів її заміняти за 
велику, золоту корону. Та він не дав! О, ні! Він не 
дав!

С естрички й братчики тихенько  стояли й 
слухали з роззявленими ротами. Але старшенький 
братик Іван не витримав і перебив:

— Ти нерозумний. Не взяв королівської коро
ни! Ти міг би її продати, дістати багато грошей і 
купив би собі що завгодно. А шапочка. Ти міг би 
куди кращу купити.

А нд р ій ко  почервонів. Він п ідняв гол івку , 
подивився з сльозами в очах на маму і сказав: — 
Мамочко! Чи я справді дурний? Та ж шапочку ти 
плела. Такої я не купив би, правда?

Ганна ЧЕРІНЬ

З Е Б Р
Зебрятко народипося вранці, коли ще не 

зійшла нічна прохолода, і трава блищала від роси. 
Мама — зебра облизала його м окру го л івку  й 
ласкаво п ідш товхнула — мовляв, спинайся на 
ніжки і швидше вчися ходити, якщо хочеш жити.. 
Звірятко народилося в щасливу годину — вранці, 
коли ще сппять хижаки, коли не палить до знемоги 
безжал існе аф риканське  сонце — в такий час 
можна зрости й зміцніти, поки настане вечір. Один 
день в житті маленької зебри значить дуже багато. 
Людська дитина за один день багато не зміниться, 
а зебрятко за двадцять хвилин обсохло, зіп ’ялося 
на ніжки, підійшпо до мами й напилося молочка.

Правда, в ці перші години мама мусіла його 
добре пильнувати. Вона одразу п ізнала своє 
зебрятко, бо воно мало свій власний взір смужок і 
свій власний запах. Але зебрятко ще не вивчило 
маминого запаху й голосу і могло побігти за будь- 
ким і заблукатися.

Зебрятко міцніло з кожною хвилиною. Воно 
вже бігало й підскакувало, раділо, що живе на світі. 
Але не відчувало небезпеки, що ввесь час чатувала 
на кожне мале звірятко. Гієни, з їхнім жахливим 
реготом, шмигали поміж табуном зебр, намагаю-

Мама притулила його міцно до себе:
— Ні, мій синочку. Як би ти й купив найдоро

жчу шапочку, ти нікопи не виглядав би в ній так 
гарно, як у цій, що тобі твоя матуся з любов’ю 
сппела.

Андрійко весело засміявся: Так, так! Нема 
кращої шапочки від тієї, що мама сплела. Все те, 
що робить рідна й добра мама найгарніше.

І він поцілував ніжно маму в руку.

Пояснення-словничок: волімка — yarn, spun wool, worsted wool; 
кутасик, здрібніло від кутас — tassel; дворянин — вельможа (в 
королівському дворі) — nobleman; баґнет — холодна зброя, ніж 
який настромлюється на цівку рушниці (boyonet); таця, піднос-  
tray; рот — уста (mouth); (що) завгодно— скіпьки можна, скільки 
захочеш (as much as one wants, as you please).

ілюстрація Якова ГН ІЗДОВСЬКО ГО

Я T K О
чись схопити якесь необачне малятко. Батьки 
пильно охороняли зебрят, хвицали гієн задніми 
ногами і кусали гострими зубами. А гієни і не 
звертали на те уваги. їх женуть, а вони обернуться, 
та й нападають з дугого боку.

Сонце п ідн ім алось  вище. Ставало тепло, 
приємно. Зебряткоп ідстрибнуло  й жартівливо 
вкусило маму за ногу — мовляв, давай бавитися. 
Але зебра штовхнула його на бік — вона мала 
багато роботи. І що ж то була за робота? Треба 
було їсти траву. Трава дуже смачна, але поживи в 
ній небагато, сама вода. Тому зебра мусить з’їсти 
тридцять фунтів трави на день. Велика частина цієї 
поживи піде на молочко для зебрятка.

По безмежних степах під горою Кіліманджаро 
бредуть табуни різнихзвірів: поважно йдутьслони. 
Вони, величезні й безстрашні, йдуть першими у 
хащі і прокладають дорогу для менших звірів: зебр, 
жирафів, буйволів і антилоп. В Африці багато- 
пребагато звірів. А щоб вони не сварились, кожний 
знає свою траву, свою поживу. На те в жираф 
довжезні шиї, щоб дістати найвищі гілки; жирафи 
можуть їсти навіть гострі колючки акацій. А нижчі 
гілки дістаються антилопам, що навчилися спи
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натися на задні ноги й також досягати до вищих 
гілок, коли знизу нічого не лишилося. Ну, а зебри 
пасуться, як наші коні, схиливши голови, і лиш час 
від часу піднімають вуха та настрожено вдивля
ються в далечіньь

Зебри люблять пастися разом із буйоволами. 
Довго думали люди, за що зебри так люблять 
буйоволів, і нарешті додумались: рябенькі зебри 
губляться в натовпі тем нош кірих буйоволів, і 
хижаки, не помічаючи зебр, найперше кидаються 
на буйволів. Так, ціною чужого життя, рятуються 
зебри в небезпечнім оточенні, де м’ясоїди —леви, 
тигри, гієни, шакали харчуються а_ж ніяк не тра
вою...

Гора Кіліманджаро на шпилях вкрита снігом, 
що під гарячим сонцем тане й тече джерелами 
вдолину. Але коли настає спека, т іє ї води не 
вистачає, а дощі бувають рідко. Звірі бредуть 
кілька миль, щоб знайти воду, і при такій біді навіть 
хижаки не нападають. От коли нап’ються води, то й 
апетит з’являється — і бережіться тоді, малі й кволі 
звірята! Як поженеться левиця за табуном, земля 
стугонить від копит, і все навколо кричить, ірже, 
гавкає, втікає, куди видно... Але хтось слабший 
відстане — і загине. Такий закон диких хащів.

Слідком за табунами диких звірів ідуть місце
ві пастухи — масаї зі своїми биками й коровами. 
Свійська худоба їсть решту трави, а коли масаям 
нічого їсти, вони бережуть свою худобу, а полю
ють на буйоволів і зебр. Опівдні настає нестерпна 
спека. Все ховається в тінь. Якби зв ір і могли 
скинути хутро, як це роблять люди! Але звіряче 
хутро приросло до шкіри. Лишається лягти десь 
під кущем і спати, сподіваючись, що в таку спеку і 
хижаки не мають сил. І справді: леви й тигри 
повиверталися і сплять, як мертві.

Піщана буря — жах! Котяться клуби пилу, 
нічого не видно, навіть очей не можна розплющи
ти... Але, коли в ідш ум іла ця напасть, раптом 
гримнув грім, блискавка оперезала небо і полився 
дощ, як з відра. Звірі повставали, радо підставили 
свої спинки під дощ, качалися по вологій траві... 
Другого дня степ розвеселився, обновився, зазе
ленів. Відразу трава випустила соковиті паростки, 
всім вистачило свіжого, пахучого харчу. Напас
лися, наїлися. Зебрятко також навчилося скубти 
м олоденьку траву. Навчилося воно також  не 
відходити від своїх батьків і ховатися між їхніми

ногами, хоч часто діставалося йому штовханців, 
коли зебри кидалися врозтіч.

Зійшов чудовий повний місяць і освітив усе 
навколо, завили гієни, тонко загавкали шакали, 
заревіли леви. Хижаки готувалися до нічних ловів.

А зебрам вночі і не так зле: їх розмальовані 
смугами тіла в місячнім сяйві стають сріблясто- 
прозорими, немов зникають в місячнім промінні. І 
це їх рятує від нічного нападу.

Зебрятко прожило кілька днів і не загинуло. 
Воно зросло, зм іцніло, порозумнішало — буде 
дужим, розумним звірятком і одного дня стане 
головою своєї власної родини.

Пояснення-сповничок: хижак — beast or bird of prey; смужка — 
stripe, strape; чатувати — чигати (to lie in ambush); шмигати — to 
slip in quickly; хвицати — копати (про коня й інші копитні 
тварини (to kick); брести — to wade; хащі — thicket; рябий — 
строкатий (spotted, speckled); кволий — слабий, немічний; 
кидатися врозтіч — розбігатися, втікати на всі боки (to scatter in 
all directions).

З Е Б Р Е Н Я Т К О

Мала мама зебра 
Миле зебренятко.

І на маму зебру 
Схоже дитинятко.

Тільки мама біла,
У чорненьку смужку,

А дитятко чорне,
У біленьку смужку.
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ГАННА ЧЕРІНЬ
Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

К А З А Р К А

Казарка—це дика гуска, що живе на півночі, не
далеко від Арктики. Вона вдягнена в біле, з сірими 
цятками п ір ’я, що охороняє її від ж о рсто ко го  
морозу й гострого вітру. Кладе своє гніздо на висо
ких неприступних скелях. Гусак і гуска терпляче 
чекають, поки з яєчок, одне по однім, повилуплю- 
ються маленькі пухнасті гусенята. Ось розколо
лось одне яєчко, і з нього висунуло дзьобика мок
ре, безпомічне гусеня. Гуска допомогла маляткові 
визволитися зі шкарлупи й підштовнули його глиб
ше під свій теплий животик.

—Піп-піп!!—весело запищало гусенятко.
—Здоров був, синочку,—привітала його по- 

гусячому мати.—Твоє ім’я так і буде: ,,Піп—Піп” .

Далі вона не мала часу розмовляти, бо вже про- 
кльовувалося друге  дитинча. М ати-гуска  і це
гусенятко привітала, сховала його під своє тіло, 
щоб не замерзло на морозі, і назвала його ,,Ках-Ках’: 
А за ним народилося ще двоє малят: „К іп -К іп ” і 
„Ґе -Ґе ” .

—Це все,—сказав тато-гусак. Я вмію рахувати 
до чотирьох, і більше яєчок у гнізді нема.

Через кілька днів діти захотіли їсти. Вони жа
лібно пищали, розкривали дзьобики і щипали бать
ків, просячи їжі.

—Можемо дати вам тільки снігу. Більш тут ні
чого нема,—сказали батьки.—Тут нічого не росте.

—А чого ж ви тут оселились?— спитав най
старший Піп-Піп.

— Ось глянь вдолину, то зрозумієш.

Гусенята боязко глянули вниз, у прірву. Там 
бігало щось мале, вертке, на чотирьох, а не на двох 
лапах, і з великим пухнастим хвостом.

— То лис, — сказав гусак. — Він нас усіх може 
поїсти.

—А вас?—запитав Ках-Ках.
—А нас—ні, бо ми вміємо літати. Отож, щоб вас 

охоронити, поки ви навчитеся літати, ми оселилися 
в цих неприступних скелях, куди лис не може 
дістатися.

—Але ми голодні! Ми хочемо їсти!—пищали 
гусенята.

І одного дня мама-казарка вирішила, що треба 
робити великий риск. Обоє гусей-казарок потужно 
змахнули крилами й кинулися вниз, у прірву. Гусе
нята злякано запищали, думаючи, що їхні батьки 
впагуть і розіб’ються, але побачили, що тато й 
мама плавно літали то вгору, то вниз і кликали 
дітей за собою.

—У нас нема крил! Ми не можемо літати!— 
пищали діти.

—Нічого не вдієш—мусите просто стрибати 
вниз, ось туди, де прозирає торішня трава, вона 
досить смачна і м’яка.

—А там нас лис поїсть!—кричала маленька 
Кіп-Кіп.

—Ми його відженемо! Стрибайте!
Першим стрибнув Піп-Піп. Йому здалося, що 

він гине, що ще мить— і він перестане дихати. 
Нарешті він впав на щось м’яке—це був великий
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настил снігу, що не дав гусеняткові розбитися. До 
нього вже прилетіла мама-казарка і дзьобиком роз
грібала сніг, показувала, як треба їсти траву. А тато 
гусак уже допомагав маленькій Кіп-Кіп, що не так 
щасливо приземлилася й трохи звихнула лапку.
В такім леті без крил малі пташатка часто гинуть, а 
ще частіше їх хапає лис; але ця сім ’я мала щастя— 
всі лишилися живими.

Настала північна весна, а за нею швидке, гарне 
літо, коли з гір напливали цілі озера води. Земля 
тільки трохи розмерзла, тож лід був ніби дном цих 
нових літніх озер. Для качок і гусей це була розкіш: 
можна було плавати по мілких озерах, де пророста
ла свіжа весняна травичка і скоро завелося багато 
смачних комариків і жучків. Гусенята росли веселі, 
ситі, їх ніжний пушок змінився на пір’я, і вони вже 
вчилися літати. Звірі, що живуть на півночі, стали 
пінитися, цебто скидати зайву зимову шерсть. На 
буйволах і лисах клаптями звисала стара зимова 
вовна, вони чухалися об скелі, качались по землі й 
один одному обтирали боки, щоб влітку було не

так гаряче. Поскидали зимове пір ’я і старі казарки, 
але не тому, що їм було гаряче, а з іншої причини: 
вони готувалися в дуже далеку дорогу. Вони мали 
летіти на південь, до Европи, навіть і в Україну. 
Старе пір’я треба змінити на нове, міцне, що витри
має таку далеку подорож. Скинули старе пір’я, а 
потім чекали, поки виросте нове. В цей час гуси не 
могли літати, і це був дуже небезпечний час у їхнім 
житті. Вони збиралися в великі громади, бо в гурті 
завжди ліпше, і всі разом плавали по озері, їли й 
набиралися сил. А з ними й молоді казарки росли й 
міцніли.

Лиси й вовки не дуже люблять лізти в воду, тож 
вони лишили в спокої казарок і полювали на інших 
звірят: лис—на мишок-леммінґів, а вовк—на зай
чиків і на оленів.

П ояснення-сповничок: казарка — водноплавний дикий 
птах з родини качиних (barnackle); прірва— abyss; плавно — 
легко (easy, smooth); настил — насип (heap, pile); приземлитися
— осісти на землю (to land); буйвіл — buffalo.

Алла КОССОВСЬКА

К И Ц Я

(Ілюстрація

Моя киця зникла з хати!
Де ж мені її шукати?

Чи не бачили ви киці білої,
Може десь її зустріли ви?

То скажіть їй: зажурилась я,
Що втекла десь кішечка моя.

Я ж її любила й берегла,
Як вона зробити це могла?!

Кішечка, здрібніле від кішка — киця; мугикати

Т Е К Л А !

гра Холодного)

Вона пісеньку мугикала „мур, мур, мур”, 
Вона, бавлячись, хитала абажур.

Мишку легко так могла піймати 
І уміла високо стрибати!

Може, справді, стріли ви таку?
То скажіть їй: я її люблю!

Хай повернеться вона до мене жити,
Й, як раніш, ми будемо дружити.

тихенько наспівувати (to hum).
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В Е С Н Я Н І  Л И Ц А Р І
(Оформлення Богдана Певного)

В чародійниці весни 
Є три лицарі-сини:
Старший — Березень розважний, 
Лицар мудрий і відважний,
Він на холод зимовий 
Переможно йде у бій,
Кригу на річках ламає,
Сніг потоками спускає.
А середній лицар — Квітень 
Кличе: — Все збудись і квітни! 
Клич весняний в небо лине 
Співом радісним пташиним. 
Квітень будить трави, квіти 
Й на деревах буйні віти. 
Наймолодший лицар — Травень 
Килимами стелить трави,
Дощ у травні — це ти знай,
То на ниви урожай!
— Гей, ти весно пишна-красна! 
Божий дар нам — сонце ясне, 
Радість всім несе весна,
Додає нам сил вона!
Так весні співає славень 
Гарний лицар, любии Травень.

Валентина ЮРЧЕНКО

Славень — пісня прослави, гимн (anthem, hymn).



Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

i M C b 'M Y A M C b

Навесні приходить травень.
Квітне квіт. Зелені — трави.

Повернулися лелики.
Вже і літо недалеко.

І теплішає щодень.
В травні завжди — Мамин День.

Кожний думає-гадає —
Як він маму привітає.

Той майструє, той малює,
Той в крамниці щось купує.

А, найбільш, дорослі й діти 
Дарували мамі квіти.

І маленькі, і великі:
Рожі, проліски, гвоздики...

А Івась і три кузинки:
Ляля, Галя і Маринка

Квітів китицю купили. 
___________  М іж собою розділили:

Кожний дві гвоздики взяв 
Й двом мамам подарував.

Дуже тішились матусі.
Дуже тишились тітусі.

А придумав це Івась —
Той, що кличуть всі Мудрась!

Лелека — бузько, гайстер, чорногуз (stork); гвоздика — рід квітів (carnation); проліска mercury.
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В Е С Е Л И Й  М О Н А К І Ч Ч І О
(Італійська казка)

В маленькому італійському містечку Ґрассано, 
жив веселий робітник Маріо Коста. Він цілі дні під 
палю чим сонцем прокладав битий шлях. А в 
неділю Маріо сідав на свій старий ровер і їхав у 
гори. Одного разу його настигла ніч високо в горах 
і він вирішив переночувати в маленькій печері на 
березі невеличкої річки Більоза. Він повечеряв 
шматком домашнього хліба, запив склянкоювина і 
відразу міцно заснув. Прокинувся він тому, що 
хтось боляче потягнув його за волосся. А після 
цього хтось кинув йому камінчиком просто в вухо і 
засміявся тоненько як комарик.

— Що за диво! вигукнув Маріо і з пересердя 
пчихнув.

— Будь здоров, Маріо! — пропищ ав хтось 
зовсім біля нього.

І Маріо побачив дивного чоловічка в яскраво 
черво н ій  шапочці, яка зовс ім  закривал а  його  
обличчя. На ногах у нього були маленькі дерев’яні 
черевички.

Так це ж веселий ґномик Монакіччіо! — згадав 
Маріо. Недармно ж старий Дженнаро оповідав, що 
сам бачив ґномика.

Маленький Монакіччіо звинний як кицька, хи
трий як лис драж нив Маріо. Хлюпав на нього 
холодною водою з річки, кидав камінчики. На
даремно Маріо намагався схопити свого мучителя. 
І тут згадав Маріо пораду старого Дженнаро: — 
Лиш один спосіб втихомирити Монакіччіо — ка
зав старий Дженнаро — це схопити його червону 
шапочку. Як ти здіймеш з його голови шапочку — 
він тобі все зробить. Він знає всі таємні місця, де 
розб ій ники  ховаю ть свої награбовані скарби. 
Тільки не віддавай йому червоної шапочки.

Маріо зробив так, як радив Дженнаро. Він 
якось схопив червону шапочку ґномика. Надурно 
плакав Монакіччіо, прохав Маріо, щоб він повернув 
йому шапочку, обіцяв, що не буде більше його 
дражнити. Але Маріо не повірив і шапочки не 
віддав. Довелося необережному бідоласі Мона- 
кіччі вести Маріо в ліс просто до того дуба, де 
розбійник Нінко-Нанко заховав скарби. Як Маріо

повернувся до дому, відпочив з дороги, а тоді 
поїхав у велике місто Потенцо і звідтам привіз 
багато забавок д ітям  р ід ного  м іста Ґрассано. 
Старому Дженнаро подарував гарну фуфайку, а 
собі купив новий ровер.

З того  часу минуло багато років . Старий 
Дженнаро помер. Маріо Коста, який став дідусем, 
оповідав внукам про свою пригоду в Монакіччіо.

-Свобідно переказала H.J1.M.

Пояснення-сповничок: битий шлях — highway; настигати — 
захопити, застукати (to catch up with, to reach, to approach); 
дражнити — дрочити, докучати, дошкуляти (to mock, to provoke, 
to tease); фуфайка — sweater,knitted underjacket; ровер — 
велосипед, двоколесник (bicycle).

П І Д У  Д О  Г А Ю
Я піду, піду до гаю,
Там черемхи наламаю,
Назриваю квіточок 
І сплету собі вінок.
Ой, як хороше у гаї!
Соловейко там співає.
А зозуля на суку 
Все кує: ку-ку, ку-ку.

Черемха — bird-cherry, rock-cherry; зозуля — cuckoo; сук — limb, bough.
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Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрації Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

Р А З — Д В А  — Т Р И !
У норі сиділи мишка — 
Раз-два-три! Раз-два-три!

Обережно, тишком-нишком, 
Раз-два-три! Раз-два-три!

Мишка вилізла з нори.

Обдивляється кватиру — 
Раз-два-три, раз-два-три,
Чи нема де крихти сиру? 
Раз-два-три, раз-два-три. 
Ні, немає, хоч умри.

Раптом скочи* кіт з канапи — 
Раз-два-три! Раз-два-три!

І схопив ту мишку в лапи: 
Раз-два-три! Раз-два-три!

— Нащо вилізла з нори?!

В мишки серце ледь не трісне, 
Раз-два-три, раз-два-три...

— Ти злякав мене навмисне,

Раз-два-три... Раз-два-три... 
Стрибнув, наче тигр з гори!

Хоч у тебе очі хижі — 
Раз-два-три, раз-два-три,
Ти ж наївся з баньки їжі — 
Раз-два-три, раз-два-три — 
Мене в зуби не бери!

А тобі за добру вдачу, 
Раз-два-три, раз-два-три,
Я також добром віддячу, 
Раз-два-три, раз-два-три. 
Дам тобі я щось для гри!

Осьде бачиш гарну цяцьку? 
Раз-два-три, раз-два-три — 
Поклади під неї лапку: 
Раз-два-три! Раз-два-три! 
Вище хвостик задери!

Кіт підсунув лапку в пастку, 
Раз-два-три, раз-два-три,
Бо побачив там ковбаску — 
Раз-два-три, раз-два-три! 
Пастка хряснула згори!

Кіт нявчить щосили з болю, 
Раз-два-три! Раз-два-три!!! 
Мишка вирвалась на волю — 
Раз-два-три! Раз-два-три!
І регочеться з нори!

л,, гу лри - А£ҐЄЦ «ГИ<г
' 8 7

Тишком-нишком — скрито, потихеньку (furtively, quite, secretly); 
крихта — шматок (tiny bit); ледь — ледве, малощо (almost, 
nearly); хижий — дикий (predatory, rapacious); цяцька — ляля, 
іграшка (doll, plaything); пастка — trap; хряснути — клацнути (to 
crack).
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Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрації Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

П А Р А Д А

Що за галас на подвір’ї?
Що за тупіт, що за крик?
— Гей, сюди, хто в хутрі, в пір’ї! 
Закликає всіх індик.
— Всі збирайтеся на раду: 
Господиня спить якраз.
Завтра робимо параду 
Всьому світу на показ.

Познаходьте всі прикраси, 
Чисто виперіть вбрання, 
Розпрасуйте добре прасом, 
Позалатуйте драння.

Вся громада дуже рада:
— Кукуріку!

— Му!
Гав-гав!!!

Буде завтра в нас парада,
Ми охочі до забав!

Шиє кіт нову сорочку,
Міряє корова пас,
Пере качка у ставочку,
А коза взялась за прас.

Ще і сонце не світило,
А вже кожен вдяг убір.
І ранесенько в неділю 
Вийшли на параду в двір.

Мов козацький січовик 
Йде із прапором індик.

M.rY/tcH- леґсцкпс 'в7
А за ним бреде баран,
Гучно лупить в барабан.
А маленькі цуценята
Б’ють на бубнах „тра-та-та-та”.
Квочка-мама і курчата 
Вбрали жовті сорочата.
Добре виглядає вівця —
Синя стрічка на голівці.

Коні йдуть стурнкі та пишні.
У хвости свої розкішні 
Повплітали рясно стьожки 
Пофарбовані з рогожки.

А корова йде та й мукне:
— Гляньте, я в рожевій сукні. 
Півник у зелених штанях, <
Як спортовець на змаганнях.

Дріботить товстенька свинка — 
Білим шалем вкрита спинка. 
Начепила капелюха,
Та, на жаль, не влізли вуха.

На високі закаблуки 
Стала панночка коза 
і такі терпіла муки,
Що з очей текла сльоза.

Повдягали наші киці 
В синіх квіточках спідниці.
Що за моди! Що за смак! 
Доброї породи знак.
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Раз-два, тра-та-тата, 
Марширують всі звірята. 
І малесенькі, і старші

Поєдналися у марші. 
Дуже рада вся громада, 
Що вдалася ця парада.

Прас, праска, залізко прасувати (iron); драння — подертий одяг (torn dress, clothes); бреде від брести — йти повагом (to walk 
slowly, with dignity, to wade); цуценя — puppy; рогожа — тут — волокна, з яких сплетені рогожі (mat); закаблук — heel.

. гуаєи.' лєґсц клс '87
Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

Г О Р О Б Ц І  д о п о м о г л и
Був ясний травневий ранок. 
Вийшла Галочка на ґанок...
І нараз з усіх кінців 
Назліталось горобців.

Скільки їх! Крильми тріпочуть, 
Зразу видно — їсти хочуть:
— Галочко! Цвірінь-цвірінь!
Хоч щонебудь їсти кинь!

Галочка біжить до хати,
Щоб для них зерна набрати,
А матуся не дає:
— В нас для них робота є:

Он, на яблуні комах 
Насідало — просто жах!
Для пташок це добра їжа,
Ще й зовсім, до того, свіжа.

Горобці це зрозуміли,
Всі на яблуню злетіли.
Тільки й чути „Цір-цвірінь! 
Працювати нам не лінь!”

Постарався кожен птах —
З’їли майже всіх комах!
Мама каже: — Молодці, 
Працьовиті горобці.

Що ж, вам досить на сьогодні? 
Може ви вже не голодні?
Горобці їй відповіли:
— Ми б іще щось радо з’їли!

— Як такі в вас апетити, 
Можна вам і заплатити. 
Дам я вам ще й іншу їжу — 
Повну-повну миску рижу.

Працювати нам не лінь — ми не ліниві до праці, не лінуємося 
працювати.
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Мартин і Маргарита КОЛ

В И Р О Б Н И К  І Г Р А Ш О К
(Ілюстрації авторів)

Не дивниця, що Чарлі Крендел вирішив зроби
ти виробництво іграшок ціллю свого життя. Його 
батько Ейса був виробником  забавок. В його 
фабриці Чарлі привик до запаху фарби, клею й 
свіжо різаного дерева. З віком він щораз більше 
цікавився виробництвом іграшок, з чого батько був 
дуже вдоволений. Сусіди були переконані, що цей 
здібний юнак продовжуватиме родинне підприєм
ство. Але заіснували події, які відсунули ці пляни. 
Д іялося це у переддень гром адянсько ї війни. 
Громадяни готувалися до назріваючого невід
хильного зудару. Коли країна закликала молодих 
людей до армії, юний Крендел зголосився теж і 
став вояком.

З ходом часу вояцьке життя повністю поло
нило Чарлі, але час від часу траплялося щось, що 
нагадувало юнакові родинний дім і підприємство 
продукції забавок. Один такий випадок стався, 
коли сержант Крендел і його з’єднання маршувало

Виробництво іграшок Чарльса М. Кренделла заснував його 
батько Ейса (The Charles Crandell Toy Company) в Корінґтоні, 
Па. около 1820 року. В 1866 році перенесено його до Монтроз, Па. 
де було багато д еревно го  матеріалу для вибору забавок. 
М олодий Кренделл виробляв буд івельн і куб ики , складані 
ф іґуринки акробатів і звірят. Ці іграшки здобули собі велику 
популярність, попит на них був велетендський.

Пожежа знищила фабрику в 1885 році й її перенесено до 
Ваверлі, Н.Й. Після смерти Чарльса в 1905 році її закрито.

польовою дорогою близько Вінчестеру у Вірджінії. 
Вони зауважили, що крізь щилини у стінах старої 
клун і виходив дим. Нещодавно конф едерати 
зазнали поразки й залишилися без харчів і поста
чання. Коли Чарлі й його відділ наблизилися до 
клуні, двері відхилилися й вийшла невеличка ростом 
тендітна сивоволоса жінка з рішучим поглядом. 
Вона тримала мушкет.

— Для вас, хлопці, не залишився в мене ні 
ш маток — промовила голосно, закриваю чи за 
собою двері — чого не забрали Сірі, то загарбали 
Єнкі!

— Ми зауважили дим, пані, й вирішили прові- 
рити що сталося. От і все! — заспокійно відповів 
Чарпі.

Поки вона змогла промовити слово, якась 
босонога  постать вискочила прожогом  з-поза 
стодоли й побігпа швидко в сторону лісу. В бігу ця 
пюдина перекидала щось із долоні в долоню. Поки 
втікач добіг до лісу щось впало йому наземлю й він 
затримався, щоб підняти згубу.

Один вояк підніс рушницю, але сержант Крен
дел, затримав його: — Він далеко не втече, бо цілий 
терен у руках юнійних військ. Крім того він неоз
броєний.

Сержант і його відділ обережно ввійшли в 
клуню  і знайшли напл ічник і взуття повстан- 
ця-втікача. Недалечко над вогнем висіла посудина 
із куркою  й кукурудзою. Літня жінка підійшла до 
них і обперпа мушкет об наппічник:
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— Цей хлопець не мав відпочинку впродовж 
трьох днів — сказала — він їв цілий тиждень тільки 
борошно. Коли те все закінчиться?

Вона схилилася й почала мішати страву в 
посудин і. В повітр і розходився запах вареної 
курки. Вояки жадібно споглядали на посудину.

Чарлі перевірив ранець повстанця і незнайшов 
н ічого  незвичайного. Але в одному черевику 
побачив невеличку дерев’яну коробку з рухомою 
накривкою . Всередині коробки була дерев’яна 
мишка, прикріплена до пружини. Вояки оточили 
сержанта і приглядалися як він обережно відкри
вав коробку. Коли мишка вискочила, всі зарего
тали. Кожний вояк хотів випробувати іграшку.

— Мій батько виробляє забавки в Монтроз у 
Пенсильвенії — сказав Чарлі до літньої ж інки, 
вручаючи коробку одному з своїх вояків. — Він був 
би вдоволений, коли б її побачив.

Поки залишити клуню, Чарлі вклав у кожний 
черевик повстанця бляшану банку з консервова
ним м’ясом, а дерев’яну коробку всунув собі в 
кишеню. Його батько буде зацікавлений знахід
кою  й істор ією  босоно го го  конф едератського  
вояка, який втікаю чи , залишив цю скр и н ьку - 
стрибунку.

★

★ ★

Після повороту Чарлі до цивільного життя 
наступила зм іна в долі виробництва іграш ок 
Крендела. Він винайшов у 1866 році будівельні 
кубики. Цей винахід мав незвичайний успіх. За
мовлення напливали масово і в квітні 1867 року він 
задумав розбудувати підприємство.

Чарлі зовсім не був здивований, коли якийсь 
незнайомець забажав поговорити з ним котрогось 
ранку. Незнайомець був низького росту, дрібної 
будови тіла, а його порепані долоні свідчили, що 
був фармером.

— Чи ви сержант Чарлі? — спитав мовою, 
акцент яко ї прозрадж ував його походження з 
Півдня.

Чарлі притакнув і попросив його сісти.
— Сержанте, мені здається, що в нас є спільна 

знайома — пані Летішя Файнбов.
— Не пригадую собі прізвища — відповів Чарлі 

з виразом здивування на обличчі. — Чи ви прийшли 
сюди влаштуватися на працю?

— Пані Файнбов сказала мені, що бачила як ви 
вклали мою скр и н ь ку -стр и б ун ку  в киш еню  — 
відповів ніяково незнайомець. — Мені цікаво, що з 
нею сталося.

Раптом Чарлі пригадалася ціла пригода — 
клуня, горщок із курятиною, повстанець-утікач, 
усе, все... — Мені здається, що пані Файнбов, це 
жінка з мушкетом.

— Так, відповів незнайомець — але не турбуй
теся — мушкет не був заряджений. Знаю це 
напевно. Це був мій мушкет!

В своїй уяві Чарлі знову пригадав собі моло
дого  конф едерата-вт ікача: — Я розум ію , що 
голодна босонога  лю дина добре дала ногам 
знати... Що це було таке важливе, що ви забрали з 
собою?

— Це був шматок вареної курки і — вірте мені — 
був дуже гарячий. — Цей шматок був безперий — 
продовжував незнайомець, підморгуючи пусто
тливо очима.

— Краще ви були б мені цього не казали — 
відповів ніяково Чарлі. — Дехто з моїх вояків 
куштував цю зупу. Я ні...

Розмова не клеїлася. Врешті Чарлі промовив:
— Скажіть мені дещо про скриньку-іграшку. Але я 
досі не знаю вашого прізвища.

— Теннер, Ґейлеб Теннер — представив себе 
незнайомець, простягаю чи руку. Чарлі потис 
приязно його руку: — Називаюся Чарл Крендел.

— Гаразд, пане Крендел, тут немає що багато 
говорити.

—- Краще звіть мене Чарлі, а я буду кликати вас 
Ґейлеб. Коли звертаєтеся до мене ,,пане” , маю 
враження, що говорити про мого батька.

Обидва співрозмовники засміялися добро
душно.

— Пам’ятаю одну подію з родинного дому — 
сказав Ґейлеб — мама сказала мені, що цю іграшку 
зробив для неї батько, коли вона була ще дитиною. 
Вона була дуже горда на неї.

Чарлі відкрив шухлядку свого бюрка і витягнув 
коробку-стрибунку. Мовчки подав її Ґейлебові.

Обличчя Ґейлеба не змінилося зовсім, коли він 
оглядав іграшку. Він поклав її на бюрко.

— Так, це вона — сказав спокійно.
Чарлі хвилево вдивлявся уважливо в Ґейбела й 

промовив: — Виглядаєте на людину, що розумієть
ся добре на забавках і знає як їх робити. Чи не 
бажали б ви працювати в нашому виробництві?

Ґейлеб не спускав ока з обличчя Чарлі: — Не 
знаю що сказати — відповів врешті — після війни я 
залишився на садибі пані Файнбов у Вінчестері. 
Там є ще багато дечого зробити.
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— Подумайте про це, добре? — сказав Чарлі, 
беручи коробку.

Гаразд — відповів Ґейлеб і встав, щоб відійти.
На вулиці він скочив на сідло, а Чарлі стояв, 

тримаючи іграшку й приглядався їй уважливо. Не 
підносячи очей, Чарлі сказав: — Слухайте, Ґейлеб,

є ще одна справа — ви взяли з собою все куряче 
пір ’я, правда?

Ґейлеб захихотів і відповів: — Я знав! Я знав! Ви 
з’їли трохи тієї зупи, правда?

Чарлі засміявся і спитав: — Взяли ви пір’я чи ні? 
І він подав скриньку Ґейлебові.

У мовчаливій подяці, Ґейлеб схилився і роз
куйовдив волосся Чарлі.

Він спрямував коня вниз вулиці Мейн.
Поки Ґейлеб зник із очей, Чарлі вигукнув йому 

в слід: — Пам’ятайте, верніться!
Ґейлеб повернув коня вбік і п ід н іс  руку з 

коробкою. Врешті обернувся і від’їхав із міста.
І так поміж Монтроз у Пенсильвенії і Вінчес

тером затіснилися невидимі вузли взаємної трива
лої приязни двох колиш ніх  вояків, які стали 
добродіями дітей повсюди.

Пояснення-словничок: Виробник забавок (іграшок) — toymaker; 
клуня, або стодола barn; постачання — supplies; тендітний, 
делікатний, ніжний (delicate, tender, frail); прожогом — оаптово, 
посмішно (rashly); наплічник, ранець (pack, knapsack); борошно’ 
—- мука; бляшана банка — tin, сап; скринька-стрибунка — 
jumping box, будівельні кубики — building block toys; порепаний 

cracked, chapped; зарядити — to charge; дати ногам знати, 
накивати п’ятами, виспів на означення швидкої втечі (make а 
dust fly); безперий, неоперений (without feathers); садиба — 
farmstead; розкуйовдити, розкудовчити (to tousle).

Д З Е Р К А Л Ь Н И Й  Х Л О П Ч А К
(Корейська казка — Ілюстрації Марти Гулей-Леґецкіс)

Старі люди згадували, що колись давно в 
родині одного  б ід ного  корейсько го  селянина 
народився хлопчик і, хоч важко було батькам 
утримувати шестеро дітей, вони раділи, що буде їм 
поміч у господарстві, бо це був їхній єдиний син. 
Дали йому ім’я Чун-Куан і хлоп’я росло на втіху 
батькам здоровеньким та й розумним не по роках. 
Коли було йому сім років, умів хлопець читати, 
писати, складати вірші й відгадувати наймудріші 
загадки. Чутка про його розум рознеслася по всій 
Кореї і дійшла до імператора Японії. Не повірив 
імператор, що малий хлопчина має такі незвичайні 
зд ібност і, яких не мали навіть ім ператорські 
радники й вирішив післати трьох мудреців до 
Кореї, щоб вони перевірили, чи правдива та чутка. 
В ідпливли японські мудреці кораблем і, коли 
наблизилися до берегів Кореї, побачили малого 
хлопчика, що сидів на камені, а перед ним лежала 
розкрита книга. „Щ о за диво, — подумали мудреці,
— невже в Кореї всі малі діти письменні? Які ж 
розумні мають бути в них батьки!” Хлопчик встав і 
чемно привітався до старших людей, він бачив, що 
вони з чужого краю і спитав, чи може їм допомогти.

— Скажи нам, хлопче, як твоє ім’я, скільки тобі 
років і що ти читаєш? — звернувся до нього один 
мудрець.

— Мене звуть Чун-Куан, мені десять років, — 
в ідпов ів  хлопець. — Я читаю вірш і, які я сам

написав. Якщо бажаєте, я можу вам їх прочитати.
Японські мудреці переглянулися між собою і 

здвигнули плечима.
— Невже ти сам умієш складати вірш і? — 

недовірливо запитав другий мудрець.
— Якщо б ви хотіли знати, чи я вмію складати 

вірші, то, будь ласка, скажіть щонебудь, — знову 
відповів Чун-Куан. тоді один мудрець сказав;

— В небі місяць ясний випливає... А малий Чун- 
Куарн до цього зразу додав:

— Небо зорями ср ібними сяє... А другий  
мудрець сказав:

— С тріла летить за океан без краю ... — і 
хлопець знову додав до цього:

— А мудре слово землю облітає...
Японці були дуже вражені здібністю малого 

корейського хлопця так гарно укладати віршовані 
рядки. Вони переконалися, що цей Чун-Куан і єтой 
хлопчина, яким цікавиться їхній імператор. Але їм 
треба було ще перевірити розум хлопчика.

— А скажи нам, — спитав третій мудрець, — 
чому птахи і щури однаково кричать: цінь-цвірінь! 
цінь-цвірінь!

— А це тому, чому свині й собаки гавкають: 
гаву, гаву! — відповів Чун-Куан.

Ти говориш дурниці, — засміялися мудреці, — 
свині ніколи не гавкають!
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— Мої свині гавкають тоді, — засміявся хло
пець, — коли ваші щури цвіріньчать!

Мудреці не могли надивуватися кмітливості 
малого Чун-Куана. Повернувшись до Японії, вони 
розповіли про нього імператорові, а він розгнівав
ся:

— Ви мені все про хлопця розповідаєте, а які ж 
там дорослі? Чи й вони розумніші за нас? І якого ж 
короля вони там мають?

М удреці злякалися гн іву імператора й не 
хотіли признатися, що вони в Кореї ні з ким, крім 
хлопчика, не розмовляли, а тому вдалися до 
хитрощів. І тоді найстарший мудрець, впавши на 
коліна, промовив;

— Яснолиций сину сонця! В Кореї живуть 
за р о зум іл і й н е п о к ір н і лю д и , вони нав іть  не 
знають, що ти є на світі й ніякої пошани до тебе не 
мають! А які в країні люди, такий у них і король!

Угамувавши свій гнів, імператор наказав слу
гам принести бурштинову скриньку і, загорнувши 
щось у вату, поклав у скриньку й наклав свої 
печатки. П окликавш и головного  радника, він 
звелів одвезти цю бурштинову скриньку корейсь
кому королеві, а при тому передати йому такі 
слова: — В цій бурштиновій скринці ЩОСЬ захо
вано і корейський король має відгадати що там є, а 
якщо не відгадає, то неслава про його розум піде 
по всьому св іт і. Головний японський  радник 
виконав усе, як повелів йому імператор, а корейсь
кий володар, д іставш и бурш тинову скриньку , 
тепер ламав собі голову — як відгадати що саме в 
ній заховано. Королівські вчені думали-гадали, 
принюхувалися до скриньки, прикладали побіль- 
шувальне скло, але вгадати нічого не могли. А час 
ішов, корейський король гнівався й журився, бо 
йому йшлося про його королівську честь.

В цей час сталося нещастя в родині малого

Чун-Куана — помер його батько і занепало все 
господарство. „Іди, сину, до міста, — сказала мати,
— може, тобі пощастить знайти працю” . Шкода 
було хлопчині залишати улюблені книжки, писан
ня віршів і батьківський дім, але він вирішив піти 
аж до самої столи ці — Сеулу, де жили багаті люди. 
Там ходив він по подвір’ях і вигукував:

— Чищу дзеркала! Чищу мідяні дзеркала!
Почула це дочка першого королівського рад

ника і наказала винести йому своє велике дзер
кало, щоб гарно його в ідпол ірував. Чун.-Куан 
пильно взявся до роботи і так старанно тер 
дзеркало, що воно тріснуло.

— Ой, що ж мені тепер робити! — бідкався 
хлопець і, як на ту біду, побачив це сам королівсь
кий радник.

— Що ти зробив, ледащо? — закричав він. — Ти 
знаєш, що це дуже коштовне дзеркало і ти плати 
мені зараз п’ять злитків срібла!

— Змилуйтеся, дорогий пане! — зі сльозами в 
очах сказав Чун-Куан. — Я не маю стільки грошей, я 
бідний хлопець-сирота. Якби я мав гроші, то не 
полірував би дзеркала!

— О, так! — ще дужче розгнівався пан радник.— 
Ну то я беру тебе за слугу і мусиш мені відробити 
всі збитки! і не думай тікати, бо віднині ти є моєю 
власністю, розумієш?

Так бідолашний Чун-Куан, замість заробітку, 
попав у рабство і ніхто не питав його імени, а всі 
радников і слуги прозвали його ,,дзеркальним  
хлопчаком” . Працював він від ранку до пізнього 
вечора і давали йому найбрудн іш у роботу, а 
годували абияк. Та одного дня до радника прий
шов королівський слуга, приніс бурштинову скри
ньку й сказав, що король повелів, щоб за вісім днів 
пан радник відгадав теємницю бурштинової скри
ньки, бо інакше його суворо покарають й скинуть з 
посади. Слуга поставив с кр и н ь ку  й пішов, а 
радник у великому розпачі бігав по кімнаті й мало 
не рвав на собі одяг. Побачив це „дзеркальний 
хлопчак” і озвався:

—■ Дозвольте, пане, може я розгадаю, що є в тій 
скриньці?

— Розгадай, розгадай! — благав радник, — я 
подарую тобі великий дім і багато срібла!

— Мені не треба багатства, тільки обіцяйте, що 
відпустите мене на волю!

— Так, так, я обіцяю! — закричав, зрадівши, 
радник.

Хлопчина підійшов до скриньки і сказав: — 
Нехай вона постоїть шість днів біля вогнища і тоді я 
скажу що в ній є.

Так і зробили. На сьомий день „дзеркальний 
хлопчак” під ійш ов до скриньки, припав до неї 
вухом, а потім узяв пензлик і написав на ній: „Щ о є в 
скриньці — добре знаю, воно ранок провіщає” ... 
Прочитав це радник і розгнівався:

— Ти одурив мене! Будеш і далі в мене за слугу! 
Ти — малий дурисвіт!...

Минуло вісім днів і зажурений радник поніс
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скриньку з написом до короля, а король, прочи
тавши напис, нагнівався й звелів покарати рад
ника. Впав радник тоді на коліна й признався, що 
напис той зробив його слуга, „дзеркальний хлоп
ча к” . Змилувався король над радником , який 
тремтів від страху:

— Ну то ми покараємо його, — нехай він сам

відвезе скриньку японському імператорові! Звідти 
він живий вже не повернеться!

Посадили тоді „дзеркального хлопчака” на 
корабель і привезли до Японії. Прочитав імператор 
напис на скриньці й зареготався:

— Я так і знав, що корейський  король не 
відгадає моєї загадки! Нехай тепер увесь світ знає, 
що в тій країні живуть дурні! У скриньці немає 
живої істоти!

— Ні, наймудріший імператоре, я розгадав твою 
загадку, — спокійно відповів „дзеркальний хлоп
чак” .

Що? Я накажу покарати тебе смертю, зухвалий 
хлопче! — закричав імператор.

— У скриньку я поклав куряче яйце. Слуги, 
відчиніть скриньку!

Коли слуги відчинили скриньку, то всі, разом з 
імператором, остовп іли  з дива — там сид іло  
курчатко, малий жовтий півник. А „дзеркальний 
хлопчак” Чун-Куан посадив його собі на долоню і 
півник заспівав: Ку-ку-ріку!

Зі славою для себе і своєї батьківщини по
вернувся мудрий Чун-Куан додому і вже ніхто не 
називав його „дзеркальним хлопчаком” . Тепер він 
жив з мамою й сестрами у великому, гарному 
будинку і навчав інших дітей читати й писати. А 
срібло й золото, яким його нагородили король і 
радник, він щедро роздавав бідним людям.

Переказала Валентина Ю р ч е н к о

Пояснення-словничок: розумний не по роках — понад свій вік 
(he is clever beyond his years); кмітливий — спостерегливии 
(bright, sharp); бурштин, янтар (amber); бідкати — побиватися, 
журитися (to lament, to wail); злиток — amalgam, абияк — 
якнебудь; провіщати — пророчити (to predict).

Світлана КУЗЬМЕНКО

В Е С Н А

Ой, як радісно сьогодні! — 
Бо такий погожий день.

, Відлетіли дні холодні,
А весна уже іде.

Вітерцем весняним віє 
Світла, радісна, ясна... 
Все навколо весняніє, 
Розквітає вже весна.

Погожий — чистий, ясний, погідний; весняніти — ставати весняним.
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Нерозумна людина — погано, але нерозумна й 
жадна — подвійно погано! Така людина ні собі, ні 
людям добра не зробить. Жив в одному стійбищі 
шаман-ворожбит — Чумбака. В тому селі було 
багато дітей. Вони любили бігати навипередки, 
дужатися, перетягатися. Гарні були діти, звинні! 
Всі батьки любили своїх дітей. І у ворожбіита- 
шамана був син — Акимка. Шаман був багатий. Але 
обманював людей. Хвалився, що багато знає, з 
нечистою  силою  знається — може б уд ь-ко го  
зачарувати або вилікувати. Прийде Чумбака до 
хворбго, подивиться, бубон свій натягне, почне в 
нього бити, ватру розкладе і починає крутитись 
навколо неї та всякі закляття промовляти, щоб 
хвороба покинула людину. Люди шамана боялися. 
Носили йому різні подарунки. Став він багатий, 
загордився. Ходить по стійбищі, на всіх споглядає 
згори, вважає себе найкращим.

А син його Акима був такий як і всі діти — ні 
гірший, ні кращий. Не личило шаману, що син його 
подібний на решту дітей і задумав він якось свого 
сина відрізнити від інших однолітків. Поніс він 
ковалеві шматок золота: — Зроби мені великий 
перстень.

— Навіщо тобі перстень та ще золотий?
— Синові, одягнунаш ию. Будеінакший, н іжусі 

діти. Нехай люди бачать який його батько бага
тий!

Каже коваль — не добре, Чумбако, свого сина 
відрізняти від інших дітей.

Розсердився шаман: — Нерозумний ти! — каже
— нерозумний, а ще мені радиш!

— Я не дурний! — образився коваль.
— А коли ти не дурний — відгадай загадку: 

білі люди рубають, червоний возить.
Думав, коваль думав — не міг відгадати. Став з 

нього сміятися Чумбака.
— Ех ти! Це значить — зуби і язик. А ти і не 

відгадав такої легкої загадки. Замовчав коваль. 
Перстень зробив, віддав шаману. Пішов Чумбака 
до хати. Перстень синові на шию заклав і не 
дозволив хлопцеві знатися з іншими д ітьми. 
Ходить бідолаха Акимка сам один по стійбищі. 
Перстень у нього на шиї бпистить. Радіє Чумбака, 
всі тепер бачать, що в Акимки неабиякий батько. А 
час іде... Акимка росте. Відвик від дитячих ігор, 
бігати лінується. Розтовстів. Почав перстень шию 
давити. Просить Акимка: — Тату, зніміть обруч! Не 
міг шаман його зняти. А Акимка задихається.

І каже Чумбаку матір; — Розрубай обруч, 
Чумбако!

Чумбака аж налякався: — Та що ти, як же це 
можливо? Обруч дорогий! А задихається Акимко

від поганого  повітря — забагато тут простих 
людей. Нехай Акимко на горбочку посидить!

Сидить Акимко, хропе. Чумбака сам ледве не 
плаче — шкода сина. А ще більше шкода золотого 
обруча.

Ось приходить до шамана коваль і каже: — Ну, 
хто ж нас нерозумний. — Ти! — кричить Чумбака.

— Як ти такий розумний, — каже коваль — 
відгадай загадку. Що це таке: — Горщик без дна?

Подумав шаман — хіба ж це загадка. Горщик 
без дна — це проруб.

— А от і не вгадав. Горщик без дна — це твоя 
жадність. Розріж обруч!

— Що ти! — кричить шаман — зіпсуєш дорого
цінну прикрасу!

Розсердився коваль на таку захланну людину 
й пішов.

А син шаманатак і помер іззолотим обручем на 
шиї. І чисте повітря йому не допомогло.

Вільний переказ Н.Л.М.

Пояснення-сповничок: жадний, жадібний — захланний (gre
edy); стійбище — селище (оселя) кочовиків або осілих племен 
степових або си б ір сь ки х  племен (nom ad camp); шаман — 
служитель культу у племен, релігія яких каже вірити в магію і 
духів, знахор (shaman, wich-doctor, quack); загордіти — стати 
гордим, зарозумілим (to become proud, arrogant); не личити, не 
випадати; одноліток, ровесник, у тому самому віці (of the same 
age).
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Текст: Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

в е с е л и к -л я с ь

Надійшло ласкаве літо, Вивірчат своїх маленьких Мама, лагідна зайчиха,
Стелить рясно гарні квіти, Пестить вивірка сіренька, Береже діток від лиха,

Ведмежата — на галяві, 
Вільноручні роблять вправи.

Раптом — що це? В лісі стукіт, 
Чути скрегіт, чути грюкіт!...

Заєць Яць біжить: — Ох, ох! 
Ой, біда! Переполох!

Злі людиська наступають Залишають лиш пеньки! Тут, на щастя, Лясь-Весилик
І дерева всі рубають, У страху летять пташки... Прилетів, як той метелик,

Він сказав тим людям гідно, Це, немов, для звірів хата Стукіт стих... Яка це втіха, —
Що цей ліс — то ЗАПОВІДНИК, | не вільно тут рубати! Ліс для звірів — рідна стріха!

Галява — бездереве, відкрите місце в лісі (clearing in the forest); заповідник — reservation.
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