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IIo горизонталі:

1. Маленька казкова істота.
3. Пахуча рослина.
7. Інакше — червяк.
9. Син Вел. князя Володимира.

10. Гарна осіння квітка.
12. Стейт ЗСА.
15. Зарості кущів, хащі.
16. Син гетьмана Богдана.
17. Недобрий, сердитий.
18. Будівля над морем із сигнальними світлами. 

IIo вертикалі:

2. Син сестри чи брата.
4. Інакше — мішок.
5. Великий дикий птах,
6. Споживати їжу.
8. Вузький прохід між кімнатами.
9. Дорогоцінний камінь.

11. Одиниці виміру довжини.
12. Річка на Україні — сусідка Днінра.
13. Інакше — військо.
14. Страва з круп.

ВПИШІТЬ БУКВИ, ЯКИХ БРАКУЄ

Замість крапок вшшгіть закінчення однакове для 
всіх слів (у називній формі множини):

1. ПО . . . .  (є в хаті)
2. ДО . . . .  (ними їздимо)
3. ПИ . . . .  (смакують дітям)
4. ОСТ. . . .  (має півень)

Ч У Д Н Е  С ТВ О РІН Н Я

Крила має — не літає, 
Ніг не має, а гуляє,
По землі не ходить 
І людей не знає.

ЩО ЗНАЮТЬ МАМИНІ МАЛІ ПОМІЧНИЦІ 
В ГОСПОДАРСТВІ
Любите з мамою в кух

ні господарити —  прав
да? Отож пам’ятайте:

Яйце, покладене в чис
ту воду в склянці, піде 
на дно і ляже поземо —

% це знак, що яйце свіже.
Якщо яйце не потопає, 

а плаває на половині висоти води Ькісно, тупим кінцем 
більше вгору —  це знак, що яйце не зовсім свіже.

Якщо яйце виплине на поверхню води і стане пря
мовисно тупим кінцем догори — знак, що яйце старе 
і чим більше вистає над водою — тим старіше.

РОЗГАДКИ ЗАГАДОК ЗА ТРАВНЕЬ-ЧЕРВЕНЬ 1987 p.: 
ЩО ЦЕ? а) пИріг-пОріг; б) світло; в) гриб; г) комар; ґ) 
іжак. АКРОСТИХ ЛЕОНІДА ГЛІБОВА: Морква. ЗАГАД- 
КА-НЕПОВОМКА: Ведмідь. ДИВНІ БУДИНКИ: трамвай.
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Леся ХРАПЛИВА Ілюстрація Едварда КОЗАКА

О а  Ч И  З Н А Є Ш ,  Л Ю Б И Й  Б Р А Т Е ?
Ой, чи знаєш, любий брате,
Як то в таборі вставати 
Вперше, як прибув ти з міста? 
Грає трубка голосиста,
Аж тут ніяк підійнятись: 
Повтікали десь штанята,
Капці в постіль поховались,
А скарпетки не дібрались:
З синьою — червона лізе!
Паста вже по всій валізі,
Ще й рушник чужий (розпука!) 
Попаде тобі у руки,
А на руханці без ліку 
Камінців у черевику . . .
Аж напишеш:

„Рідна Мати 
Заберіть мене до хати!”
А чи знаєш, любий брате,

Як то в таборі вставати,
Як з нас кожний лад вже знає? 
Кожний трубки дожидає: 
Новаки малі й великі,
І „на струнко” черевики,
Щоб лиш скочити на ноги, 
Знов в змагу шукать дороги... 
Щоб помити руки, лиця,
Жде холодна вже водиця!
А розрухаємо кості,
В лаву станемо за зростом 
Якнайшвидше, найрівніше, 
Щоб лунало голосніше:
Тільки братчик запитає — 
Кожний з сил усіх гукає,
Як годиться новакові:
— Ви готові?!

Так г о т о в і ї

Н А Ш А  М А Н Д Р І В К А
Ми завзяті подорожні,
Сили в нас непереможні — 
Кажем правду, не жартуєм:
В Рідний Край ми помандруєм.

В школі ми не дармували, 
Географію вивчали,
Не забулась рідна мова, 
Знаєм добре шлях до Львова.

Тож моря у мрії-гадці 
Переступим, мов по кладці,
Гір перейдем сто чи двісті,
Мить — і ми уже на місці!

„О, наш милий Рідний Краю, 
Ми устами припадаєм 
До твоїх святих порогів — 
Будь щасливий ти у Бога!”

Ми зі Львова у Карпати 
Починаєм мандрувати —
Там гуцули наші браві,
Бойки там і лемки жваві.

Крізь карпатську Верховину 
Помандруєм в Буковину,
З Буковини — в Закарпаття, 
Бо і там є наші браття.

Відпочинем на дозвіллі 
На пшеничному Поділлі, 
Заночуєм на Волині 
Там, де замки і твердині.

Попливемо на Полісся,
Бо ніхто з нас не боїться 
Вод глибоких, нетрів темних, 
Пущ дрімучих і таємних.

А з Полісся ми полинем 
У столицю України,
Привітаєм Київ давній 
І Дніпро старий, преславний.

З Києва дорога в Канів, 
Покладемо у пошані 
Пишних квітів в’язку білу 
На Тарасову могилу.

Помандруєм далі жваво 
В Переяслав і Полтаву,
В місто Харків завітаєм,
Степом підемо безкраїм.

Там замріють Кримські гори, 
Зашумує Чорне море,
І з Одеси в світ широкий 
Злинуть судна білобокі.

Шлях — мов ниточка шовкова,
Ми повернемось до Львова,
Нашим мандрам мить остання,
Й ми шепочемо прощання:

„Будь здоровий, милий Краю, 
В Бога ласки ми благаєм,
Щоб у щасті та на волі 
Ти розцвів, мов квітка в полі!”

За Б. Заклинським 
М. Маморсьісий

Покажіть на мапі шлях тієї уявної мандрівки містами 
й областями України. Цей вірш можна деклямувати, а 
можна також співати на мотив пісні „Гей ви, стрільці сі
човії”, додаючи до кожного першого та другого рядка „раз 
і два”, а до четвертого — „раз-два, раз-два, раз і два”.
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Й Д Е М О  Д О  Д Н І П Р А  К У П А Т И С Я !

Гарна, пахуча весна минула як сон. Прийшло 
тепле, радісне л іто. Над Д н іпром  у кущах та 
деревах, птаство співало так радісно й завзято, не 
знаючи нічого, що діялося на нашій землі довкола. 
Вода в Дніпрі вже була тепла й діти з приюту 
просилися піти до річки, щоб покупатися. Дитячий 
приют не був далеко від води. Директорка згоди
лася і дві вчительки поставили дітей у ряди й 
рушили з ними до Дніпра. Одна вчителька йшла 
зпереду всіх, а друга  пильнувала д ітей ззаду. 
Передні діти, менші віком, затягли пісню:

Кіт-мурлика, кіт-дряпуга, учить діток, танцювати. 
Нумо дітки праву, ліву, раз, два, три чотирі, п’ять! 
Треба добре працювати, щоб танцюром гарним 
стати.
Нумо дітки праву, ліву, раз, два, три, чотири, п’ять! 
Кіт скінчив, а котенята знову кинулись скакати. 
Нумо, татку, та заграй нам раз, два, три, чотири, 
п’ять!

Як тільки вони скічили, то й діти ззаду й собі 
заспівали:

Женчичок-бренчичок, вилітає, високо ніженьку 
підіймає.
Якби то набито, ніженьку прибито в зеленім лугу, 
бери собі другу!
Хоч стерня колеться н іж ка  болить, спати не 
хочеться гуляти кортить.
Якби то набити, ніженьки прибити, в зеленім лугу, 
бери собі другу!

А потім ще заспівали: ,,Ой, на горі там женці 
жнуть” ...

Так, виспівуючи, дійшли до Дніпра, якраз там, 
де наш могучий Батько, робить невелику затоку. 
Тут вода була спокійна, мілка й купатися було 
безпечно. Діти миттю почали роздягатися й стри
бати в воду. Скільки радощів і писку було, аж у 
вухах лящ ало. Пару п р охо ж и х , усм іха ю чи сь , 
зупинилися приглянутися цій сцені радости та 
безжурности, бо часи були такі тяжкі, що мало хто 
сміявся чи радів. Небагато дітей уміло плавати, 
зате всі радісно хлюпалися водою, підстрибували 
як могли вище або ниряли до дна. Учительки також 
увійшли у воду й пробували вчити плавати то 
одного то другого.

І так у вересках та радощах минуло більш 
го д и н и . Вже д е як і з д ітей  трохи  наситилися 
купанням, вийшли на беріг погрітися на сонці й 
сідали півколом лицем до Дніпра. Ніхто не заува
жив, що бракувало П ріськи. Це була дівчина 
найстарша з дітей. Приют був тільки для дітей до 
14-го року жуття, а їй вже минув 15-ий. Не дивля
чись на це, моя мама, директорка приюту, не могла 
викинути Пріськи на вулицю, бо куди ж вона пішла 
б? Вона була кругла сирота й не мала рідні. В 
Україні був голод і війна. З чого могла б бідна

дівчина прожити? Крім усього, Пріська любила 
мою маму, як р ід ко  р ідн і д іти люблять своїх 
батьків! Де була моя мама, там зараз-же, як з води, 
виринала Пріська й старалася помогти в чім то не 
було б. Вона стала наче помічниця або заступниця 
старших. І от треба було вже йти до дому, а Пріськи 
ніхтто не бачив. Учительки стурбувалися, почали 
гукати, посилати дітей на право й на ліво шукати 
Пріську, а її ніде не було. Після великої радощі 
купання прийшло заклопотання.Навіть найменші 
діти почали хмуритися, бо Пріська була добра до 
всіх.

Раптом хтось із дітей, почав махати руками, що 
ось знайшов її. Всі побігли туди, а Пріська лежала 
собі спокійно під кущем, майже над самою водою, і 
тільки з сумом і докором сказала: — ось ви всі 
розігнали мені їх! Нащо ви це зробили?

— Що таке, кого розігнали? — питалися вчи
тельки.

— Та моїх запорожців. Це ж їхня земля, вони тут 
панували, здобували славу й боронили Україну! Я 
якраз прочитала книжку про запорожців і пішла 
собі на бік від усіх, щоб подумати про все прочита
не. Не знаю чи я заснула чи ні, але я бачила їх 
живими, як вони йшли в похід. Попереду, на білім 
кон і їхав ксш овий. Його вуса були сивуваті а 
погляд задуманий. Крім зброї він мав за поясом 
золоту булаву, самоцвіти якої кидали іскри в яснім 
сонці. За ним густими рядами їхали на вороних 
конях запорожці. Вони були всі одягнені в червоні, 
зелені та сині шаравари, а золотом вишиті різно
кольорові жупани робили їх ще кращими. На 
головах, вони мали шапки, що прикривали їхні 
„оселедці” , а червоні та сині шлики, гордо повівали 
в повітрі. Всі були озброєні шаблями, що поблиску
вали на боці кожного, мушкетами, які виглядали
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грізно із-за спини, а до того ще й списами, що 
дрижали й блискали на сонці. Я чула як вони 
раптом заспівали пісню: „Засвистали козаченьки в 
похід опівночі” . Повітря загриміло від неї, вітер 
сколихнув житами, які наче з пошани та радощів, 
що наші ідуть у бій, клянялися їм аж до землі. 
Декотрі з запорожців мали такі довгі вуса, що аж 
спадали на білі, вишивані сорочки й осьтепер вітер 
став пестити та голубити їх. Здається вся природа 
була горда нашими славними запорожцями! А ви 
мені їх розігнали...

Д іти, які приб ігли, щоб побачити П ріську, 
слухали її оповідання із затриманим віддихом... 
Здається, що і сам Дніпро, почувши прозапрожців 
притих і в задумі гнав свої води кудись далеко...

Недовго довелося мені ще бачити Пріську, бо 
незабаром ми покинули місто. Увесь приют прий
шов прощати маму й нас усіх. Діти плакали за 
мамою, а Пріська так ридала, що навіть деякі з 
пасажирів прослезилися і питалися:

— Хто це та пані, що за нею стільки дітей 
плаче?

Хтось в ід п о в ів  — Це д и р е кто р ка  при ю ту  
від’їзджає...

Вже прийшов час кораблеві відпливати, дітей 
відведено на беріг, але Пріська не хотіла покидати 
мами. Один матрос хотів силою вивести її. Тоді 
вона вхопилася руками за перила так міцно, що 
мусіли прийти на допомогу й інші матроси, щоб 
вивести Пріську на беріг... Пізніше мама чула, що 
після нашово від’їзду Пріська тяжко заслабла!

Пояснення-сповничок: Приют — orphanage; женчик-бренчик — 
від слова жнець (harvester) який побренькує (to thrum) серпом

(sickle): кортити — дуже бажати (to itch); затока — bay; мілький— 
плиткии (sheilow); миттю — негайно iliibtantly); стрибати — 
скакати (to jump); ниряти — поринати (to dive); писк — scream, 
squeak; лящати — to shriek; виринати — випливати з води наверх 
(to emerge, to rise to the surface); турбуватися, погибатися, 
журитися, бідкатися (to worry); кошовий — ступінь козацького 
старш ини; самоцвіт — gem; вороний (к ін ь ) — black horse; 
шаравари — широкі штани; жупан — верхня (козацька) одежа; 
„оселедень” — жмут волосся на поголеній голові; шлик — 
трикутний верх шапки, який звисає вниз; мушкет — давня 
рушниця; матрос — sailor; перила —banisters, handrail; голубити 
— to pet.

У С Т А В К У
(Ілюстрація Миколи Бутовича)

У ставку вода шумує,
Мов окріп у казані —
Луць пірнає, не дармує, 
Лазить раком аж но дні.
Лесь плисти умі<; боком,
Федь — горілиць, так що ну! 
І малий Івась, нівроку, 
Ручками „пливе” по дну.

Та з усіх найбільшу штуку 
Чародій Михась утнув:
Він заклав за шию руки,
ІІлив, мов тріска, не пірнув.
З бережка Андрійко скаче, 
Гульк! — вже виринув нливе 
Голова, мов круглий м’ячик, 
Що сміється і живе.

Але до ночі на ставочку 
Не втихає гомін, крик ™ 
Сонце скинуло сорочку 
І собі у воду — скік!

Р. Завадовії?



Л І С О В А  К А З К А
(Сценка на одну дію — з дитячих років Лесі Українки) 

(Ілюстрації Петра Андрусева)

ДІЄВІ ОСОБИ:
БАБА ЗОЗУЛИХА — лісова знахорка:
ЛЕСЯ — дівчинка 10 років, вона ж Лісова царівна; 
ДІД ЛІСОВИК;
МАВКА — його внучка;
ЛІСОВІ КВІТИ — Дзвіночки, Жовті квіти, Рум’янок, 
Мак;
СУНИЧКА;
ГРИБ-БОРОВИК;
ГРИБКИ і ЗАЙЧИК.

(Дія відбувається на п ісовій галявині).

БАБА: (Нахиляється, збираючи з ілля). Оце вже 
й досить я всякого зілля назбирала, — нав’ялю, 
насушу це зіллячко, — воно й пригодиться на всяку 
неміч, на хворобу, — чи в грудях заболить, чи 
голова. Або й охоронить від злої напасти. Все наша 
мати-земля родить, все нам дає,тількитребазнати 
й розуміти її глибоку мудрість... (Дивиться з-під  
долон і на сонце). Ой, пора-пора вже мені додому, 
натомилась я, час і відпочити, а дорога ж іще 
далека... (Ставить кошик із зіллям і поправляє  
хустку ча гонові).

(В цей час за сценою чути д івочу п існю  —
,,Д івчинонька по гриби ходила, д івчинонька в л іс і 
заблудила”). ^

ЛЕСЯ: (Входить з останніми словами пісні, 
бачить Бабу Зозулиху і здригається від неспо
діванки). Ой, це, ви, бабуню, а я аж злякалася...

БАБА: А куди це те, дівчинко, йдеш?
ЛЕСЯ: Та я, бабуню, пішла по гриби, зайшла 

вже так далеко, а грибів ще й досі не назбирала. 
(Весело) Мабуть, вони, всі поховалися від мене! А 
ось квітів яких гарних нарвала, подивіться який 
гарний віночок сплела!

БАБА: Гарний в іночок, дитино, гарний. Та 
тільки — як це ти в лісі будеш сама блукати? Хібати 
Діда-Лісовика чи Мавки не боїшся?

ЛЕСЯ: Ні, не боюся. А чого ж їх боятися — вони 
ж тільки в казках бувають. Я читала і про Лісовика, 
про Русалку, і про Мавку...

БАБА: А ти вже й читати вмієш? Так ти мудра 
дитина! А в ліс таки саме далеко не йди, ботам Дід- 
Лісовик, — як розгнівається, то горе тобі буде! а з 
старої верби виходить Мавка... А з озера Водяник 
виглядає, а за ним — донечка його Русалка... А 
Потерчата над болотом вогники палять, людей у 
трясовиння заманюють...

;V#fe

Леся Українка 12-літньою дівчинкою
ЛЕСЯ: Ой, бабуню, це і страшно — і цікаво! Аяк 

же ви не боїтеся того страховиння в лісі?
БАБА: Треба, доню, добре знати яке зілля з 

собою носити, щоб у біду не попасти... Та я вже цей 
ліс так давно знаю, і він мене знає... Як не будеш 
йому зла робити, то й він тебе часом охоронить.

ЛЕСЯ: Бабуню, дайте мені такого зілля, щоб я в 
лісі живу Мавку, чи Русалку побачила! Я б так 
хотіла! Ой, бабуню, дайте!

БАБА: (Подумавши трохи, гладить д івчинку  по 
голівці). Добре, дитинко, я дам тобі такого зілля, 
що охоронить тебе від усього злого. Тільки сама не 
роби нікому зла. Бо в лісі всеживе — і квіти, ітрави, 
і грибки, і дерева. Вони й говорять між собою, 
тільки ми їхньої мови не знаємо... Ось тобі охорон- 
незіллячко, воно допоможе тобі й додому щасливо 
повернутися... ( Виймає з кошика зілля, шепче щось 
над ним і тричі хрестить). Може, пощастить тобі і 
Мавку зустріти, і Діда-Лісовика... Ну, бувай здоро
ва, моя дитинко, мені вже давно пора додому, вже 
сонечко аж онде, а мені ще далеко йти...

ЛЕСЯ: (Бере зілля, ховає в кишеньку і вклоня
ється Бабі Зозулисі)  Спасибі, бабуню, — тепер я 
н ікого  не буду боятися, а може й живу Мавку 
побачу? Ой, як би я хотіла її зустріти! (Баба хитає 
головою і відходить).

(Чути щебетання пташок і кування зозулі).
ЛЕСЯ: (Розглядається навколо:

Як гарно, як весело в лісі мені!
Усюди лунають пташині пісні,
Там зайчик дрімає, мов сірий пеньок,
З землі виростає кругленький грибок...
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Ось вивірка скаче на гілочці там,
Горішки збирає, несе діточкам...

Сяду відпочину трошки отут на пеньку, послу
хаю як пташки співають.

(С ідає на пеньку). Бабуня казала, що квіти, 
трави те дерева також уміють говорити. Як би я 
хотіла знати —- про що вони говорять? (3-заду  
тихенько перебігає сцену квітка, через хвилину — з 
протилежного боку — пербігає друга квітка і з 
цікавістю проглядаються до  дівчинки).

ЛЕСЯ: (Замріяно, повільно):
Хотіла б я знати про що розмовляє 
Берізка з берізкою рано в гайку.
Про що та гарненька синичка співає, 
Стрибаючи з гілки на гілку в ліску.

Хотіла б я знати, чи рибки говорять,
Коли виграють у прозорій воді?
Хотіла б я знати — чи дихають гори?
А квітку як зірвеш — чи їй то болить?

(3-заду тихенько підкрадається Мавка, при
слухається д о  сл ів  Л е с і  й, непомітно д л я  неі, 
утікає).

ЛЕСЯ: (Втомлено, поступово схиляється, п ід 
пираючи долонею  щоку):

Хотіла б я знати — чи справді так страшно,
Як в лісі завиє сердита сова?
Хотіла б я знати — хто з янголів чує 
У небі молитви моєї слова?...

(Засинає, світло трохи пригасає).
(В к інц і Лесиних слів чути тиху музику, на 

сц ен у  виходять л а н ц ю ж к о м  Квіти, С уничка  і 
виводять танок-гаївку):

КВІТИ:

А вже красне сонечко припекло-припекло,
Ясне щире золото розлило-розлило,
На вулиці струмені воркотять, воркотять, 
Журавлі курликають та й летять.

Засиніли квітоньки у ліску, у ліску,
Швидко буде земленька вся в вінку, вся в вінку. 
Ой, сонечко-батечку, догоди, догоди,
А ти, земле-матінко, уроди, уроди!

(Після першого уступу п існі Леся підносить 
голову, протирає очі і придивляється д о  Квітів).

ЛЕСЯ: (Здивовано) Де це я? Хто ви такі?
КВІТИ ДЗВІНОЧКИ: (Підходять до  Лесі)

Ми цвітемо в лісі — квіточки синенькі 
Біля нас танцюють зайчики сіренькі.

Подивись на наші гарні сині очка!
Всі нас називають — ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ.

(Дзвіночки роблять браму, крізь браму прохо
дять Ж ОВТІ КВІТИ).

ЖОВТІ КВІТИ:

На травниках і луках 
Ми килим вишиваємо —
Голівки золотисті 
До сонця розкриваємо!

(Відходять на бік)
КВІТКА РУМ’ЯНОК:

Квітка я гарненька, як весняний ранок!
Знає мене кожний — звуся я РУМ’ЯНОК!

КВІТКА МАК:
А я гожа маківочка, червоненька голівочка — 
Про красуню кажуть так: — ВОНА ГАРНА, ЯК 
ТОЙ МАК!

СИНИЧКА: (Хвалиться):
Я — СУНИЧКА у спідничці з червоного шовку, 
Мені роси кожний ранок змивають головку!

(Входить Гриб-Боровик, за ним два Грибки  
несуть шаблю, збоку маршує Зайчик).

ГРИБ БОРОВИК: Що за гомін тут лунає? Може 
хтось грибів шукає?

(Квіти розступаються, дають йому дорогу).
(Боровик стає в лицарську позу перед Лесею ):
(Леся заперечливо хитає головою):

Моє царство — під дубком,
Звуть мене Боровиком!
Пізнаєш мене, ану?

...Ми зібрались на війну,
На жуків ідем війною 
Із громадою грибною!...

(Бере шаблю, підносить ї ї  догори і відходить а
за ним грибки і Зайчик).

КВІТИ: (Підступають бл и ж че )  О -о -о -о -о -! 
(Вбігає Мавка, рукам и в ідсторонює квіти, що 
обступили Лесю).
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МАВКА: Розступіться, розступіться, Дідусь- 
Л ісо ви к іде! (Входить Д ід - Л іс о в и к  з в е л и ко ю  
палицею в руці).

ДІД ЛІСОВИК: (Привітно): Добридень, дівчи
но! Як ти насмілилась так далеко зайти у наше 
лісове царство? Хіба ти не боїшся?

ЛЕСЯ: Ні, Дідусю, не боюся. Я так люблю ліс, 
квіти, дерева, пташок. Мені дуже хотілося побачи
ти живу Мавку...

ДІД ЛІСОВИК: Я бачу, що ти добра дівчинка, а 
ось і Мавка — моя внучка. Вона цілу зиму спала у 
старій вербі, атепербігає, танцює і любитьслухати 
весняних пісень.

МАВКА: А звідки ти про мене знаєш, дівчино?
ЛЕСЯ: Я читала про тебе та все лісове царство 

в книжках.
МАВКА: В книжках? (Здивовано) А що таке 

книжки, дідусю?
КВІТИ: (Голосно) Що таке книжки?
ДІД ЛІСОВИК: Книжки, Мавко, це для людей, 

не для нас. Люди вчаться з книжок, а нас вчить 
сама Мати-природа... А ти, мудра дівчино, може 
хочеш залишитися з нами? Хочеш бути в нас 
Лісовою царівною?

МАВКА: (Радісно) Так, так, дідусю, я хочу, щоб 
вона була Л ісовою  царівною, моєю подругою! 
Подивись, яка вона гарна!

ЛЕСЯ: Я — Лісова царівна? Ой, як це цікаво!
ДІД ЛІСОВИК: (Плеще в долон і)  Гей, квіти 

лісові! Принесіть царівні одяг! (Квіти приносять 
царівні кирею і корону. Д ід  Л ісовик одягає на Лесю  
кирею і кладе їй на голову корону).

ЛЕСЯ: (Оглядає себе) Яка я пишна! Що якби 
мене мама тепер побачила? Вона б не повірила!

МАМА: А хто це мама?
КВІТИ: Хто це мама?
ЛЕСЯ: Мама? Хіба ви не знаєте хто це мама? 

Моя мама вдома, вона вже певно турбується, що 
мене так довго немає... Вона ж мене любить!

ДІД ЛІСОВИК: А ти тепер Лісова царівна і 
будеш жити з нами в лісі.

МАВКА: Так, так, будеш жити з нами в лісі! Ти 
будеш мені оповідати багато-багато, бо ти ж така 
мудра і вмієш читати з книжок! А я тебе навчу нашої 
лісової мови, наших звичаїв... Добре? Ти залишишся 
з нами назавжди?

ЛЕСЯ: Залишитися в лісі назавжди? А як же 
мама? А тато? А мій браТік і сестричка? А школа? 
Мені треба ще багато вчитися! Що ж я зробила? 
(Р о зп а чл и во )  Я зовсім  про це не подумала?! 
(Плаче) Я хочу додому!...

МАВКА: (П ідходит ь, о б ій м а є  і гладить ї ї)  
Подивсь, дідуню, у неї з очей падає роса! Я так не 
вмію!...

КВІТИ: (Обступають Лесю)  Так, у неї з очей 
падає роса! Ой-ой-ой!

ДІД ЛІСОВИК: Не плач, дівчино-Лісова царів
но! Ми тебе, силою тримати не будемо. Вертайся 
додому і будь щаслива! А для твоєї доброї мами я 
подарую повен кошик грибів. (Плеще в долоні, 
Грибок вносить кошик грибів).

ЛЕСЯ: А ця чудова кирея і корона? Я мушу її 
зняти і залишити тут! (Знімає кирею і корону)  Я 
хочу додому!

МАВКА: (Пестливо до  Д іда-Л ісовика): Д ідуню,  
я хочу д івчин і подарувати цей одяг, вона ж  така 
добра!

Д ІД  ЛІСОВИК: Добре, Мавко, добре! А тепер 
прощай, д івчино!

ВСІ: Прощай, прощай! (Д ід Л ісовик робить 
знак рукою, світло пригасає і всі відходять за ним).

ЛЕСЯ: (Схилившись на пеньку) Ой, як це я 
заснула. Невже мені все це тільки снилося? А де ж 
Мавка? Де Дідусь-Лісовик? Де Квіти? (Впевнено) 
Ні, це був не сон! Ось і повен кошик грибів для 
мами! (Розглядається) А де ж мій одяг Лісової 
царівни? Може тут? Ні, це трава і квіти... Невже 
ніхто мені не повірить, що я була Лісовою царівною 
і бачила живу Мавку. Я була така щаслива! А тепер 
швидше додому — я розкажу про все мамі, братові 
Михайликові і сестричкам! Вони мені повірять! 
(Ш видко вибігає, забувши кошик грибів. Крадько
ма вбігає Зайчик, хапає кошик і зникає за кущем).

Уклала Валентина Ю р ч е н к  о

ПРИМІТКА: Ця сценка частково укладена на текстах і віршах ав
торів „Веселки” та інших дитячих видань. Вона надається 
для весняної (на Свято Матері) або кінцево-шкільної 
дитячої імпрези.

Пояснення-сповничок: в’ялити — поволі сушити (to dry slowly); 
лісовик, водяник, мавка, русалка, потерчата — в народних 
в іруваннях — л ісов і, польові, водяні ф антастичн і постаті 
(woodland spirits, nereids, nymphs, children who died not being 
baptized); трясовиння — marsh, swamp ; синичка — рід птички 
(titm ouse ); вигравати — тут безж урно плавати, пустувати; 
журавель (crane); курликати — звук, який видають журавлі; 
кирея — верхня накидка, плащ, пальто; пишний — гарний, 
вродливий.
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Світлана КУЗЬМЕНКО Н А  Ф А Р МІ
К О Н И К П І В Е Н Ь

Я на фармі, з татом, За вуздечку конина 
Якось так ходив. Я трошки поводив.
Я на фармі, з татом, На сідло, на коника, 
Коника зустрів. Тато підсадив.

І були на ньому 
І сідло й вуздечка. 
Фарма та від дому 
Зовсім недалечко.

І сказав; „Ти вершник 
Коник під тобою”, — 
Як водив уперше 
Коника зі мною.

По двору я походжаю. 
Зернятка собі збираю. 
Часом ухоплю травичку, 
Чи комашку невеличку...

Прокидаюсь рано-вранці 
» буджу усіх до праці 
Голосним „ку-ку-рі-ку!” -  
Маю вдачу вже таку.

Сідло — saddle; вуздечка — поводи (bridle).

К О Р І В К А
По дорозі, що з міста ішла до села, 
На фармі корівка щаслива жила:

Сінце вона їла у дні зимові 
І паслась улітку на свіжій траві.

Водою вона запивала свій корм,
А людям давала смачне молоко.

Тому, що в родині всі дружньо жили, 
Щасливі корівка й родина були.

Г У С К А
Називаюсь „Гуска” я. З ними по двору гуляю,
В мене гусяча сім’я. їх від бід охороняю.
Мої діти — гусенята. Вчу малят на світі жити.
Я у них щаслива мати. „Ґе-ґе-ге!” — співаю дітям.

К А Ч Е Н Я Т А  
Хилитаючись ідуть, „Не пустуйте, вас молю,

І тримайтесь хати. 
Ках-ках-ках — я вас люблю, 
Любі каченята”.

З ніжки і на ніжку, 
Як матусі їх ведуть 
І навчають трішки:

Пустувати — збиткувати.
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Михайло КОЦЮ БИНСЬКИЙ Ілюстрації: Петра ХОЛОДНОГО

Н Ю Р Н Б Е Р З Ь К Е  Я Й Ц Е
Мабуть, всі ви, д іточки , бачили годинник; 

можете дізнатись, глянувши на нього чи то вдень, 
чи вночі, котра година, можете почислити кожну 
хвилинку. А було колись так, що люди не знали, як 
рахувати час. Розрізняли лишень весну, л іто, 
осінь та зиму, а добу ділили на день та ніч. В літній 
ясний день, коли сонечко весело сяє на небі, — 
пізнавали люди, яка пора; але вночі або в глуху 
осінь не вміли дати собі ради. Не раз і не два 
думали люди над тим, як запобігти лихові. Та якось 
нічого путнього не вигадували. Один англійський 
король звелів наробити одинакових каганц ів, 
розчислити, скільки їх може згоріти в добу, і відтак, 
засвічуючи один за другим, рахувати час. Але на 
такий дорогий годинник могли спромогтись ли
шень король та багатирі. Треба було, щоб каганці 
горіли безперервно, щоб і вдень і вночі чоловік 
доглядав їх та засвічував новий, як тільки догорить 
один. Багато було клопоту з тою вигадкою. Опісля 
думали люди піщаний годинник. Складали дві

скляні пляшечки з вузенькими шийками, насипали 
одну дрібненьким піском і злучали їх шийками 
докупки так, щоб пісок міг пересипатися з одної 
пляшечки до другої. Як лиш пісок з горішньої 
пляшечки пересиплеться в долішню — переверта
ють її догори денцем, і пісок знов сиплеться, як 
досі. Недорогий і дуже простий такий годинник, 
але і з ним чимало замороки, — раз-у-раз треба 
назирати за ним. Напослідок винайшли дзиґарі 
вежові. Хто й як перший вигадав це диво — 
незв існо. Кажуть, начебто араби перші вміли 
робити дзиґарі і що арабський каліф Гарун-аль- 
Рашид в р. 807 прислав дзиґарі в дарунок фран
цузьком у королеві Карпові Великому. Тод іш ні 
дзиґарі не дзвонили і не мали вагадла. Вагадло 
приробили аж в XVII віці. Тоді також поділили 
годину на 60 хвилин, а хвилину на 60 хвилинок. У 
великій пригоді стали людям дзиґарі.

Але їх можна було побачити лиш на баштах 
королівських та князівських замків. Мандрівник не 
міг користати з них, бо були дуже здорові і тяжкі. 
Про б ідних лю дей що й казати: вони мусіли 
вдовольнятися пом іччю  сонця, яке однаково  
світить і багатим, і бідним.

Довго, дуже ще довго треба було працювати, 
щоб вимислити годинник, вигідніший та дешев
ший, щоб усі люди могли користати з нього.

На початку XVI віку в місті Нюренберзі про
живав один мідник — Петро Гельє. Старість білим 
волосом припорошила його голову, але він не 
згортав рук, не кидав праці. Всі мали його за 
чесного чолов іка  та доброго  роб ітника. Опріч 
свого ремесла, Петро Гельє кохався в механіці.

Раз якось навідався до нього один італієць, з 
яким Гельє, мандруючи, запізнався в Фльоренції. 
Від того часу старий мідник кинув своє ремесло, по 
цілим дням читав книжки, рисував і вирізував 
всілякі шруби та коліщатка.

Жінка Гельє та двоє дорослих синів його не 
могли зрозуміти, чому такий працьовитий чоловік 
кинув роботу, і від світання до смеркання дорікали 
йому. Не витримав старий Гельє і, кинувши власну 
оселю, перебрався до своєї зам іж ньої дочки. 
Добра донька дуже любила свого батька, захисти
ла його, і хоч сама була вбога, все робила, щоб 
заспоко їти  його стар ість. На лихо, чолов ік її, 
кравець був страшенно цікавий і відтоді, як старий 
тесть оселився в його хаті, на хвилинку не мав 
спокою. Цікавий кравець не знав механіки, і всякі
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коліщатка, шруби, з якими раз-у-раз порався Петро 
Гельє, видавались йому чимсь незвичайним, 
дивовижним. Він слідив очима за кожним кроком 
тестя.

Одної днини старий мідник пішов до міста, 
забувши зачинити свою кімнату. Кравець подався 
до тестевої кімнати, радий, що може заспокс’ти 
свою цікавість. Здивований, майже зі страхові 
роздивлявся він по кімнаті, оглядав кожний кусок 
дроту, міді, заліза.. Все видавалось йому незви
чайним. Аж ось поміж всіляким знаряддям угледів 
кругленьку, невелику ш тучку, що якось дивно 
стукотіла і сичала. Спершу подумав він, що то йому 
почулося. Вхопив машинку в руки, приклав до 
одного вуха — стукотить; приклав до другого — не 
вгаває. Холодний піт обілляв бідного кравця. Йому 
видалось, що в тій  кругл е ньк ій  штучці сидить 
нечиста сила, і, не довго думавши, зо всієї сили 
кинув нею об стіну, а сам, не озираючись, вибіг з 
кімнати, хрестячись та проказуючи молитву.

— От воно що! — думав він, — от чого коханий 
тесть зачиняється в хаті, ховається від людей! 
Недармо ж жінка та діти витрутили тебе з хати! 
Спізнався з чортом і зачинив його в машинці. Годі! 
Не хочу жити під одним дахом з чортякою! Ще, 
борони Боже на суд потягнуть!...

Вернувшись додому і побачивши, що його 
праця попсована, старий Петро аж за голову взявся 
з розпуки. Стільки праці, стільки часу пропало 
марне! А тут ще дурний зять кричить, що не хоче 
жити в одній хаті з чортом. Нещасний Гельєзв’язав 
у вузлик своє майно і вибіг з хати на вулицю. 
Тяжко йому було. Він думав:

Я старий, немічний ... Прийде незабаром 
смерть і разом зо мною покладе в домовину і мою 
думку... І я не зроблю людям того добра, яке можу 
зробити. А тут ще н іхто  не йме мені віри, всі 
цураю ться мене, мов бож ев ільного . Що мені 
робити бідному на світі?... Ось що зроблю: піду до 
судді, попрошу його, щоб замкнув мене в тюрму. 
Там вже ніхто не перешкоджатиме мені.

Так подумав га й пішов до судді.
Суддя тільки що скінчив свою роботу і хотів іти 

обідати. Побачивши нового прохача, він дуже 
здивувався.

— Добродію! — сказав Гельє, — зробіть мені 
велику ласку: звеліть мене ув’язнити.

Почувши таке дивне прохання, суддя здивува
вся ще більше: він подумав, що старий збожеволів і 
пильно глянув на нього.

— Чого ж тобі так забажалось тю рми? — 
спитав він.

— Я, бачте, мушу скінчити одну дуже важну 
роботу, та, на лихо, не можу знайти затишного 
куточка, щоб мені не перешкоджали. В тюрмі вже 
напевно ніхто не перешкоджатиме мені.

Надаремне силувався суддя упевнити старого 
механіка, що в тюрмі не так-то вже добре, щоб туди 
проситись. Гельє так благав його, що суддя звелів 
ув ’язнити його. Дуже зац ікавив суддю  старий

Петро. Щоб дізнатись про нього ще більше, суддя 
пішов до його жінки й почав розпитувати її про 
чоловіка.

— Мій чоловік божевільний, — відказала жінка,
— він закинув роботу, цілими днями порається з 
книжками та всякою дурницею.

І сини не боронили батька. Тоді суддя звернув- 
сг цо дочки та зятя. Зять називав тестя божевіль
ним та казав, що він запродав душу нечистій силі. 
Бідна дочка плакала, боронила батька, як уміла, 
але її ніхто не слухав.

Повірив суддя, що Гельє справді збожеволів, і 
звелів всім одичам Петра зібратися, щоб при них 
випитати й ,о і вже напевно переконатися, що він 
божевільний.

В визначений день зібрались у суді всі родичі 
Петра Гельє. Послали в тюрму за ним і незабаром 
привели його.

Він увійшов до залі з повагою. Очі його диви
лись ясно та розумно. Лице сіяло тихою радістю.

В руці тримав він невелику штучку, схожу на 
яйце, в якій щось стукотіло,

— Панове судді, — сказав Петро, — от чого 
мені так бажалось дістатись до тюрми! Ми з моїм 
приятелем-італійцем  довго  вчились механіки, 
довго роздумували та роздивлялись, як зроблені 
дзиґар і на баштах, і врешті самі наважились 
зробити такий годинник, тільки маленький. Прия
тель мій постачав мені книжки, радив де в чому, ая 
взявся до роботи. Змовились ми мовчати, нікому й 
не натякати про нашу роботу, бо знали, що без 
глузува'ння не обійдеться. Опріч цього, в Нюрен- 
берзі чимало зручних механіків, і я боявся показу
вати свою роботу, щоб хто часом не покористував
ся моєю думкою, наче своєю. Тепер, коли моя 
праця скінчена, — не маю з чим таїтись.

З цими словами він показав машинку. То був 
годинник, чи нюренберзьке яйце. Так назвали 
його, бо був схожий на яйце.

Всі судді і хто лиш був в залі з зачудованням 
дивились на годинник Петра Гельє, а він кожному 
розказував, як той годинник зроблений.

Жінка та сини засоромились і почали пере
прошувати старого; дочка плакала з радощів, а 
зять переконався, що в машинці нема нечистої 
сили. Скоро вістка про новий годинник розій
шлась по цілому Нюренберзі. Всі почали поважати 
мідника Гальє.

Пояснення-сповничок: путній — путящий, до речі (good fit, able; 
заморока — тут — клопіт; назирати — доглядати, пиль
нувати (to watch, to loock after); каганець — пристрій світити 
(night light, fire pot); дзиґар — великий годинник на вежі, або в 
кімнаті; вагадло — маятник (pendulum); вгавати — переставати, 
втихомиритися (to stop); родичі — родина (family); натякати — 
згадувати (to hint); глузувати — насміхатися (to ridicule).
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Ч О М У  К В І Т И  Ч И С Т І

Люблють всі, дорослі й діти,
У садочках пишні квіти,

Жовті, сині, ще й червоні,
Наче устонька у Соні,
Гарні білі й рожевенькі 
Як ті щічки рум’яненькі.

— Квіти, — каже наша Христя,
Це для літа як намисто,

Або вишивка багата 
На сорочці, що на свято.

Ляля гладить залюбки 
Чисті, ніжні пелюстки:

— Хто вмиває вас так чисто,
Гарні квіточки барвисті?

Галя каже: — А я знаю, —
Дощик з неба їх вмиває, —

Миє очка й пелюстки,
Миє стебла і листки,

Зранку ж, літньою порою,
Квіти миються робою.

Просить Лесик: — Милий Боже! 
Оберни мене на рожу,

Щоб мене, як тільки встав,
Дощик з неба умивав!

Валентина ЮРЧЕНКО

Щічка, здр іб н іл е  від щока — cheek; намисто — neck-lace; 
пелюстка — petal, flower leaf; стебло — stem, stalk.



Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

І на дах ще довелось 
Не одне покласти щось.

Каже тут Івась: — Кузинки:
Лялю, Галю і Маринко,

Треба зошит нам узяти — 
_________ Нашу подорож списати!
Щ оденник — dairy, journal.

Із подій у ній буденних 
Створимо собі щоденник!

Я і ви і мама й тато 
В ньому будемо писати!

Всі погодились ураз: 
Добру раду дав Мудрась!

імсь-мгдмсь

Літо красне наступає —
Всі вакації чекають.

В гарну соняшну погоду 
Люди їдуть на природу,

І залежне це від звички, — 
До озер, лісів, над річку...

А Івась, матуся й тато —
По Канаді мандрувати.

Ще й Івасеві кузинки:
Ляля, Галя і Маринка.

Довго авто ладу вали, 
Поки речі поскладали,
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Ганна ЧЕРІНЬ

Я П О Н І Я  — К Р А Ї Н А  В И Ш Н Е В О Г О  Ц В І Т У
(Фото — авторки)

Павлусь не м іг дочекатися л ітн іх  вакацій. 
Справді бо, цим разом вони були незвичайні: тато 
обіцяв узяти Павлуся з собою до Японії, якщо... 
якщо Павлусь буде чемним.

А чемним . бути не так легко! Не можна вибіг
ти надвір, де приятелі вже почали грати в м’яча, бо 
треба спершу зробити всі домашні завдання. І не 
можна навіть сказати, що всі завдання будуть 
зроблені після гри. Ні, спершу завдання, — якщо 
хочеш бути чемним. Ну, а коли зробиш усі завдання, 
то вже й стемніло надворі, і друзі порозходи
лися — також готувати завдання. Чемна дитина 
теж замітає хату, витирає посуд, водить на прогу
лянку Сірка (це вже не так важко), чистить чере
вики, їсть шлінат і моркву, і таке інше. Але, щоб 
побачити Японію, варто бути чемним і навіть їсти 
шпінат і моркву, — вирішив Павлусь.

Витрамавши іспит на чемність, Павлусь почав 
готуватися в дорогу. До подорожі було ще три 
тижні, а в Павлуся все було приготовано й запа
ковано в валізу. Взяв свій фотоапарат, папір і 
олівці, навіть дві книжки, щоб читати на літаку. 
Взяв теж „Веселку” , бо хотів до кінця бути чемним.

Летіли японським літаком, і це вже було ніби в 
Японії. Стю ардеси були вдягнені в ,,к ім о н о ” , 
підперезані широкими поясами, що називаються 
,,обі” ; бігали між кріслами легенько й розносили 
японські страви.

— Чи то вони зварені в Японії? — спитався 
Павлусь.

— Ні, їх приготували на нашім аеропорті, але 
під наглядом японських кухарів, — пояснила мама.

Біля маленьких тарілочок лежали патички і 
також вилочка та ложечка. Мама їла вилкою, тато
— патичками, бо вже був один раз у Я понії і 
навчився цього мистецтва. Павлусь, звичайно, 
взявся за патички. Ой, нелегка це була справа! 
Патички падали з рук, їжа розсипалась на підлогу. 
Павлусь озирнувся навколо — чи з нього не 
см ію ться . Ні, кожен дивиться в свою  тарілку. 
Японці їдять патичками, а інші, крім тата, вилоч
ками й ложечкам и. Павлусь не відступав. Він 
крутив патичками на всі боки, поки не навчився 
затискати шматочки наміцно. Якось і їжа смаку
вала інакше, мабуть саме тому, що їв патичками.

— Молодець, — похвалив тато. — Якщо зумієш 
взяти патичками одне рижове зернятко, то будеш 
майстром цієї справи.

Може Павлусь і досягнув би цього, коли б літак 
не почав присідати . З в ікна вже видно бупо 
аеропорт Наріта, звідки недалеко до Токіо. То
кіо, столиця Японії, віддалена від Наріти годиною 
їзди. Автобус мчав ш ирокою  доро гою , такою  
майже, як в американських великих містах.

Авторка в японському кімоно.
— А що це за такий височезний мур, тату?
— Ги бачиш, що скр ізь , при самій дорозі, 

щільно забудовані житла. Люди нарікали, що їм 
багато шуму-грюку завдає цей рух, і уряд вибуду
вав високу стіну, що захищає людські вуха від 
зайвого гамору.

Прибули на Сіндзуку, в ту частину міста, де 
найбільше готелів для туристів. Павлусевій родині 
дали кімнату на десятім поверсі — що за радість! З 
вікон видко не тільки будинки, парки і мапеньких, 
як комашки, людей, а й величезну, повиту туманом 
гору.

— Тату, тату! Це гора Фуджі? Фуджі-Яма? Чи 
ми на неї поліземо?

— Це не Фуджі, синку, але Фуджі, принаймні 
здалеку, подібна до цієї гори. Може ми поїдемо до 
Фуджі на екскурсію, якщо не буде туману. Бо в 
тумані нічого не побачиш.

Було вже зовсім темно. Мама наказана всім іти 
до ліжка, але навіть тато не міг заснути — так 
впливає на людей далека подорож... Отож, вирі
шили з півгодини подивитися на телевізор. Молода 
японська дівчина, можна було відгадати, подавала 
останні вісті. Вона клянялась кожного разу, як 
починала говорити, і раз по разу казала ,,гай” .

— Так, як по-англійськи, мамо! — зауважив 
Павлусь.

— О ні, — засміявся тато. — Японською мовою 
,,гай” означає ,,так” .

— Це легко, — вирішив Павлусь. Отже, я вже 
знаю одне японське слово — „гай” . Ні, два слова, 
бо я ще знаю „сайонара” , — до побачення.
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— А тепер уже спати, бо завтра проспите 
сніданок. Тут снідають рано, — рішуче наказала 
мама. І всі послухали, навіть Павлусь, бо він уже 
звик бути чемним.

Павлусева родина пробула вТокіо десять днів. 
Тато ввесь час ходив на засідання і зустріч і з 
японськими інженерами, бо задля того його пос
лали в Японію. А Павлусь із мамою ходилк 
е ксурс ії і розважалися. Правда, мама задовго 
лишалась у музеях, бо дуже любила мистецтво, а 
Павлусеві це набридало.

— Мамо, ця ваза така сама, як і всі інші, а ти на 
неї дивишся, наче збираєшся її купити, — скаржив
ся Павлусь.

— Зовсім не така, це ж ваза з династії Мейджі. А 
купити її — всіх наших грошей не вистачило би...

Найвеселіше було, коли Павлусь із мамою 
поїхали в зоологічний сад Уено. їхали підземкою. 
Через те, що в цей день діти не йшли до школи, всі 
вони поспішали в їхнє улюблене місце для розваг. 
Поїзд ледве міг їх усіх примістити! А коли приїхали 
до зоопарку, д іти  висипали з вагонів, і поїзд 
спорожнів.

У зоопарку були різні звірі: леви, тигри, слон, 
жирафи... Таких Павлусь бачив і в Америці, але тут 
вони здавалися йому інакшими „японськими” .

— Вони, сину, ані японські, ані американські, 
тільки аф риканські чи австралійські — залежно 
звідки їх привезли.

Найбільший натовп був біля клітки з пандами. 
Діти простягали крізь ґратки гілочки з листям, 
гукали до панд, приманювали їх до себе. Але 
панди залізли на високу полицю і спали, повернув
шись до дітей спиною. Проте, як підійшов Павлик, 
сталося чудо: обидві панди злізли наділ і пішли 
пити водичку. Діти закричали з радощів і заляскали 
в долоні, а Павлик дуже зрадів і зфотографував 
панд аж три рази.

Десь коло полудня діти почали купувати в 
крам ничках р ізн і перекуски  і їли їх, сівш и під 
деревами просто на землі. Павлик приглядався, що 
ж то вони так смакують? Дехто їв смажену картоп
лю, інші — морозиво, а дехто — якусь мішанину в 
високій  паперовій  посудинц і, щось ніби ,, m і I k 
shake” , т іл ьки  густіш ий. Його д іти  їли також  
патичками.

Японські д іти дуже чемні. Вони галасують 
тихенько, якщо так можна сказати; бігають обе
режно, щоб не штовхати людей. Японія дуже густо 
населена, і тут справді треба вміти ходити й бігати, 
щоб не перешкоджати іншим. Одним словом, треба 
буди чемним.

Японці дуже поважають працю, науку й освіту. 
Тому й д іти  добре знаю ть, що треба пильно 
вчитися. Всі хочуть вступити в університет, але це 
не так легко: приймають туди тільки найкращих 
учн ів . Іспити дуже важ кі. Тому японські д іти 
вчаться пильно й не гають часу. Навіть до театру 
артистів навчають ще з дитячого віку, і це вима
гає також великої праці. Японці дуже люблять 
своїх дітей, і не тільки своїх рідних, але й усіх дітей

Японські діти на прогулянці в зоопарку.

взагалі. Вони бачать у них майбутнє своєї нації, 
своєї держави. Тому то на початку травня в Японії 
є спеціяльне ,,Свято Д итини” . Колись це було 
„Свято Хлопців” . Кожнародина, що мала хлопчика, 
вивішувала велику паперову рибу, а коли в родині 
було більше хлопчиків, то вивішували рибу для 
кожного з них. В останні часи, коли жінки здобули 
рівність із чоловіками, то й дівчатка стали рівними 
із хлопчиками, і тепер риби вивішуються на честь 
кожної дитини, чи то хлопчики, чи дівчинки. Ну, і 
тепер риби роблять не з паперу, а з пластики, щоб 
не розмокли на дощі. Японці на свято моляться у 
своїх храмах, а потім співають, пританцьовують і 
об ідаю ть. Вони дуже лю блять пити запаш ний 
зелений чай, помаленьку, із спеціяльними цере
моніями, при цьому лагідно розмовляючи.

— Мамо, а я думав, що японці ходять у довгих 
одежах, у кімоно, як ось на цих малюнках. А вони 
ходять у таких сукнях, як у тебе, і навіть у „дж ін - 
сах” .

— Так, японці тепер багато подорожують, і до 
них туристи їздять, так що нові звичаї і вбрання 
потроху й сюди приходять. Але вдома вони ще 
вдягаються в кімоно й японські капці. Я собі також 
купила кімоно, — сказала мама.

Вночі Павлусь прокинувся від якогось коли
сання. Мабуть, знову приснилася м андр івка  в 
космос! Але на столі затанцювали горнятка для 
чаю і сколихнулися завіси.

— Тату, тату, наш будинок хитається! — закри
чав Павлусь.

Тато й мама прокинулися, підійшли до вікна. 
Колихання стихло, ніби його й не було. Павлусь 
думав, що то таки йому приснилося. Але ж горнят
ка дзвеніли й хиталися!

— Ні, сину, тобі не снилося. Це справді був 
невеликий і короткий землетрус. Але не бійся: 
будинок цей так побудований, що він не боїться 
невиличких коливань.

— А великих?
— А великих — боїться. Недарма Я понію  

називають „Музеєм Вулканів” . їх тут у цій неве-
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Р А К Е Т И
(Ілюстрація Петра Холодного)

Злітають у небо премудрі ракети,
На Місяць літають і мчать на плянети,
А сповнивши все, що покладено в плян, 
На Землю вертають і — хлюп! в океан. 
Розбризкують велетні пінисті хвилі 
І падають вглиб океану безсилі... 
Пірнають у хвилі відважні норці — 
Дістати, зловити ракети оці, —
В них — люди, що їх астронавтами звуть, 
Вони і життя для науки кладуть.
Вітають усі цих героїв сміливих,
Які повернулись на Землю щасливо. 
Юначе, а ти — ну ж подумай мерщій! — 
До зір полетів би в ракеті такій?

Вапентина ЮРЧЕНКО

Норець — водолаз (diver); мерщій 
quick, righ away).

зараз, негайно (hurry up,

Л І Т А К
(Ілюстрація Петра Холодного)

Наш Василько ще малий.
Він сьогодні дуже злий. 
Молоток несе і кліщі,
Ще й гвіздочки — а навіщо?
Зупинися хоч на хвильку! 
Чом ти сердишся, Васильку?

Ганна ЧЕРІНЬ

— Ось я маю літака —
А морока з ним яка!
Він мотором гуркотить,
А далеко не летить.

Мушу знов ремонтувати, 
Щод далеко міг літати,
Щоб на нім Василь-школяр 
Долетів до самих хмар.

Кліщі — pincers,tongs; гвіздок — цвяшок (nail); морока — клопіт 
(trouble).

ЯПОНІЯ — КРАЇНА ВИШНЕВОГО КВІТУ
(Закінчення з сторінки 15-ої)

личкій країні, що тягнеться вузенькою смугою 
островів, аж 40, чвертина всіх вулканів у світі. 
Нещодавно був сильний вибух вулкану на однім із 
островів — ти може бачив це на телевізорі — і всіх 
людей з того острова вивезли, поки вулкан не 
вгамувався. Землетруси тут бувають дуже часто, 
мало не щотижня, але сильні струси трапляються 
може раз на два роки. Тоді буває багато руїни й 
каліцтва. Але японці дуже витривалі, вони швидко 
вибудовують зруйноване і далі тішаться життям, 

гору Фуджі побачити не довелось. До неї треба

їхати поїздом з самого ранку, а мама не наважилась 
на таке, бо зранку був густий туман. Проте, коли 
вже летіли до Америки, пілот сповістив, що літак 
якраз перелітає понад Фуджі-Ямою. Всі кинулися 
до вікон, а Павлусь попереду, зі своїм апаратом. 
Націлявся, фотографував Фуджі, аж поки гора 
зникла за хмарами.

— Я ще приїду подивитися на гору Фуджі і 
вилізу на самий її верх, — вирішив Павлусь.

П ояснення -сл овни чо к: туман — мряка (fog, m ist); кімоно, 
верхній жіночий халат (kimono); рано — тут в ранній годині, 
раннім ранком (early, at an early hour) ґратки від ґрати (grate, 
bars); приманювати — to lure; галасувати — робити крик, шум (to 
make noise); .гаяти — марно тратити час; спізнятися (to lose, 
waste, time, to be slow, to delay).
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Леся ШАНТА

П А С Т У Ш О
За горами, за морями, далеко звідсіля в давні 

часи в Україні жив собі малий хлопчик Івасик- 
пастушок. Одного разу він пас вівці недалеко лісу, 
коли раптом з-поміж дерев виїхав мисливець:

— Скажи мені, хлопче, чи далеко до найближ
чого села? — спитав він Івасика.

— Приблизно ш ість миль, пане. Та це не 
дорога, т ільки  польова стежка. Треба добре 
вважати, щоб не заблудити.

— Хлопче, чи можеш мені показати цю доріжку
— спитав мисливець. Я тобі добре заплачу.

Івась тільки голівкою похитав:
— Не можу, у мене ж вівці. Вони можуть 

розбігтися по лісі, а там багато вовків, пожеруть їх!
— Не журися! Як одну-дві вівці вовки розде

руть, я заплачу тобі за них. Дам тобі більше, ніж 
заробиш за цілий рік.

— Ні, пане, не можу — відповів Івась. — Це не 
мої вівці, а мого господаря. Він дав мені їх під опіку. 
Я обіцяв йому пригнати їх додому. Коли ж вони 
згинуть, я буду винен, не ви.

— Ну, добре, добре! Як не можеш сам показати 
мені дороги, то може приведеш когось із села. Я 
догляну за той час вівці.

— Ні, цього я не зроблю . Вівці не знаю ть 
вашого голосу. Перелякаються і... — Івасик замовк.

— Бачу, що ти мені не довіряєш — сказав 
мисливець.

— Ні, — відповів Івасик — ви мене намовляли 
зламати слово, дане господареві. Ви хотіли, щоб я 
покинув вівці. Як можу знати, чи ви дотримаєте 
слова. Ану ж ви залишите вівці й вони розбіжаться?

— Твоя правда, сину! — засміявся мисливець.

Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

К І В А С И К
— Я хотів би так вірити моїм дружинникам, як твій 
господар довіряє тобі. Покажи мені доріжку, я сам 
попробую добитися до села.

В той час із лісу виїхало багато вершників:
— Князю, ми думали, що ти заблукав!
Тоді здивований Івась дізнався, що незнайо

мий мисливець, це князь. Хлопець дуже перелякав
ся, що князь розсердиться на нього. Але князь 
посміхнувся і похвалив Івасика перед дружинни
ками.

Проминуло кілька днів. Одного ранку прийшов 
до Івасика посол від князя:

— Збирайся — сказав він — князьзапрошуєте- 
бе в гості.

Пішов Івасик.
— Івасику — сказав князь — хочу, щоб ти 

покинув пасти вівці й став моїм дружинником. Мені 
треба таких як ти, бо знаю, що ти завжди виконаєш 
те що обіцяв.

— Дуже радо — відповів врадуваний Івасик — 
якщо мій господар знайде когось, хто мене засту
пить.

Повернувся Івасик до свого господаря і догля
дав його овець, поки господар не підшукав іншого 
чабана. Тоді Івасик взяв свої речі, попрощався з 
господарем і отарою та й поїхав до князя.

П ояснення-сповничок: мисливець — hunter; дружинник — 
приб ічна княжа сторо.жа-охорона (m an-at arms, retainer); 
добитися — з трудом добратися, дійти, досягнути (to reach after 
an e ffo rt); вершник — horsem an; чабан — овечий пастух 
(shepherd); отара — багато овець (flock).

Запитання: Чому князь зробив пастушка Івасика 
своїм дружинником?
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Я Р О С Л А В  Б У Д У Є  М І С Т О
Коли князь Ярослав Мудрий був у Новгороді, 

прийшла до нього звістка, що печеніги взяли в 
облогу Київ. Ярослав зібрав багато воїнів і вирушив 
до Києва. Зіткнувся він з ворогами на тій горі, де 
тепер стоїть собор св. Софії. Було тоді тут поле 
чисте за містом. Почалась жорстока січа, і ледве 
до вечора здолав лютих ворогів Ярослав. Кину
лись печеніги тікати в усі боки і не знали, куди 
б ігти . Одні тонули в р ічках, інш і в болотах, а 
залишок розбігся по різних землях. Деякі посели
лися в Україні.

Учені дослідники старовини — історики, археологи та 
архітектори зробили реконструкцію первісного вигляду 

Золотих Воріт.

На честь перемоги, в л іто 1037-ме, заклав 
Ярослав м істо велике, біля того  міста Золоті 
ворота. А ще збудував і оздобив золотом собор св. 
Софії, красою якого захоплюються люди й понині.

Залишки Золотих Воріт перед їх відновленням

Золоті Ворота, символ Української Державности 
після відновлення

Любив Ярослав книги. Читав їх часто і вдень і 
вночі. Зібрав скорописців багато, і перекладали 
вони з грецького письма на слов’янське. Написали 
вони книг велику силу, ними насолоджуються й 
повчаються люди.

Софійський Собор у Києві. Н а  площі цього собору прого
лошено незалежність і соборність Української Держави 

22 січня 1918 і 1919 pp.

Книги — мов ріки, які напоюють собою весь 
всесв іт . В них — св ітл о  м удрости , бездонна  
глибина. Той, хто читає книги, веде бесіду з небом, 
землею і наймудрішими мужами світу.
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1595 року посол герман
ського імператора Еріх 
ГІясота проїздом відвідав 
Київ. Він прямував на За
порізьку Січ, сподіваю
чись залучити козаків 
на службу своєму монар
хові. Допитливий манд
рівник оглянув Київ, від
відав Софійський собор. 
Там його увагу привер
нув білий мармуровий са
ркофаг. Зі слів киян Еріх 
Лясота записав у своєму 
щоденнику, що в ньому 
спочивають останки київ
ського князя Ярослава 
Мудрого та його дружини 
Ірини. Але звідки у ХУІ 
столітті було відомо про 
події понад п'ятсотрічної 
давнини? Невже з народ
них переказів? А може, з 
письмових джерел, що на 
дійшли до нас? Адже з 
літописів було відомо ті
льки, що Ярослав Муд
рий помер 1054 року і 
його поховано у Софійсь
кому соборі в мармуро
вому саркофагу (Цю ж 
дату смерті князя видря
пав на стіні собору ано
німний автор в XI століт
ті). Дружина Ярослава 
Інгерда-Ірина померла 
1050 року, проте, де її 
поховано, ніхто не знав.

Проминули століття. Бі- 
ломармуровий саркофаг 
став одним з найцінніших 
експонатів Софійського 
музею. Таємнича гробниця 
не раз привертала увагу 
вчених. Коли і де її виготов
лено? Чи справді в ній був 
похований Ярослав Муд
рий? На деякі з цих питань 
відповів у 20-их роках відо
мий український мистец
твознавець М. О. Максимо
вич.

Розкриття саркофага Ярос
лава Мудрого. Березень 1964 
Р-

Січа — битва (battle); бігти, тут утікати безладно (to run in panic); 
скорописець — назва мисців, які переписували книги перед 
винаходом друку. Деякі слова вони скорочували на зразок 
сьогоднішньої стенографії.
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Гапина ЧОРНОБИЦЬКА

СОНЯ II ОЛЕГ КОЛО ГІБОНІВ
— (Ілюстрація Петра Холодного)

— Подивись, сестричко Соню,
Як ці мавпи, ці ґібони
В дротяній своїй оселі 
І привітні, і веселі 
Лазять легко, швидко-швидко 
Догори під саму сітку!
— Відкіля Гібони родом?
— Десь із Азії — зо Сходу.
Люди їх в лісах зловили
І у клітку посадили.
А малятко те, що долі, 
Народилось у неволі.
Вік його — якраз півроку.
— Як химерно косить оком!
А чого так косить?

— Знаю:
Там он дверці відчиняють 
І несуть їм прямо в хату 
На тарілочці салату.
Мавпи всі в одну хвилину 
Поспускалися вдолину,
Кожен чемно, потихеньку 
Взяв сніданнячко у жменьку.

— Бач, ці мавпи чемність знають: 
Не спішать і не хапають.
А поїли — знову гратись,
Знов чіплятися за ґрати.
Так мені цікаво бачить,

Як вони легенько скачуть 
Спритні, жваві і моторні,
А долоні чорні-чорні!
Мавпи с, — казав наш тато, — 

Знамениті акробати.

ВЕРЕДЛИВА ХРИСТЯ
(Ілюстрація Петра Холодного)

Вередлива Христя сіла кашу їсти. Тре рука
ми очі:

— Каші я не хочу!
Борщик їй зварили. Знов вона щосили над 

мискою плаче:
— Борщик загарячий!
Дали Христі юшки —■ аж закрила вушка, 

ніжками тупоче:
— Юшки я не хочу! ..
Каже юшці каша:
— Що ж це Христя наша нас не хоче їсти? 

Як не сором Христі? Чи я підгоріла? Ні, смач
на і біла. Тож дідусь нехай з’їсть мене, й край!

Юшка посумніла:
— Я їй теж немила. Не стерплю образи, — 

розіллюсь відразу . . .
Борщик засміявся, аж у боки взявся:
— Мною хто гидус — хай поголодує;!
Та як плигне з нечі, аж розбився глечик.
От приходить Христя зголодніла з міста. В 

пічку заглядав — нічого нема*;: ні борщу, ні юш
ки, — аж спустила ручки та прошепотіла:

— Хоч би кашки з’їла!
Так тихенько в хаті. Котик волохатий лиш 

собі в куточку до Христі муркоче:
і
„Вередлива Христе,
Почекай до ранку . . .
Певно, будеш їсти 
Смачно свій сніданок!”

Ніна БУРИК



Галина ЧОРНОБИЦЬКА

ВЕДМІ ДЬ
(Ілюстрація Любослава Гуцалюка)

В зоопарку Нестор з татом 
Обійшли усі куточки,
Але там ще, з-поза ґратів, 
Визира ведмідь горбатий,
І його побачить хочуть.
Він страшнючий виглядає,
Але Нестор не боїться.
Вже пакунок розгортають 
Для ведмедя Оля й Ірця.
Він стоїть і око косить, 
Зустрічає їх так радо,
Бо усе йому приносять 
Полуниць і винограду.

— Тату, глянь: ведмідь ледащо 
Роззявля широку пащу.

— Бідний „вуйко” — у неволі! 
Мав колись він кращу долю.
Є такі у нас, в Карпатах,
У лісах, у полонині. . .

— Може „вуйко” має брата,
Що блукає там і нині?

(Ілюстрація Миколи Бутовича)

Зустрілись в небі літаки 
Та й завели розмову.
Один промовив: — Ти якийсь__
Неначе паперовий . . .

А паперовий змій на те:
— Так, ніде правди діти,
Але тебе пілот веде,
Мене ж — маленькі діти.

А коли виростуть — лети,
Пролинь цими шляхами: 
Зустрінешся у небі ти 
Із ними — летунами!

Леонід  Полтава

— Як там любо, як там гарно 
Тиша, тінь і прохолода!. .
Тут щодень у спеку марно 
Ллють згори на нього воду. 
Він захекався, гойдає 
Головою вправо, вліво,
Де подітися, не знає. . .

Він тут зовсім нещасливий. 
Посумнілі має очі,
Лиже ці залізні ґрати. . .

—Бідний, бідний! Як він хоче 
Повернутись у Карпати!



Anna КОССОВСЬКА

Р О З У М Н А  П Т А Ш К А
(Ілюстрація Петра Холодного)

Сіла пташка на вікно 
Каже: — Я люблю зерно,
Та насип мені, хоч трішки, 
їм я мало, менш, як мишка.
Я насипала зерна 
Поза рамою вікна,
Пташка дзьобала, стрибала,
А тоді мені сказала:

— Бачу я, що ти не зла,
Мені їсти ти дала,
І за це, тобі в подяку 
Буду я тобі співати!
Я сказала: — Ти дурненька, 
Поміркуй собі гарненько,
Ну, хіба ж ти соловей?
— Та ж не всім будь солов’ями! 
Пташка писнула на рамі — 
Знаю, я, він просто диво 
Солов’їний спів дзвінкий.
Я ж співаю, як умію 
Вимагати ж ти не смієш,
Так мені дала природа,
А у нас із нею згода,
Так співатиму ввесь вік! 
Прощавай! Чі-рік-чі-рік!!!

з - д и т я ч о г о

життя
УЧНІ „РІЧНОЇ Ш КОЛИ” В МЮ НХЕНІ, ЗАХІДНА  

НІМЕЧЧИНА ВИВОДЯТЬ ГАГІЛКИ

Міра Ф р а н к е в и ч ,  10 років, учениця 3-ої кляси 
„Рідної Школи” з „Українського Інтернату” в Мюнхені, 
Західня Німеччина, написала листа до „Веселки”, 
прислала привіт від усіх дітей своєї кляси і допис про 
виведення ними гагілок під час цьогорічного Великодня.

З/і
, '$b&C£cjbk(L'
С.Щ.А zJî nVXMK.

У нас із нею згода — ми погодилися на таке.

Х М Л Я  4 0 /і& Л їЛ *. JCcXXtcfiMym-

■SU:r / f tL  у А /u X L A ^ b k x y u y

у с  ^  m /U 2 m J c O t A c/LXCjUu .

Л&ЛСУ chjlUAynvy 'CjAf'uOLASHjibAu/X* 0ПС?6<Х-

fU LU M jh, . cA ll, --6gl QLA7iU_ A 1fe/lOxSWiJbzQ,

J ' \  C Ljdym ^ KlJX, /LuJklcA, Отих 

tyrKU. Д, AJ^'JXL/HXJcMr^y СОи^іІиУ]

rifU L  ^y^yrdJfUUjjJYm, ,14.

J x c u J u g ^ m  г с и и ^ іА а .,% 9s x c  Л ш іл ш м х .

пОМь omo,
<Жа/гісЯл̂х.

JL  сЖОу-иУ 5 ZfuMy^CrcCr S îCuynjOL <3xy/uxjLCL

s ls i  /JLC/yrfUj С амло. ^X o ^A ^yr^c  U y y

&LL Otuno слилуууих
nmXL M y opyviUUL >y  ^C U JU JO ^U ĵ  

D i& U fflM C L c /lL  сЬ " сЯ, сЛ Л -С хкпМ  XXJJtCr

оb  Ax M JL W jL  O V ljn jl/rm O ^  J u A c X & ±
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>y сА о ю ОС£̂ і/іу.

(Д[|Ьсь %fiaMJktbvJ<-

' ski, ̂   ̂ 1 "' ^

i f
Jb wuy^AJuy wxmd %Ь-га Л б іМ іЛ  ЛУКУ*. 

<мм. с с л я ^ ^ ^ с и л и . /ух  гитгооргхУ ф -ц  /х с л и Jfa jw pv^L  

ч л с  сЛц. t (у іґ іх ш и х . J оссл& пцс <т<х OjUmu 3 оаорч^Щ  

сЛСОсАХС Лллізоо^и/тлл. гЛ^Хс/Ли. 'КДі̂ бс^и. ybtg
лщікочд.

Сспщі dbfbXrLOfrX л, 'O^ymfoOM  ̂т а  
Хсжл/ІЛоНбС- -biOfrLftaJjiX cJii^VWic/bXOi ^  t/VWyjL 

XaXkmXLcALL Vai 7№Qbi/zl%, _ ЛЦр(Ґ nOVJffrJU^ у&вЛлЛіОЬри,

afolxnuL . Ж<х ж ^ с  b v jifu ) jjv jd \^  osm/xpju d^uujio^- 

'Vjxlujl zccAmuAL Qfwcmi ttlo- CUJlwp, .jDo&mwuCc 
wvrrxyurju/wJj<y t̂eJicwitL ад, Хчяхуууауг, осун-ь 
Й̂ /Пі5̂иіа(£г ( /буижигдиж£>'.

CSlafl£Uxy)r1i  ^MXUUjU/ltL /3 О^^фІЛХу 

сХ'гпд/нмь t/ілАуд.; c A s i u ^ J i i t  /п л  $rwuJu>n:
ПгіО\ММА1АсЛО VJlfU M & W  VZJlUA^iXna .»<Л /& Ж 4 -  

Л^СМА, cAfUCcA<X J) 'WOC 7ХЦу)П. ОПО& &JlOJVK&\ 

^о о кж и хо  X t/H iA  га^ншщ АІ. /кл> о ^Щ и ^о .

9&ь c/LUqJ»C/X A  ОШС Оуі&яаліг &6C£c/L0l 

A#jcAUUjJlCL ■ £іЄсЯЖь С/ГУШ^имх) JlnOOyLL ГісЛОАЩ/ГШ1) 

cfeb u o yritiln u t oyu^oj^u^rm o c.o-dc yjlA  IxyvM, 

'„ІЦсущ, /Щ ь  ^Wbhvvux, wi Д̂/'га-иил..
SlxyiCJL JbuJbtAJiO^ сШл, ‘ЛгХс/ипАа.,

“Осі ccû ° ^ -  3

niZ{V^<M /rn.O M ym >C& Л, 4Ш хШ - op* rlO JlU /JhjJL  

"Stcy^KU/ILLCSL OV/uydbbL ." <&ymu, OCL-дОчАу oh)f\5UMtt 

yfau&rruynJMJlJUL /3 ч О Л м /ікс№  L>JiOCO0fACO^ <Я~

гуш/шнЛц " 3 JtA  20/140" Лиш . ^
ЗСя^хилуи/ 'юХіиа. /4сЛ/УУ&~‘Я/н&' tjxsikj\Jm l  

1 *60^  , ^ е . &ССЛКУ ^илЬсМЛМ. aJ^i  )

%Є- 'НОАХХ, C lruJbvfL  'M£t nacAJLKA/X- еДчд/ПЩ/иАа.

<ууих_ (JhlQfusSL . ОтУЦхЛьАм, СеЛМ̂СЧ ! сЛ УШ£Щ, /Щ£ 
Op&\ j_yiAxJix£L, O jp’ V-CLC. cM AM G/M Jc^fexU^ 0СМІОТ\Юх\\,

ь л а я & л , . 3o J ^ M c n jjp M T  o ^ ffjo ju jk m o  го і^м л Л о ю . 

*'̂ £>ідо-, Якую Яхл+щіо у" wux Уїл  ̂ ^ІЮ укм, £>£pvoJj 

іх и , /M^lcMjy НЯ С/УІМЛЬЛиіи, у^^ІілДрі^Кгих

Діти „Рідної Школи” в Мюнхені виводять гагішсй.

Оимхщсі.
odiq - бСКДХіг OTLoiut rWwJty'UXAXt- Ь іуУЩ ь /О

Q̂HTVCU ?)w ск, ІиДхЗХХь 

yJifnj0LUU£Jbkj[yiO ^ н /т і2 (г^ а /т ^  

JkncryUXM̂kj.
Від Р е д а к ц і ї :  Дорога Міро! Твій лист зробив нам 

велику приємність. Ти написала його гарною українсь
кою мовою. Видно, що маєш добрих учителів і сама 
стараєшся вивчити рідну мову. Думаємо, що й Твої 
співклясники також гарно говорять, читають і пишуть 
по-українськи.

Дякуємо за допис про гагілки і за світлину з дівчат
ками в вінках та з хлопчиком по-середині кола. Не 
забувай про „Веселку” і пиши частіше та заохочуй інших 
дітей писати.

Щиро вітаємо Тебе, Твоїх Батьків, всіх дітей Твоєї 
кляси й школи та Вчителів і Виховників!

Світлана КУЗЬМЕНКО

М І Й  к о т и к
В мене є сіренький котик.
Я з ним радісно дружу.
Він у слід за мною ходить,
Як по хаті я ходжу.
За клубочком — любить гнатись.
Він охочий до забав.
А коли захоче гратись,
Каже голосно: няв! няв!

Дружити — приятелювати
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Текст: Вапентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

в е с е  л и к  - Л Я С Ь

Лясь зібрався з лісу-бору  
До сумівського табору,

А тимчасом недалечко  
Десь у лісі, на краєчку

Немалий наплечник взяв 
Друзів-звірів попроїдав.

Пастуш ки вогонь палили Вітерець-жартун повіяв, Ой, біда! Вогонь палає,
Й зле ту ватру загасили. Іскри в лісі вмить посіяв... Звірів, птахів розганяє!

Як пож еж у загасити? Тут Сова, поважна дама, А кроти там не чекали,
Де ж  Веселик. Що робити? Каже: — Шлімо телеграму! Рів великий розкопали

І вогонь спинився, втих... Лясь на ровері в дорозі, Ну і що ж  було там далі?
Мудрі голови у них! Поспіш ає у тривозі. Він кротам всім дав М ЕДАЛІ!

Кріт, крота — mole.
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