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ВІДГАДАЙТЕ П’ЯТЬ ОРГАНІВ 
ЧУТТЯ

У кожній строфці цього вірша є мова про один із 
п’яти органів чуття — зір, слух, нюх, смак, дотик. Назвіть, 
який орган чуття скривається в даній строфці.

1. Великі очі маю я 
І називаюся сова.
В ночі кричу пугу-пугу,
А вдень собі смачненько сплю.

2. Я довговухий зайчик звусь.
Як з небезпекою спіткаюсь,
В капусту я нераз ховаюсь,
Бо вуха в мене знамениті,
Нераз мені поможуть скритись.

3. Песик каже гав-гав-гав,
Хтось кісточку мені забрав,
Піду кістку пошукати,
Ніс буде допомагати.

4. Качка каже ква-ква-ква,
Зимна у ставку вода,
Буду смачно попивати 
Та на беріг випливати.

5. Свинка каже рох-рох-рох,
Хтось мені несе горох,
Буду ласо заїдати,
А опісля спочивати.

6. Котик каже м’яв, м’яв, м’яв, 
Мишку нині я спіймав.
Мишка хоче утікати,
Я буду її тримати.

Так казали звірі всі 
Про слух і про нюх,
Про смак, дотик і про зір.

Аж взялась Маруся десь —
Запросила всіх в танець.

Христя

Л І Ч И Л К А
(Рахуємо до 10)

1, 2, З
До школи іди!

4, 5
Діти в клясу спішать.

6, 7

Чи чуєте дзвін?

8

Поспішім!
9, 10
Додому ходім!

Христя
РОЗГАДКИ ЗАГАДОК ЗА ЖОВТЕНЬ 1987 p.: СТО, Стоп, 
стопа, столяр, столиця, століття, Стокгольм,стоматолог, 
сторожкість. (Можуть бути й інші слова). ЗАГАДКА- 
НЕДОМОВКА: Губи, зуби, (в) роті. МАЛА Й ВЕЛИКА: 
Вказівки годинника. ЩО ЦЕ? Окуляри; Мряка, туман; 
Вітер. ЧУДО-ДИВО ПАРОВІЗ: Корабель-пароплав.
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CTOP1NKH СЛЯБИ

Михайло МАЙОРСЬКИЙ

ПРИВІ Т ЛЬВОВУ!
В цей пропам’ятний день листопаду 
Ми зійшлись у велику громаду 
Поклонитися тіням борців,
Щ о за рідний боролися Львів.

Бо за Львів хто боровся, хто згинув, 
Той прославив усю Україну,
Бо і Київ, і Харків, і Львів —
Це земля його гтредків-батьків.

Бо за Львів хто боровся завзято, 
Боронив і зелені Карпати,
І поліські, й волинські гаї, —
Землі предківські, рідні, свої.

В цей пропам’ятний день листопаду 
Ми зійшлись у велику громаду 
Переслати далеко у світ 
Львову нашому теплий привіт.

Місто нашої туги й любови, 
Незабутній, далекий наш Львове! 
Стій на варті, чекай на ту мить,
Аж новий Листопад зашумить!

Собор св. Ю ра у Львові

Будинок Львівського університету. Тут відбувалися важкі Загальний вигляд Львова. На першому плнні будинок 
бої під час українсько-польської війни у листопаді університету, На дальньому — вежа львівської ратуші, з

1918 року, я к о ї^  листопаді 1918 р. йамаяв прапор відновленої Укра
їнської Держави.
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"•Г У аЛ іХ  - АйІ'ГЦкМС ' i f

Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

М А Н Д Р І В К А  К У Р Ч А Т К А  — Ж О В Т Е Н Я Т К А

На хуторі недалеко головної дороги жило собі 
курчатко. Називалося Жовтенятко, й було воно 
відважне, горде й зарозуміле. Нікого й нічого не 
боялося. Ані пса, ані кота, навіть авта не лякалося.

Інші курчатка з подивом розказували, як то 
одного разу Курчатко-Жовтенятко гордо по го
ловній вулиці походжало і ні трішки не зважало, що 
просто на нього суне велике авто. Авто гуділо, 
рипіло, скрипіло, але Курчатко-Жовтенятко смі
ливо йшло на саму середину головної дороги й 
стануло там. Авто швидко перелетіло і о, диво...! 
Курчатко-Жовтенятко далі дорогою гордо кроку
вало. Ніби нічого й не сталося!

Хтось певне похитає головою  й подумає: 
Курчатко -Ж овтенятко  було ще напевно л е гко 
важним, нерозумним, ціп’ятком.

Та воно не так було! Курчатко-Жовтенятко 
навпаки — було дуже хитре, бистроумне та цікаве
— аж забагато!

Двір, навіть дорогу, Курчатко-Жовтенятко вже 
знало дуже добре. І зовсім нецікаво йому було 
гратися з другими курчатками. Вони все тільки 
пищали, їсти просили та всякі теревені оповідали. 
Ото ж з нудьги воно рішило вибратися у мандри, 
щоб світу побачити й розуму набратися. Одного 
дня, раннім ранком, коли мама квочка якраз 
спочивала, пустилося наше курчатко в дорогу. 
Погода була прекрасна, світило сонце, а мале 
Курчатко сміливо крокувало краєчком головної 
дороги. Та скоро змучилося! Почало оглядатися за 
автами, що мчали безперервно дорогою. Не зле 
було б під ’їхати шматок дороги — так гарячо і я таке 
втомлене.

Але котрий водій зверне увагу на мале курчат
ко? — Курчатко-Жовтенятко розгнівалося на авта, 
обернулося й пішло вузькою  межею, полями. 
Довго йшло воно! Тут, то там зернятко найшло — 
посмакувало собі й нарешті захотіло пити!

В далечині побачило велику галявину. Там 
напевно буде вода — подумало Курчатко і по
прямувало туди. Але коли підійшло ближче по
бачило, що це не звичайна собі галявина, а велика, 
рівна-рівна площа. Там знімалися вгору й призем
лювалися великі шумливі птахи. Курчатко бачило 
їх часто у себе над хутором! Це було летовище.

Якраз  б л и зь к о  К у р ч а т ка -Ж о в т е н я т к а  стояв 
такий птах  і готувався в дорогу. К у р ч а т ко  скорень

ко підбігло до нього. Об крило спиралася дошка. 
Курчатко -Ж овтенятко  довго  не надумую чись, 
вилізло по тій дошці й сховалося на крилі. Навіть 
дихати перестало бідненьке, щоб не дай Боже, хто 
його не найшов і не післав додому. Та ніхто й уваги 
не звернув на нього.

За хвилину до літака всіли якісь люди, і тоді 
щойно почалося... Настав страшний гуркіт! Про
пелер розкрутився швидко І мале Курчатко-Жовте
нятко, хоч ніколи нікого не боялося, радо з іско
чило б в цій хвилині на землю. Та вже було пізно!

Літак здригнувся кілька разів сильно захитав
ся і п ідн ісся  вгору! Курчатков і-Ж овтенятков і 
закрутилася голова. Не так собі воно уявляло свою 
першу подорож!

Віяв такий сильний вітер, що Курчатко не 
вдержалося й поховзнулося на гладкому крилі 
літака. А тоді полетіло зі страшною скорістю вниз. 
Воно ще встигло закрити очі з переляку й подума
ти: отут мені вже кінець! Нараз — плюск! Курчат
ко-Жовтенятко опинилося в глибокому ставку.

Тітка Качка, яка на щастя, недалеко плавала, 
дуже перелякалася. Коли ж пізнала Курчатко,
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схопила його в дзьобик і винесла на берег. Довго 
лежало Курчатко-Жовтенятко без пам’яти, а коли 
очуняло розглянулося й з утіхи  не знало що 
робити. Воно було коло свого рідного хутора.

Побігло радісно підскакуючи, до братіків та 
сестричок — курчаток, а про свою невдалу по
дорож нікому й не згадувало. Але від тоді стало 
чемне й скромне, не гордилося, маму Квочку 
слухало. Скажете — воно ж було таке відважне, 
всім цікавилося. Так, воно й далі було таке, але 
стало розумніше та розважніше.

П ояснення -сповни чо к: Крокувати — ставити кроки , йти; 
теревені — розмова про неважні справи (blab, chit-chat); мчати
— швидко посуватися (йти, їхати, летіти тощо); водій (авта) — 
driver; межа — тут вузька смужка землі, що відділює окремі ниви 
в полі (furrow, hedge between two fields); галявина — бездеревне 
місце в лісі (clearing in the forest); очуняти — опритомніти (to 
become sober again, to recover one’s consciusness).

Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКІС

Х О Ч Е Ш  М А Т И  Д Р У З І В ?
А нд р ій ко  сів робити домашнє завдання з 

української мови й задумався — вчителька сказа
ла, щоб написати про друзів.

— Кожний з вас має добрих друзів, правда? 
Хлопці мають товаришів, з якими люблять змага
тися й грати в різні гри, дівчата мають близьких 
подруг. Напиш іть — що значить бути вірним 
другом, або вірною подругою.

— Я не знаю, що писати, — з огірченням думав 
Андрійко. — Всі мої товариші завжди насміхаються 
з мене, щось розказують один одному про мене на 
вухо, роблять міни, сміються і прозивають мене 
„Хома” .

— Над чим ти думаєш? — спитала мама. — 
Маєш якесь трудне завдання? Може, я могла б тобі 
помогти?

— Я мушу написати про друзів, але в мене 
немає добрих друзів і я не знаю що написати, — 
відповів похнюплений Андрійко.

— А хіба Івась не твій приятель? А Микола? А 
Роман? Вони всі добрі хлопці й ти з ними това
ришував, грав у копаного м’яча та й вчитеся ви 
разом. Що сталося?

— ЗМиколоюя посварився, бо він вдарив мене 
м’ячем. З Івасем ми також більше не приятелюємо
— це він прозвав мене „Хома” і всі сміялися. А 
Роман каже, що я „чванько” , що я люблю бути 
„босом” і скрізь пхатися не перше місце. А ще 
сказав, що я „зрадник” . Ніхто з них не хоче зі мною 
товаришувати, навіть не хочуть мене у спортовій 
дружині мати...

— А, може, ти також у чомусь'винен? — запи
тала мама. — Ось коли Микола вдарив тебе м’ячем, 
то що ти зробив?

— Ну, я також вдарив його, а м’яч закинув аж на 
чуже подвір’я. Я не буду „мокрою  куркою ” , я вмію 
добре дати стусана... Коли мене хтось прозиває 
різними словами, то і я не мовчу. Я сказав Романові, 
що він „тютя з полив’яним носом” , от що! Я пішов і 
розказав директорові про його різні штучки і його 
кликали до канцелярії.

— Знаєш, Андрійку, якщо ти хочеш мати друзів 
і хочеш, щоб тебе твої приятелі любили, то не роби 
їм того, що тобі самому прикре, будь розумнішим. 
Тобі неприємно, що тебе прозиваю ть, то й ти 
стримай свій язичок. А те, що ти прискаржуєш 
товариша перед старшими, то це серед друзів 
зветься „зрада” . Бути зрадником це значить не 
бути вірним своїм друзям, виставляти їх на пока
рання. Так роблять недобрі люди, щоб помститися 
на комусь. Пригадуєш з української історії Кочу- 
бея? Він зрадив гетьм ана М азепу, по їхав до 
московського царя і розказав йому про гетьманові 
пляни звільнити Україну. Ось і ти став таким малим 
„кочубеєнком” — пішов товариша свого прискар- 
жувати. А ти ж сам міг сказати Романові, що він 
щось зле робить, правда? Подумай над тим, що я 
тобі сказала, а, головне, — навчися вибачатися за 
свої провини. Якщо будеш справедливим, то й 
друзі в тебе будуть!

Андрійко відклав своє домашнє завдання і 
роздумав над тим, що йому сказала мама. Минали

п-гулєх-леі'ецімс
'89
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дні й за цей час дещо змінилося в Андрійковому 
житті. А сталося це так. У школі, на перерві, коли всі 
були на сніданку в кафетерії, трапилося Андрієві 
сидіти напроти Романа. Андрійко бачив, що Рома
нові хочеться його зачепити і справді — Роман 
зім’яв кулю з паперу і поцілив нею просто в Андрія. 
Ой, як хотілося Андрієві у відплату луснути цією 
кулею Романа, він вже націлився, але в ту ж мить 
хтось поклав йому руку на плече — це була 
вчителька, пані Радчук, що чергувала в кафетерії.

— Андрію, підеш до директора! Зараз же після 
лекцій! — суворо сказала вона. Андрій знав, що 
битися в кафетерії заборонено, але хто ж перший 
поруш ив це правило? Роман! Він поглянув на 
Романа, але той сидів і з невинним виглядом їв 
свою канапку. Чи сказати деректорові? Ні, він не 
скаже...

Після лекцій директор за кару залишив Андрія 
ще на одну годину — мусів переписати цілу 
сторінку з читанки. Прикро було йому відчувати 
несправедливість, але зате він не став „кочубеєн- 
ком” , як казала мама. По дорозі додому раптом 
наздогнав його Роман, — видно, чекав на нього.

— Гей, Андрію! А ти молодець, — я думав, що 
ти скажеш директорові, а ти...

— Не хотів бути зрадником, от і все! — відповів 
Андрій.

— А ти вибач мені, це було дурне, що я зробив,
— озвався Роман. — Знаєш що — завтра наша 
дружина буде готуватися до змагання з „Гайда
маками” і ти прийди, — нам треба доброго грача на 
обороні. Прийдеш? Івась і Микола також хотіли, 
щоб ти був у дружині. Хочеш грати? — сказав 
Роман по-дружньому.

— Певно, що хочу! — зрадів Андрій.
Хлопці зустріли Андрійка вже на площі. Не бу

ло й сліду якоїсь неприязні, а після гри, коли вони, 
спрагені, пили помаранчевий сік, Микола сказав:

— А виходить, що ти, Андрію, непоганий хлоп!
Д одом у А нд р ій ко  повертався веселий і це

помітила мама.

— Що сталося? Ви виграли? Певно, ти оборо
нив ґоля? — питала вона.

— Я виграв, — засміявся Андрійко, — у мене є 
тепер товариші. Я виграв друзів мамо!

П ояснення-сл овничок: огірчений — прикро  розчарований, 
невдоволений; (em b itte red ); похнюпитися — заж уритися, 
похмуритися, схиливши голову вниз (to be downcast, to be 
disappointed); робити міни — викривляти обличчя (to grimace); 
чванько — хвастун, хвалько (boaster-sw aggerer, b raggart); 
стусан — удар кулаком  (blow , s trike ); дати стусана — to 
give a blow w ith fist; „тютя” — боягуз („ch icke n ” , coward); 
полив’яний — glazed („полив’яна тютя” — мамин синочок); 
чергувати — тут дижурити, пильнувати порядку (to be on duty); 
„канапка” — sandwich.

Таня ГУК

Т Р И  л и с т о ч к и
На краю села стояла старенька хатка. В ній 

жила ще старіша бабуся, а перед хатою росло 
старезне дерево. Його гілляки були грубі, вузлу
ваті й покриті густим листям. Під ними виросли три 
молоденькі гіллячки, можна тільки з одним лис
точком при кінці. Найвища з них гіллячок мала 
найбільший темнозелений лист, друга трохи нижча 
мала менший листок, а третя, яка тулилася біля 
них, мала ще менший, яснозелений листочок. 
Найменший подув вітру ворушив ці три листочки й 
вони сходилися ближче один до одного, а силь
ніший вітер збивав їх до купи.

Появилися ці три листочки ще ранньою вес
ною. Розвивалися й росли поволі, цікавлячись

усім, що робилося довкола. Коли під впливом вітру 
вони сходилися близько один до одного , то 
шепотіли між собою, розповідаючи про бачене. їм 
було так рад існо купатися в св іж ом у повітр і, 
обмиватися дощовими краплями, які іноді били 
боляче по них. Найбільше їм подобався ранок, 
коли золоте соняшне проміння будило їх із сну й 
об ігр івало  їхн і зелені, блискуч і тільця. Всіми 
порами вони впивали в себе соняшне тепло й 
радісно шепотіли між собою. З більшою силою 
кружляла по їх ж илочках зелена життєдайна 
рідина, яку вони одержували від своєї мами- 
дерева.

Весь їх день проходив у тому, що вони купа
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лися у соняш ному пром інн і, повертаючи свої 
зелені тільця при найменшому поруху повітря. 
Після заходу сонця повітря холоднішало й листоч
кам ставало сумніше. На небі появлявся блідий 
місяць, який байдуже споглядав на землю. Кожний 
раз міняв свою форму й охоче дружив з хмарами. 
Листочки з зацікавленням дивилися на нього й 
дивувалися, що при місячному світлі, все вигля
дало інакше, більш таємничо.

Так минали дні, ночі й місяці. Крім гарних, 
милих бували й неприємні, болючі почуття, особ
ливо, коли рвачкий вітер налітав несподівано й з 
силою мотав, крутив і рвав на всі боки листочки. 
Тоді вони піднімалися вгору, падали вниз і билися 
об боки гіллячок. Не тільки ці три листочки, а й їх 
старші брати розпучливо шукали захисту, постог
нуючи стиха. Полютувавши, вітер із шумом летів 
далі, а листочки старалися спочити після бурі.

Чим далі соняшні дні коротшали, а неспокій
ні, часто без місячного світла ночі обгортали тугою 
наші листочки. Вони сходилися докупи й здиво
вано з сумом шепотіли між собою, питаючись що 
це робиться довкола, куди зникають теплі дні й що 
буде далі?

Вітри прилітали все частіше. По ночах являвся 
непривітній вітер. Іноді бував ще теплий ранок, 
який приносив із собою грайливий, веселий ві
трець а за ним прилітав легіт.

В теплі дні лагідний вітрець з любов’ю круж
ляв біля листочків. Він легенько підіймав їх і, 
сміючись питався, як їм живеться. Листочки радіс
ним трепотом зустрічали його шовковий, теплий 
віддих й, перебиваючи один одному, розповіда
ли йому про своє життя. Шовковий вітер опові
дав їм про теплі краї й моря, звідкіля він приходив. 
Тоді листочки пригадували собі, що вони чули 
подібне від ластівок та інших птиць, які прилітали 
сюди на літо й щебетали, що коли похолоднішає, 
вони з дітьми відлетять назад туди, де нема холоду 
й морозів.

Дні коротшали й холоднішали щораз більше. 
Теплі вітри прилітали все рідше, зате холодні, 
злющі вітри бушували частіше. Листя на дереві 
сохло й жовкло. Три листочки тулилися стур
бовано одне до одного. Вони сумували, бо життя їх 
втратило рад ість, а холодні ночі з рвачкими 
вітрами нищили все. Одного ранку, яктри листочки 
знову збилися докупи від сильного вітру — заго
ворив розпучливо найбільший листок:

— Мені досить бути лишень листком на дереві 
на поталу вітрам. Я хочу рости в теплому краю, 
коло моря, окремою деревиною!

За ним заговорив середній листок:
— І я хочу окремого життя, там де тепліше, але 

не так далеко від мами-дерева!

Ранок став надиво теплий і нежданно з’явився 
лагідний вітер. Більший листок рвонувсь угору, а 
потім на боки й упав морському вітрові в обійми, 
шепчучи:

— Неси мене до моря.
Вітер любовно, обережно обгорнув його. За 

ним упав і середній листок на подуви лагідному 
вітрові.

— А ти, що хочеш, — запитали нашвидку теплі 
вітри найменшого листочка.

— Я нікуди не йду. Залишаюся коло моєї матері
— відповів він.

Вітри ще допом огли йому в ід ірватися від 
гіллячки й він упав у ямку біля мами-дерева. Вітри 
присипали його землею і зникли. Найбільший 
листок ще запитався у вітра:

— Що буде з моїм братом, який лежить на 
землі?

— Дощ і сніг, змішає його з землею і на весні він 
зустріне сонце зовсім інакше ніж ти.

— Вітри полетіли й понесли два листочки туди, 
куди вони собі бажали.

Прийшла весна, з за нею й радісне літо. На 
березі моря, на тому місці де впав великий листок, 
далеко від інших ростин, з’явився одинокий сірий 
кущик з блідими малиновими квіточками. Ніхто 
його не бачив, тільки швидкі морські вітри схиляли 
його до самого долу. Він нидів і скоро зсох.

На греблі граничної канави, там де впав серед
ній листок, зацвів самотній польовий мак на втіху 
чужому світові. Крутили ним й вигинали його всі 
чужі вітри, поки він не згинув від самоти на чужині.

Біля мами-дерева, де впав і заснув маленький 
листочок — на весні з’явився від кореня новий 
паросток, молоде деревце з ніжнозелиними лис
точками. Дерево-матір глянуло вниз, стрепенуло 
всіми своїми гілляками й листям і промовило 
радісно:

— Ось де моє нове життя, ось де моя надія й 
будучність!

Пояснення-сповничок: вузлуватий — ґудзуватий, покручений 
(knotty); пора (відрізнити від пора — час) невидимі отвори в 
шкірі живих створінь для дихання організму (pore); рідина 
(liquid substance), тут деревний сік; рвачкий, поривчастий 
(abrupt, gusty); мотати, звивати, обкручувати (to twist, to wring, to 
embroil); злющий, сердитий — (mad); бушувати — to storm, to 
bluster, to rage); потала, поневіряння, знущання ( matlreatment, 
torment); канава — рів (ditch, canal, gatter); паросток, пагінець, 
проростень (shrout); стрепенути, здригнутися, потрясти (to 
shadder, to shiver, to tremble).

ЗАВДАННЯ: Діти, поясніть цю розповідь. Попросіть 
учителів обговорити її на лекції, або виховників на сходинах.
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І В А С И К  І В Е Р Б Л Ю Д

В Україні, в Чернігові, де жив Івасик, ще було 
зимно і падав сніг, а в Казахстані вже була весна. І 
малому Івасикові дуже захотілось подивитись — 
як там у Казахстані. А це така країна далеко на схід 
від України і живуть там казахи. Як наш Шевченко 
був там на засланні, він їх малював. Тато якраз мав 
вакації, от вони й поїхали.

На маленькій зупинці, вже в Казахстані, вони з 
татом вийшли з поїзду. Це було маленьке село в 
степу. Цвіло повно диких червоних тюльпанів. 
Лише кілька хатинок було біля зупинки. І верблю
ди паслися навколо. А біля одної верблюдихи 
лежало маленьке верблюженя, ще сліпе. Казах- 
господар пояснив Івасикові: — Як верблюженя 
почне бачити його треба замкнути в хліву, бо у 
нього на ногах, на п’ятах дуже тоненька шкірка. А в 
п іску і між каміньцями в степу повно отруйних 
тварин. І гадюки і скорпіони і отруйні павуки. Вони 
т ільки  і чекаю ть на малого верблюдика, щоб 
вкусити його в ніжку.

Бідолаха сумував сам один в хліву. Івасик бігав 
до нього, щоб йому не було скучно. Вони потова
ришували. В степу теж повно сусликів. Всі вони 
стоять як стовпчики і спостерігають все навколо. 
Івасикові сподобалось в Казахстані. Не хотілось 
йому вертатись. А одного разу господар-казах 
посадив його верхи на великого верблюда. Івасик 
спочатку налякався — страшно було сидіти так 
високо між волохатими горбами. А верблюд, як іде, 
гойдається. Але потім Івасикові сподобалося і він 
часто просив, щоб його ще повозили на верблюді. 
Дуже йому там сподобалось і не хотілось верта
тися до міста.

Вільно переказала Н./1.М.

Казахстан — лежить у південно-західній частині Азії й є під

совєтсько-російською окупацією. Столиця Казахстану Алма- 
Ата. Казахстан відомий від часів Т. Шевченка й досьогодні як 
країна, до якої совєтська влада присуджує на заслання 
українських патріотів. Т. Шевченко намалював багато картин з 
життя казахстанців. Про життя людей висланих на заслання 
написала книжку спогадів Уляна Любович п.н. „Розкажу вам 
про Казахстан . Авторка прожила там на засланні кілька років, 
скучно — нудно (boringly) хлів — приміщення для домашніх 
тварин (cattle shed) суслнк — ховрах (gopher).

Я К  Я Б У В  М А Л Е Н Ь К И  Й...

Як я був маленький, 
В колисочці сам,
Не вмів говорити, 
Казав: „Мамо, гам!

Мама мені кашки 
Давали в одно,
Як я був маленький, 
Казав: „Я не хо...!”

Як став підростати 
І міг уже сісти, 
Почав говорити, 
Казав: „Мамо, їсти!”

А як мав два рочки, 
Казав: „Я не хочу! 
Прошу дати цукру,
Я радо змолочу!”

Як виріс більшенький, 
Ходити вже годен,
То казав виразно: 
„Мамо я голоден!”

А як мав чотири,
То казав: „Не хочу!
Я кашки не люблю, 
Пиріжки змолочу!”

Та нині вже виріс Усе, що зготовлять,
І вже розум маю, Радо споживаю...
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Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

ІВ А С Ь -M Y A P A C b

Листопадно вітер віє. 
Листопадно лист жовтіє,

Попід ноги опадає. 
Листопад собі гуляє.

А за груднем, як щорік, 
Примандрує Новий Рік!

Новий Рік несе нам цей -  
Християнства ювілей.

Тридцять днів своїх пробуде, 
А тоді приходить грудень.

Не звичайний — многолітній: 
Ювілей Тисячолітній!

Пластуни в гуртку зібрались,
Між собою домовлялись:

Як відзначити їм цей 
Християнський ювілей.

Вислід: всі складуть гуртом, 
__________ Для відзначення альбом!

Будуть теми в нім єдині:
Християнство в Україні —

Із цитат і ілюстрацій.
Всі гуртом взялись до праці.

Думку цю піддав Івась — 
Той, що кличуть всі Мудрась!

Християнства ювілей — Тисячоліття Хрищення Руси-України 938 року.



МОРСЬКІ ПОХОДИ КОЗАКІВ
На початку 17-го століття Запорізька Січ була 

розташована на острові Базавлук. Одного дня 1616 
року на березі Дніпра козаки почали готуватися до 
морського походу. Людські голоси змішувалися з 
стукотом сокир і молотів. Дніпровий берег кипів 
життям і працею від ранку до пізньої ночі.

Козаки готуються до морського походу.

Козаки не раз виступали проти турків і татар, 
які насилали на українські землі свої орди, грабу
вали, палили, вбивали, брали ясир. Козаки від
плачувалися ворогам сміливими морськими похо
дами. На легких човнах — ,,чайках” — дубах, 
байдаках і ґалерах підпливали вони п ід  мури 
турецьких і татарських міст і визволяли земля- 
ків-бранців та здобували багату здобич.

Запорізька Січ почала згодом розростатися і 
кріпшати та оформилася в козацьку державу. Тоді 
теж зростали й морські походи козаків. Брали в них 
інколи участь тисячі запоріжців. Вони допливали 
до столиці Туреччини — Стамбулу, деколи аж до 
берегів Африки. Найбільшого розмаху набрали ці 
походи в другому десятилітті 17-го століття, коли 
ці сміливі випади очолював гетьман Петро Кона- 
шевич-Сагайдачний.

Козацьки човни — „чайки”.

ГЕТЬМАН ПЕТРО КОНАШ ЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ

Петро Конашевич був родом із Галичини, з 
села Кульчиць поблизу Самбора. Був шляхтичем. 
Тому, ще вмів цільно стріляти з лука й не розста-

Козацький корабель.

вався з сагайдаком, запоріжці за тодішнім звича
єм дали йому порекло — Сагайдачний. Конашевич 
був освіченою людиною, закінчив славетну Ос
трозьку академію на Волині. Він був оборонцем 
своєї батьківщини й опікуном рідної культури. 
Враз із усім військом Запорізьким він став чле
ном Ки ївського  Братства. Цих Братств було в 
Україн і багато. Це були рел ігійно-нац іональн і 
організації й мали за ціль обороняти свої релігійні, 
національні й кул ьтурно -осв ітн і права перед 
утиском польської влади.

Але найбільше вславився П. Конашевич-Сагай- 
дачний своїм військовим талантом, хоробрістю й 
відвагою. На Запоріжжі виростали герої й провід
ники повстань проти чужинецького гніту. Навіть 
вороги подивляли мілітарні здібності Сагайдач
ного. Поляк Яків Собєскі, який знав особисто 
гетьмана Сагайдачного, писав про нього: „То була 
людина сміпива розумом, яка шукала небезпеки, 
нехтували життям, перша в наступі, у відступі 
остання. Рука його нікопи не промахнупася. Він був 
пильний у таборі, не любив розпещености й не 
віддавався п’янству” . У своїй „Істор ії хотинсь
кої війни” Я. Собєскі пише про Сагайдачного: „В ін 
завжди повертався овіяний славою. Береги ев- 
репейської та азіятської Туреччини були свідками 
його перемоги” . Польський маґнат високо цінував 
козацького гетьмана теж як державного діяча. І 
тому таку людину з сильною вдачею, державниць
ким розумом та талантом полководця козаки 
кілька разів обирали своїм гетьманом.

Коли в 1616 році Сагайдачний закликав коза
ків у похід, тисячі прибули на Січ.

ГОТУЮ ТЬСЯ ДО ПОХОДУ

Пройшло шість тижнів після того, як козацька 
рада ухвалила йти походом на Кафу (сьогодні це
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Засідка козаків на вороже судно.

Теодосія). Тоді це була фортеця й місце, де 
продавали бранців. Сотні козацьких суден — 
„чайок” , кораблів, підводних човнів чекали наказу 
до походу.

Козацькі кораблебудівельники вславилися 
поза межами України. Чужі держави запрошували 
їх, щоб навчали місцевих майстрів корабельного 
діла. Козаки будували свої судна нескладним 
способом. Зрубували високу липу чи вербу, очи
щували її від галуззя й кори та видовблювали 
днище. До цього днища прикріплювали дубові 
ребра, до яких прибивали дубові дошки. На дзюбі й 
кермі судна споруджували скритки-каюти, в яких 
переховували харчі, зброю, порох і кулі. З обох 
боків човен мав стерна, щоб „чайка” могла швидко 
зміняти курс на 180 ступенів. Посередині судна 
ставили щоглу, з обох боків човни мали 20-40 
весел.

Боки суден обкладали в’язками очерету для 
вдержання рівноваги і для охорони перед врожим 
обстірлом. Човни — „чайки” бували довжиною15- 
22 метрів, шириною 6 метрів, висотою 4 метри. 
Човен вміщав 40-60 залоги.

Крім „чайок” у морський похід вирушали теж 
більші кораблі. Вони мали дві палуби, три щогли й 
каютиі для старш ини. Кораблі були озб роєн і 
малими гарматами-фальконетами.

Знані були козакам нескладні підводні човни. 
Це свідчить про винахідливість козацьких кора- 
блебудівельників.

У підготові до морського походу брало участь 
усе запорізьке товариство. Козаки вантажили на 
човни зброю — гармати, рушниці, кулі, порох, 
харчі. Строго заборонено брати в похід алько- 
гольні напої. Кого спіймали п’яним, карали смертю, 
скидаючи виновника в морські хвилі...

ВИРУШАЮТЬ У МОРСЬКИЙ ПОХІД

На переді грізної козацької фльотилії пливе 
командний корабель, прикрашений гетьмансь
кою корогвою. Звідси гетьман Сагайдачний дає 
накази. Козацька фльотилія відплила як завжди

Козацька фльотилія здобуває Кафу.

вночі перед появою повного місяця. На козаків 
чатує багато небезпек.Зони  мусять незамітно 
перепливати побіч фортеці Кизи-Кермень, Тавань, 
Аслам-Кермень, поки виплисти на повне море. 
Збереглися перекази, що турки поставили в гирлі 
Дніпра залізну браму, а поміж фортецями про
клали залізні ланцюги. Але козаки винахідливі й 
поконали й ці перепони. Вони зв’язували заліз
ним ланцюгом кілька десятків колод і пускали їх на 
турецькі запори й брами. Стукіт колод і брязкіт 
ланцюгів створювали враження, буцімто перепли
ває козацька фльотилія. Турки відкрили гарматній 
вогонь по здогадних „чайках” . Козаки причаюва
лися в очеретах і дожидали терпеливо поки 
втихомириться ворожий обстріл і тоді перепли
вали лінію  фортець.

МОРСЬКІ ПОХОДИ КОЗАКІВ У ХУІІ СТОЛІТТІ

На початку 17-го століття козаки вирушили 
морським  походом на Кил ію . Участь узяло ЗО 
„чайок” і кілька ґалер, які козаки здобули раніше на 
турках. Похід був успішний. У літку 1606 р. козаки 
кілька разів нападали на турецькі міста й фортеці 
над Чорним морем. Кожний раз захоплювали деякі 
турецькі ґалери з постачанням, обладнанням та 
товарами. Восени 1609 р. козаки на 16 „чайках” 
запливли в гирло Дунаю й заатакували Килію, 
Аккерман та Ізмаїл.

Після цих дрібніших походів почалася „доба 
героїчних походів” . В 1613 р. козаки двічі турбува
ли турецькі території. Султан хотів відтяти козакам 
поворотну дорогу й вислав велику фльоту, але 
козаки її розгромили.
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В 1914 р. весняний похід козаків був невдалий, 
бо буря розкинула „чайки” . Ця невдача не від
страшила козаків і вони влітку напали на Трапе
зунд і Синоп, здобули фортецю, винищили залогу і 
спалили турецьку фльоту, що стояла в причалі. 
Розлючений султан хотів повісити везира, але той 
обіцяв, що знищ ить напасників, коли вертати
муться додому. Проте козаки пробилися через 
засідку, хоч втратили частину здобичі та двад
цять запорожців полоненими.

В 1615 р. козаки напали на столицю Турець
кої імперії Стамбул (Константинопіль). Султан 
перебував тоді в літньому палаці і з люттю та 
розпукою спостерігав, як горить його столиця. 
Козаки здобули велику здобич і в гирлі Дунаю 
розгромили турків, які кинулися їм навдзогін. Про 
в ідвагу й боєздатн ість  запорож ц ів  похвально 
висловлювалися тодішні хронікарі, а навіть ту
рецькі автори подивляли козацьку хоробрість.

КОЗАКИ ЗДОБУВАЮ ТЬ ФОРТЕЦЮ  КАФУ

Найбільшою славою вкрилася козацька фльо- 
та славетним морським  походом і здобуттям 
фортеці Кафи. Хоч турки заступили козакам водні 
підходи до Чорного моря, то запорізька ескарда 
перемогла цю перешкоду й подалася до Кафи. 
Козацькі мореплавці послуговувалися спеціяль- 
ним компасом та орієнтувалися по зірках. Бій під 
мурами Кафи зображений на ґравюрі в 1622 р. Ця 
ґравюра прикрасила надгробну промову з прос- 
лавою гетьмана Сагайдачного після його смерти. 
Промову склав ректор Київської братської школи 
Касіян Сакович.

Козаки здобули приступом Кафу і знищили 
чотирнадцятисячну залогу ф ортеці. Спалили 
теж і затопили багато турецьких ґалер. Завдя
ки козацькій перемозі багато невільників вийшло 
на волю. Другий похід восени 1616 p., в якому взяло 
участь дві тисячі козаків, скінчився теж перемож
но. Козаки визволили багато бранців і розгромили 
турецьку фльоту. Е цьому році відбулося ще кілька 
морських і суход ільних поход ів  на турків  під 
проводом С агайдачного. Слава про ці походи 
лунала по всьому світі.

ЛИЦАРСЬКА СМЕРТЬ САГАЙДАЧНОГО

Петро Конашевич-Сагайдачний помер у 1622 
p., поранений о тр уй н о ю  с тр іл о ю  в битв і п ід  
Хотином. Вся Україна боляче відчула його смерть.

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.

Гетьман записав велику частину свого  майна 
Львівському та Київському братствам і їх шко
лам. Великий гетьман розумів потребу навчання і 
виховання дітей та молоді. Пам’ять про цього 
славетного лицаря збереглася в документах і 
мемуарах сучасників, а також у пам’яті народу. 
Відома є пісня „Гей, на горі там женці жнуть” ..., в 
якій співається, що гетьман не одружився, бо хотів 
жити вільним козацьким життям.

Про морський похід козаків написав гарну 
поему Тарас Шевченко п.н. „Гамалія” .

(За Оленою А п а н о в и ч )

Пояснення-словничок: ясир — люди, яких татари брали в 
неволю (captives); бранець — полонений (prisoner of war); 
шляхтич (дворянин) — nobel; сагайдак — коробка на лук і стріли 
до лука, перевішена через плече (a case for a bow and arrows); 
порекло — surname, nickname; нехтувати, погорджувати, не 
дбати (pay no attention); промахнутися — не вцілити, помили
тися (to miss — one ’s mark, to  make m istake); фортеця — 
укріплене місце (fortress); судно — vessel, boat, ship; байдак — 
невеликий човен; днище (судна) — keel of a ship; кермо, стерно
— helm, rudder; щогла, машт — mast; очерет — reed; палуба — 
deck of ship; корогва, стяг, — banner, flag; гирло (ріки) — estuary, 
mouth of river; колода — large log of wood, beam; причаюватися
— to hide, to lu rk; постачання — supplies; обпадання — 
equipment; причал, пристань (harbor); мемуари — спогади, 
спомини (memoirs); ґравюра — engraving, etching.



Петро ШКУРА Т

З А П О Р О З Ь К І  П І Д В О Д Н І  ч о в н и
Мабуть, ще ніколи не було на Січі такої бурх

ливої козацької ради, як та, що відбулася в червні 
1600-го року. Безупинно й голосно били літаври, 
скликаючи запорозьке військо на збори. На май
дані клекотіло, немов на Дніпрових порогах. З 
усіх боків сунули на майдан козаки у волохатих 
чорних шапках з червоними верхами.

Раду радили, на кого йти війною. Змагалися 
дві групи запорожців. Одна група була за те, щоб 
іти на польських панів, приборкати їхню сваволю 
над закріпаченим народом, а друга домагалася 
морського походу на Туреччину, щоб визволити 
християнських бранців.

Нарешті кошовий отаман, який ввесь час ні
би байдуже прислухався до того, що говорили 
запорожці, махнув булавою, і розбурхана грома
да притихла.

—• Панове товариство! — гукнув кошовий. — 
Як бачу, більшість козацької ради воліє морський 
похід на Туреччину. Гаразд, спершу підемо на 
турка!

— На турка! — загуло на майдані, і тисячі 
шапок на знак згоди полетіли вгору.

— Завтра почнемо готуватись до морського 
походу, — продовжував кошовий. — Пам’ятайте, 
що від завтрішнього дня у нас воєнний закон, і 
борони Боже, щоб я побачив кого підхмеленого! 
Накажу такому всипати подвійну пайку київ!

Наступного дня на Запорозькій Січі закипіла 
робота. Одні витягали чайки з води на берег, су
шили їх і затикали клоччям щілини між дошка
ми, щоб не протікала вода. Інші варили смолу у 
великих казанах. Роздягнені по пояс запорожці 
великими квачами смолили чайки.

Трохи далі, в затоці серед густого очерету, 
працював гурт досвідчених майстрів під проводом 
кошового.

Тут творилося щось незвичайне: майстри пе
ребудовували чайки, влаштовували в них под
війне дно і робили в ньому стулки. Зверху чар- 
дак також закривали, а отвори на весла затягу
вали шкірою. Над чардаком здіймалася рура, 
крізь яку надходило повітря.

Під дном насипали піску. Під тягарем піску 
човен ховався під водою. Коли ж стулки відкри
вали, пісок висипався в воду, човен ставав легший 
і випливав на поверхню.

Коли всі готування до походу були закінчені, 
запорожці помолились у Січовій церкві до свя
того Покрову Пречистої Діви і, посідавши в чай
ки, рушили Дніпром до Чорного моря. До лиману 
цоплили без пригод, але в лимані великі хвилі 
почали гойдати човни.

Використовуючи лагідну липневу погоду, ко

шовий вирішив, замість довгої та небезпечної 
плавби повз Кавказьке узбережжя, переплисти 
Чорне море впоперек і дістатися до Синопу. З

Запорозька фльотилія виплила в море. Було 
видно тільки небо і безкрає темне плесо води, в 
якому серед ночі ніби десь глибоко-глибоко гой
дались зорі.

По довгій плавбі козацька фльотилія під зас
лоною темної, ночі, наблизилась до узбережжя 
Малої Азії.

Коротка ніч кінчалась. Густий молочний ту
ман оповив шпилі мінаретів, пристань Синопу і 
море.

Місто ще спало і навколо панувала тиша. Сон
ний турецький вартовий з зусиллям вдивлявся 
в туман, але не міг нічого добачити на морі. Бу
ло спокійно, тільки якісь колоди плавали сторч
ма, то поринаючи, то виринаючи з води . . .

Запорожці-підводники кинулися до брами, 
роззброїли варту і вдерлися до фортеці. Рівночас
но частина запорожців знайшла льох, в якому 
перебували під замком невільники з України й 
інших земель.

Заскочені зненацька, турки не чинили спроти- 
ву і здавалися в полон. Трохи довше тривала бо
ротьба на Галерах. Турецькі залоги запекло від
бивалися від запорожців. Козаки, підпливши з 
моря на чайках, мов ті мурашки, обліпили кораб
лі й голіруч, без драбин, видряпувались на чар- 
даки. По кількох годинах завзятої боротьби ко
заки перебили залоги й визволили бранців, що, 
закуті в кайдани, довгими рядами сиділи при вес
лах.

Забравши з собою визволених бранців та за
вантаживши здобутим добром турецькі Галери, 
переможці посідали в чайки. Запорозька фльо
тилія залишила місто і виплила у відкрите море, 
на північ, в Україну.

Описана в цьому оповіданні подія є історичною прав
дою. В 1600-му році запорожці задумали захопити турець
ке місто Синоп< де в страшній нужді працювали українсь
кі бранці. Щоб здобути фортецю, запорожці вдалися до 
хитрощів: побудували (мабуть, перші в світі) підводні 
човни і в них непомітно підкралися до ворожої пристані.
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КОРОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗВІРІВ
(Ілюстрація Віктора Цимбала)

Ведмідь, або як його називаю ть Бурмило, 
Вуйко чи Місько — це найбільший та найсильніший 
мешканець наших гір Карпат. Живе він теж по всій 
Европі, Північній Америці та Азії.

Ведмідь високий на ЗУг стопи, довгий на 7 стіп. 
Він дуже витривалий та легко  поборю є всякі 
перешкоди. Живе тільки в глибоких лісах. Любить 
жити самітно.

Кожний ведмідь має свій терен, де полює, 
відпочиває, грається. На ньому він не терпить 
сусідства інших ведмедів. Свою ,,хатку” , що її 
називаємо лігвом, леговищем, ґаврою або барло
гом, вибирає у недоступних місцях лісу, у скелях, 
печерах, поміж поваленими деревами, або серед 
багна.

Вигляд ведмедя трохи смішний: голову має 
кудлату, плоско видовжену, на короткій шиї. Очі 
малі та не дуже гострі, зате видовжена мордочка 
завжди нюшить на всі сторони. Вушка малі, але 
чуйні навіть на найменший шелест.

Всі кажуть, що ведмідь неповоротний, повіль
ний, але такий він насправді не є. Він добре бігає, 
дожене й людину. Знаменито лазить по деревах, 
ходить на задніх ногах та ловить рибу. Ноги його 
короткі, товсті, але озброєні страшними пазурами. 
Ті, що люблять мандрувати горами, бачили нераз 
дерева, що на них кора була здерта та висіла 
шматками. Це робота ведмедів, бо на деревах вони 
гострять собі кігті.

Живиться „В уйко” ягодами, рослинами, корін
цями, зерном, травою та м’ясом. Весною любить 
об’їдати пуп’янки з дерев. Не гордує пташками та 
пташиними яйцями. На пасовищах, близько осель, 
робить великі шкоди. Для нього забити теличку чи 
ягня — н іяка  тр у д н іс ть . В едм ед і, що ж ивуть  
поблизу води, стають завзятими рибалками. їдять 
тільки голови, а решту риби залишають на березі. 
Ведмідь великий ласун на „подушечки” , любить 
мед. Часто гостює в пасіках, де робить великі 
спустошення.

Взимку, не маючи поживи, ведмідь засинає. 
Складає собі вигідне „л іж ко ” з галузок, трави та 
моху й спить там до весни. Час від часу, коли стане 
тепліше, прокидається та виходить з леговища, 
щоб поживитися. До весни дуже худне, бо всю 
зиму служить йому харчем тільки товщ, що назби
рався у нього під шкірою впродовж літа.

Малі ведмедики дуже гарні, веселі та знаме
нито бавляться. Вони зручно лазять по деревах та є 
пот іхою  ведмедиці, що їх дбайливо виховує. 
Зловлені малі ведмеді легко приручуються.

В Україні цигани виучували ведмедів різних 
штук, як от танцювати під музику. Ходили з ними 
від села до села і так заробляли.

В зоопарках біля кл іто к  ведмедів завжди 
повно дітей.

Ведмідь, який раз покоштував крови, стає 
кровожадним та жорстоким.

Голос ведмедя схожий на мурликання кота. 
Вміє бурчати та воркотати. Хрумкає наче свинка.

Ведмідь ненавидить вовків та псів, так, як і 
вони ненавидять ведмедя.

М’ясо ведмедів їстівне. Хутро ведмедів дуже 
тепле, але важке.

Ведмідь — звірина, що її любить українська 
народна символіка. Часто її згадується в народ
них приповідках. Сильних людей порівнюють з 
ведмедями. „Міцний, як ведмідь” , або „Сила, як у 
бурмила” . Незграбних людей називають „ведме- 
дами” : „Звивається, як ведмідь у танці” .

Людей, що все є невдоволені, порівнюють з 
ведмедями в поговірці: „Бурчить, як ведмідь” .

Дуже часто людей, що уникають товариства та 
живуть відлюдно, також називають „ведмедями” : 
„Живе, як ведмідь у ґаврі” .

Про ведмедів написано багато гарних казок. 
Тарас Шевченко у поемі „В ідьма” згадує, як цигани 
водять ведмедів. Іван Франко присвячує у „Лисі 
Микиті” багато місця ведмедеві.

Пояснення-словничок: Лігво, леговище, барліг, ґавра — den, lair; 
пуп’янок — bud; приручуватн — to tame; мурликати, воркотати
— звуки, які видають звірі з родини котів (to purr); бурчати — to 
growl, to grumble, „подушечка” — тут яєчко мурашок (ants egg).
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КУТОК ю н и х а в т о р і в  

Катруся КОЦЮ МБАС

В А В С Т Р А Л І Й С Ь К І Й  Ш К О Л І

Цього року, так як і кож ного  року, після 
ш кільних вакації, треба було збирати всі свої 
манатки і мандрувати знову до школи.

Признаюся до правди, що після такої довгої 
перерви, людина стає лінива й байдужа до шкіль
ної науки. Але я думаю — теж, що „наука в ліс 
не заведе” , тільки випровадить на добру дорогу.

От скінчився останній день шкільних вакацій, 
взяла свою шкільну торбу і мандрую до школи. 
Коли зайшла в шкільний будинок, то бачу тут все 
незнайоме, але так мусить бути, бо то інша школа.

Треба привикати до нових учителів і до нових 
товаришок. Дзвонить дзвінок, прийшла година 
заходити до кляси. Зайшли всі, посідали на лавки і 
чекаємо, чим і з ким будемо починати цю першу 
лекцію.

Бачимо... входить учитель. Першим словом 
привітав учениць і сказав: — Бачу, що сьогодні до 
нашої кляси прийшло кілька  нових учениць і, 
здається мені, що кожна з них іншої національнос
т е  як це видно з прізвищ. Ми скористаємо з цього 
та попросимо їх, щоб вони розказали нам щось про 
країну свого походження. От, Йона, починай.

Він звернувся до одної в’єтнамки, що сиділа 
в перш ій лавці, і вона почала говорити: ,,Моя 
країна називається В’єтнам, але мене забрали з неї, 
коли мені було лише два роки. Я живу у пані Смітс 
увесь час. Мені прикро, але не можу нічого сказати 
про В’єтнам” . Вона сіла. — А ти, Матільда, ти ж 
недавно приїхала з Німеччини? — звернувся він до 
німочки, що сиділа за Йоною. — Розкажи нам про 
свою батьківщину! Матільда почала оповідати:

— Ми жили в Альпах, де мій тато був лісничим. 
Ми жили в домі серед лісу. До нас часто приходили 
малі сарни, а часом і олені. Ми ходили з мамою 
збирати гриби та ягоди... — То вам дуже приємно 
жилося... — перервав учитель Матільді, і кинув 
оком на мене.

От буде тепер мені! — думаю собі, як я вив’я
жуся з того? Але постановила, що буду старатися 
зробити це якнайкраще, бо читала багато книжок 
про Україну, то чей же не буде мені трудно щось 
сказати. Я не помилилася, бо черга таки прийшла 
на мене.

— А ти, Катріна! Що нам скажеш? — звернувся 
до мене вчитель. — Ти здається росіянка, правда?

— О, ні! Я не росіянка, я українка! — рішуче та 
виразно я йому відповіла.

— Добре, але ж Україна, це частина Росії, отже 
це те саме — сказав учитель.

— Ні, це не так! Українці мають свою окрему 
мову, свою історію і культуру, своїх письменни
ків, і взагалі українці живуть інакше, як росіяни. 
Україна є велика й багата країна, це одна з най

більших держав Европи. Український нарід гарний, 
працьовитий, сильний, здоровий.здібний і чесний! 
Це ніяк не росіяни!

Україна має дуже врожайну землю. Більша її 
частина вкрита чорноземом, на якому ростуть усі 
рослини, які потрібні для людини, а головно всі 
хлібні, якими колись Україна годувала неаґрарні 
держави, як народ мав свою землю.

В українських ріках і морях є багато риби. 
Найбільші ріки це — Дніпро, Дністер, Буг, Прип’ять, 
Десна і багато більше. Якби їх усіх зв’язати разом, то 
ріками України оперезав би одну третину Европи. 
Крім цього Україна має свою ропу, своє залізо, 
вугілля, віск, манґанець і багато інших земних 
багатств. Тому не має волі, бо заздрі сусіди все від 
неї забрали.

Ми живемо на чужині, але доля нашого народу 
нам не байдужа. Ми тут стараємсоя, щоб наш нарід 
був вільний на своїй землі і був щасливий та рівний 
з усіми народами світу. Ми стараємося всіми 
нашими силами допом огти , щоб Україна була 
вільна, бо воля це найдорожчий скарб людини!... Я 
говорила й говорила, мов з книжки читала, аж дух 
запирало. Ціла кляса слухала уважно. Тоді вчитель 
запитав мене, чи я була вже в Ураїні. Я сказала, що 
хотіла б дуже туди поїхати і все побачити.

Тоді він запитав мене, чи мої батьки там 
народилися. Я сказала що моя мама народилася в 
Німеччині, а до Австралії приїхала, як їй було три 
роки, а тато роджений в Україні і ми в хаті роз
мовляємо українською мовою. Я дуже горда, що 
можу говорити двома мовами.

Задзвонив дзвінок, а учитель закінчив лекцію 
словами:

— Дякую  всім, що розказали нам про свої 
країни, а найбільша подяка тобі, Катріна! Ти 
народилася тут і своєї України навіть не бачила, а 
багато про неї знаєш. Вона справді, мусить бути 
дуже гарна. Я радий, що мав нагоду почути відтебе 
багато цікавого про вашу Україну і бажаю, щоб во
на здобула волю. Це справді найбільший скарб 
людини.

Пояснення-сповничок: „Наука в ліс не заведе” — приповідка, що 
наука в житті потрібна; манатки — речі особистої потреби 
(belongings), аґрарний — хліборобський, сільсько-господарсь
кий (agriculture).

Катруся К о ц ю м б а с ,  учениця Братської 
Рідної Ш коли в ГІідкомбі біля Сіднею одержала за 
це оповідання 3-тю нагороду на конкурс і Літера
турно-мистецького Клюбу в Мельборні, Австралія.
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Текст: Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

в е с е л и к - л я с ь

У хатині, коло річки, Запросила господиня Для святкового стола
Повно клопоту в Марічки — Ляся й Луця у гостину. Ось індика вже спекла,

З гарбуза спекла млинців, Час іде, вона чекає — Чують звірі не узліссі —
А з капусти голубців. Луця й Ляся все немає! Смачно пахне щось у лісі!

Йдуть вовки і дві лисички А за ними вивірки, Оточили всі хатину
До хатини коло річки, І зайці й бурундуки, І... посунули в гостину.

— Будьмо живі та здорові 
Й до зими усі готові!

Лясь і Луць прийшли — спізнились! 
їм нічого не лишилось,

Гості все посмакували 
І Марічку вихваляли:

Млинець — pancake; узлісся — outskirts of forest; бурундук — ліскулька (chipmonk).
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