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ЖАРТІВЛИВІ ПИТАННЯ

ЗАГАДКА-НЕДОМОВКА
Щ о то за  море,
Вільне, просторе,
Щ о у  погоду, мов скло, прозоре, 
А  у  негоду —  хвилі, мов гори ? 
Течуть до нього малі й великі 
Із  України усякі ріки.

Слухає Леся, дівча проворне, 
Потім говорить:
—  То Ч ____
Море.

___ ** ___*

Коли букву „ч” має, 
Вдень ніколи не буває. 
А  як буде буква „с” —  
Має кожен кіт і пес,

МЕТАГРАМА
Має кожна теж людина  
Чи доросла чи дитина, -  
Ним і нюхати і чхати 
І здорово віддихати ?

* * ___*
ЩО ЦЕ?

а) По голівці —  стук-грюк,
Щ об ул із у  бук ?

б) Всім вони знайомі: Ввечері вживаєш,
Є у  кожнім домі —  Поки ляжеш спати,
В кожній є кімнаті. Вдень —  про них не дбаєш  ?

в) Ось вам загадка простенька:
Має тато, має ненька —
Миють милом їх  частенько,
Кожен хлопчик теж їх  має,
У кишені їх  ховає.
Буква Д  є  на початку . . .
В ідгадайте скоро-гладко!

ЯКІ ЦЕ СЛОВА?
Перше слово —  це те, що розказують або читають 

дітям батько-мати. А коли в цьому слові змінити одну 
приголосну букву на іншу приголосну, то вийде назва 
птиці, що плавав по воді. Які це слова?

а) Що можна мати навіть у порожній кишені?
б) Як можна із слова д о л я  зробити дві спі

вацькі ноти ?
в) Яке це слово: 40 А?
і ) Як з озера зробити ніщо?

лову

НЕБЕЗПЕКА
—  Бачив ти? Той кінь хотів мене вкусити в го-

Мабуть, почув сіно.
* *

СТІЛЬКИ помилок
— Ніяк не можу зрозуміти, Лесю, як це одна лю

дина може зробити стільки помилок, —  каже учитель
ка, віддаючи домашню задачу.

—  О, це не одна людина, прошу пані. Ми писали 
задачу разом з братіком.

РОЗГАДКИ ЗАГАДОК ЗА КВІТЕНЬ 1988 P.: „ЧИ ВИ СПО
СТЕРЕЖЛИВІ?” : Четвертий за чергою зайчик не має 
наплечника. ЗА ГА Д КА  (Г. Ч орнобицько ї): нож и ц і. 
НЕДОМОВКИ (Є. Яворівського): а)Яйце. б) Олівець. ЩО 
ЦЕ?: д ім, дИм.

Р Е Б У С И К И
Я кі це слова?

При 5; 100 лиця; 3 зуб; ві 2 га; 3 вога.
Я кі це речення?

Пі 2 лини 3 мають будову.
100 ю при 100 лі.

Н А З В И  П Т И Ц Ь
Змініть одну букву (приголосну) в поданих сло

вах, і матимете назви птиць:
Кашка, чарка, кіт, сода, мета, сук, осел, калька, 

ворота.

журндд Д Л Я  Д ІТ Е Й  кож ного  віку
З кольоровими ілюстраціями виходить кожного місяця у 
Видавництві „Свобода” заходами Українського Народ
ного Союзу. Редаґує Колегія. Річна передплата стано
вить у ЗСА — 8.00 дол. у інших країнах — рівновартність 
цієї суми. Для членів УНС 5.00 дол. Ціна окремого числа 

75 центів. Ціна подвійного числа — 1.00 дол.
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С В Я Т О  М А Т Е Р І  
Свято Матері! Ходім,
Свіжих квітів назбираймо 
І віночки принесім!
Свято Матері! Спішім 
В рідний наш Народний Дім, 
Там матусь ми привітаймо! 
Свято Матері! Ходім,
Свіжих квітів назбираймо!
Хто ж найближчий в серці нам, 
Як не мама тут, на світі?
Хто веде до  неба брам?
Хто найближчий в серці нам? 
Хто молитись в Божий храм 
Водить нас взимі і вліті?
Хто найближчий в серці нам, 
Як не мама тут, на світі?
Вдячне серце приносім 
Нашій мамі все й усюди!
У її привітний дім  
Вдячне серце приносім,
Щастя в Господа просім,
Хай щаслива з нами буде! 
Вдячне серце приносім 
Нашій Мамі все й усюди!

Микола УГРИН-БЕЗГРІШНИЙ

К В І Т К А  ДЛЯ М А М И
Вона в городчику зійшла 
Найперша між квітками,
А як найперша розцвіла, 
Сказала Марточка мала:
„Це квіточка для мами”.

її Івасик доглядав 
Маленькими руками,
Щодня водою підливав,
Щодня до Марточки шептав: 
„Це квіточка для мами”.

І наливалася вона 
І пахом і красками,
Як Боже сонечко — ясна,
І люба-ніжна, мов весна —
Ця квіточка для мами.

А в Мамин День, як цвіт вишень 
Запахнув між садками,
Д о мами діти підійшли 
І з поцілунком подали 
Цю „квіточку для мами”.

Роман ЗА ВАДО ВИ Ч

Слова: Леонід  ПОЛТАВА

Є в нас свято чудове, 
Наче радісний спів — 
Славне свято любови 
До усіх матерів.

А до тебе — найбільше, 
Рідна мамо моя,
Бо ти — найрідніша 
І найдорожчая!
Ти мене колисала:
— Люлі, люлі, дитя —-  
Ти до школи послала, 
Повела у життя;
Ти дала мені мову — 
Ніжний спів солов’я, — 
Бо ти — найрідніша 
І найдорожчая!
Ти навчила нас жити 
І вказала мету:
Україну любити,
Мов зорю золоту! —

М узика: Василь БЕЗКОРОВАИНИЙ

П І С Е Н Ь К А  П Р О  М А Т У С Ю
(З казки-онеретки „Червона Шапочка”)

j i t Q-ССРП С іІО .

Нерозлучна навіки, 
Рідна мамо моя, —

Бо ти найрідніша 
І найдорожчая!



Подарунок в Свято Мами 
Для матусеньки моєї 
Справді власними руками 
Зготувала я для неї.

Я набралася терпіння —
І з дрібненького насіння 
Узялася у вазоні 
Квіти виплекать червоні.

В квіткаря —  насіння сила! 
Я найкращого купила:
На барвистому пакеті 
Пишні квіточки в букеті. 
На звороті ще й порада.
Як ростити їх. Я рада!

Бо весна пригріла тепла. 
Розрослися листя й стебла!
Я ховала їх від мами 
На вікні, за фіранками.

Ось і пуп’янки рожеві: 
Розцвітаєте невже ви?!

Так! Розквітли вчасно: саме 
За два дні до Свята Мами! 
Квіточки такі чудові,
Та іще й двокольорові:
І рожеві, і червоні 
Виросли в однім вазоні!
Ще й до того пахнуть мило, 
Як найкраще в світі мило.

Я поставлю їх для мамці 
В День Матусі, рано вранці.

Мама ввійде, гляне й ахне:
—  Що це так чудово пахне?!
— О, матусенько моя,
Це ж бо квіточка твоя!

Катерина ПЕРЕЛІСНА

я  -  МАМИНА
Мене вчора біля двору 
Мама не пізнала:
.,А чиє оце маленьке?” —  
Тата запитала.

Я їй зразу відказала:
..Я уже велика, —
Бачиш в мене довга хустка 
Й жовті черевики!”

Посадила я ті зерн а. . .  
Зелень проросла мізерна.
Аж не вірилось, що квіти 
З тих билинок можуть вийти

Та коли я до віконця,
Де багато світла й сонця. 
Перенесла кволі квіти, 
Вже було чого радіти:

„А чия ти? — мама каже —  
Я тебе не знаю!”
А сама отак тихенько 
Татові моргає.

Ну, на це я засміялась: 
..Подивись гарненько!
Та ж я — мамина! Пізнала? 
Я ж твоя, серденько”.
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Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрація Ю рія КОЗАКА

МІ Й Д А Р У Н О К  ДЛЯ МАТУСІ



Роман ЗАВАДОВИЧ

МІСЯЦЬ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ
Цвітуть сади, мов білі хмари, 
В зелене вбралися гаї, 
Приносить травень сонця чари 
І милі пахощі свої.

І квіти, гарні, наче мрії.
Що по лугах, лісах цвітуть, 
Для Непорочної Марії 
Дівчата з співами несуть.

До Тебе, Маги, прибігаєм,
До Тебе молимось всі ми:
Над нашим милим Рідним Краєм 
Ласкаві руки підійми!

Олена ЦЕГЕЛЬСЬКА

ЗА ЗДОРОВ’ ЯЧКО МАМУСІ
(Ілюстрація Петра Холодного)

М аленька Орися прокинулася раненько, вдо
світа, коли ще всі спали. Лежить тихенько та й 
роздумує. Орися не боїться сама в своїм ліжечку, 
хоч у кімнаті ще темно. їй 
пригадується, що сьогодні —
„Мамин день”.

А що було вчора? Вчора 
вона разом з старшими се
стричками приготовляла да
рунки для мами, вивчала 
віршик. Ах, скільки вона на
бігалася, скільки муки ви
терпіла, щоб не зрадити пе
ред матусею тої великої та
ємниці. Щ охвилини почина
л а : —  „Мамусю, а я щось 
знаю. Але вам цього не мож
на знати! . — Б ігала від 
мами до кімнати сестричок 
і так хвилю валася, що вве
чері була вже дуже змучена.
Не зчулася, коли в кухні, за 
столом, над кашкою, мабуть, 
заснула, бо вже не пам’ятає, 
хто її роздягнув і до ліж ечка 
поклав.

Ах, вона заснула так ско
ро, що навіть не вспіла при
гадати мамусі, що у вітальні 
треба засвітити лямпадку пе
ред образом Почаївської Ма
тінки Божої. Це мама роб
лять кожної суботи ввечері.
А може мамуся забули за 
світити? А може Матінка 
Бож а нагнівається . . .  І що ж 
буде?

Ні, Орися не влежить у ліж ечку! Вона мусить 
зійти вниз до вітальні і подивитися, чи лямпадка 
горить. Мусить М атінку Бож у перепросити!

Орися знає з оповідань мами, що це — чудо
творна ікона. Знає, як  вона стерегла від нещастя 
їх усіх: татка, маму, всю родину. Кажуть, що Ори-

сі ще тоді на світі не бу
ло. Мама часом розказує 
Орисі: — „А знаєш, Орисю, 
під час великої війни ми бу
ли там, у такій країні, що 
зветься Німеччина. Коли л і
таки скидали бомби, а бомби 
розвалю вали доми і вбива
ли людей, то і нас могли во
ни вбити. Хто міг, утікав і 
ховався під землею. Але ми 
не мали де сховатися. У нас 
не було такого підземного 
сховку. Тоді ми виносили в 
сад ікону Почаївської Матері 
Божої, ставали перед нею на 
коліна і молилися. І от, ба
чиш, Матінка Бож а встерег
ла нас від нещастя, від ка
ліцтва від смерти. Мати Бо
ж а може і кулі і бомби від
вертати від того, хто щиро й 
гаряче молиться.

І тепер кожної суботи 
ввечері вся родина збираєть
ся у вітальні. Там, на покуті, 
прибрана квітами й рушни
ками, висить ця чудотворна 
ікона. Мама засвічує лямпа- 
ду, всі* стають на коліна і го
лосно повторюють за  татом 
слова молитви. Дякую ть Ма
тінці Божій, що спасла їх від 
смерти. Дякують, що так щ а

сливо і спокійно можуть тепер жити.
Чи вони і вчора молилися — без Орисі? А де 

її молитва ?
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СТОРІНКИ СДАБИ :

Олександер ОЛЕСЬ

ПОЧАТКИ КИЄВА
Над Дніпром широким, вільним, 
Де луги й  степи ЦВІЛИ,
Наші прадіди поляни 
Оселились і жили.

І віки нога ворожа 
Не ступала на наш лан. 
Всі сусіди шанували 
І боялися полян.

Хлібороб робив у полі,
Пас пастух корів, овець,
З луком, з стрілами гнучкими 
По лісах ходив ловець.

Пишно квітла Україна 
Повна всякого добра.
Як в раю, жили поляни 
Понад хвилями Дніпра.

Все свос вони любили, 
Шанували і чуже,
Хай, мовляв, Перун і Волос* 
Всіх від лиха стереже.

А коли сусід лінивий 
Заздрив силі багача,
Вміли наші показати 
Обосічного меча.

. . .  Де стоїть тепер наш Київ,
Там була сама гора,
Жив там першим Кий з Хоривом, 
Щек та Либедь — їх сестра.

Над самим Дніпром на горах, 
Огорожений з боків 
Ровом, мурами, валами,
Київ виріс і розцвів.
На сторожі коло нього,
Наче батько, став Дніпро,
Наче батько сину, ніс він 
З півдня й півночі добро.
І здавалось, Україна 
Буде квітнути віки,
І здавалось, всі народи 
їй сплітатимуть вінки.

* Перун і Волос — давні поганські боги на Ук
раїні.

Олександер ОЛЕСЬ Ілюстрація Михайла МИХАЛЕВИЧА

К Н Я Г И Н Я  О Л Ь Г А - М А Т И
(Уривки з поеми „Княжа Україна”)

Тихий, теплий літній ранок. 
Соїще встало. Вітер спить. 
Вийшла дівчина на річку, 
Сіла в човен і сидить.

Чарівна сама, як ранок, 
Задивилася на світ . . .
Білий шум на синіх хвилях, 
На деревах — білий цвіт.

І замислилась красуня__
Згадка в серце їй вп’ялась__
Нагло шелест . . .  Обернулась: 
Перед нею Ігор - князь.

Привітався з нею Ігор 
І сказав перевезти . . .  
Загойдавсь на хвилях човеї 
І поволі став плисти.
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І очей не зводить Ігор:
ІЦо за дівчина — краса! 
Заговорить: думка — сонце 
Очі — сині небеса.

Хто вона, чия і звідки 
Князь, докладно розпитав,
А на другий день по неї 
І сватів своїх послав.

І за князя вийшла заміж 
Проста дівчина з села 
І до смерти вірним другом 
Князю Ігорю була.

* * *

Ніч майова, українська. 
Світло місячне тремтить,
Все заснуло. Тільки Ольга 
Над колискою не спить.

Над дитиною схилилась,
Сон рожевий зовучи:
„Спи, мій сину, спи,

[маленький 
Треба спати уночі.”

Історія не зберегла даних про походження й рід княгині 
О льги . Учен і д о д у м у ю т ь с я , що вона була б о л га р с ь ко го  
походження і княжого роду. Серед людей зберігся переказ, що 
княгиня походила з селянського роду. Її називали Ольга- 
перевізниця, буцімно вона переправляла людей човном через смерти своєї матері.

Та яким же неслухняним 
Народився мій синок!
Ні сповивачів не любить, 
Ні шовкових пелюшок.

Знову рученьки згинає — 
Наче стримує коня . . .
Спи, моє мале зернятко, 
Спи, пташинонько моя!

Соне, соне, срібнокрилий, 
Не жахай страхами ти,
А на віченьки дитячі 
Тихим ангелом злети,

Поведи його за руку 
На заквітчані степи . . . 
Знов прокинувсь!..

[Святославе, 
Заспокійся, тихо спи . . .

Ллється місячне проміння, 
Над землею ніч летить.
Все заснуло. Тільки Ольга 
Над колискою не спить.

річку. Це свідчить, що населення любило Ольгу за її мудрість і 
справедливість.

Святослав, це пізніший князь Святослав Завойовник, син 
київського князя Ігора і княгині Ольги. Володів у Києві після

Володимир М АЦЬКІВ

КНЯГИНЯ ОЛЬГА
Кожний нарід радіє та гордиться такими людь

ми, що своїм працьовитим життям і осягами при
чинились до збільшення поваги й слави своєї бать
ківщини. Про таких людей пишуть у газетах та 
книжках, ставлять їм пам’ятники й відзначають 
урочисто роковини їх народження або смерти.

До таких заслужених людей належить княги
ня Руси-України, свята Ольга. Хоч від її смерти 
проминула вже тисяча літ, пам’ять про неї живе 
в ріднім народі.

Княгиня Ольга була дружиною князя Ігоря, 
що засів на київськім престолі у  913 році. Неза
баром молодий Ігор згинув у війні з деревлянами. 
Деревляни жили на Поліссі, були українським 
племенем, але ще не належали до Київської дер
жави. По смерті Ігоря владу в державі перебрала 
Ольга. Син Святослав був ще малий. Ольга кня

зювала кільканадцять літ, поки Святослав доріс 
до такого віку, що сам міг керувати державою і 
військом. Ольга заступала Святослава й тоді, ко
ли він ходив на далекі е о є н н і  виправи.

Ставши володаркою великої держави, княгиня 
Ольга пішла війною на деревлян і примусила їх 
до послуху. То була її єдина війна. З іншими кра
їнами вона полагоджувала всі справи мирно.

Найбільше значення в тодішньому світі мала 
сусідня з Україною держава, Візантія, з якою 
князь Ігор навіть воював. Щоб усі справи по лад
нати мирно й по-сусідському, княгиня Ольга виб
ралася особисто в 957 році з великим почетом до 
Царгороду, столиці Візантії.

Саме в ті часи поширювалась у Европі хрис
тиянська віра. Княгиня Ольга знала цю релігію,
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бо в Києві була тоді невелика громада християн 
і була церква святого Іллі. Вибираючись до Цар- 
городу, Ольга охристилася, не чекаючи, аж ох- 
риститься її син і цілий нарід. В її почеті був 
священик, о. Григорій.

Про що говорила княгиня Ольга з греками у 
Візантії докладно не знаємо — може про мирні 
взаємини, може про торгівлю. Деякі учені істо
рики думають, що вона хотіла також висватати 
за сина Святослава грецьку царівну і договорю
валася, щоб із Царгороду приїхали на Русь-Укра- 
їну священики проповідувати Христову віру. Але 
княгиня не була вдоволена переговорами. Неза
баром вона вислала послів до німецького цісаря 
Оттона з проханням прислати в Україну єписко
па. Єпископ приїхав, але з великим запізненням. 
Тоді князював уже Святослав. Він не цікавився 
релігійними справами, і німецький єпископ вер
нувся додому, не виконавши свого завдання.

Коли Ольга передала керівництво державою 
Святославові, то мала вже більше часу і можли
восте приготувати заведення християнства в цілій 
країні. Померла вона в липні 969 року у віці коло 
80 літ. їй справлено християнський похорон. По 
смерті її тіло не розкладалося. Незабаром укра
їнська Церква проголосила її святою.

За 600 літ, за митрополита Петра Могили, 
ішла праця над оновленням старих київських 
церков. Тоді й віднайдено гробницю святої Ольги 
й розпізнано її мощі. Та москалі, що в ХУЛІ сто
літті опанували Київ, забрали кудись цю гробни
цю, і до сьогодні не відомо, що з нею сталося.

В липні 1969 року, всі українці на еміграції 
урочисто відзначали тисячоліття від смерти кня
гині Ольги.

Ііояснеппя-словничок: о с я г  —  досягнення (achieve
m ent) ; в и п р а в а  —  похід (march, cam p aign ); п о с о л
— тут: ambassador; В і з а н т і я  (Byzantium ) була спер
шу грецькою колонією над Босфором, а  потім розрослася  
в могутню Східню  Римську імперію з  столицею Кон
стантинополем (по-укр.: Ц аргородом); зруйнували її  щой
но турки в  1453 році; п о ч е т  —  escort; в и с в а т у в а т и  
(наречену) —  to ask  in m arriage for...; р о з к л а д а т и 
с я  —  to decompose; о н о в л е н н я  —  restoration, renova
tion

ВОДОГРАЙ БІЛЯ 

В надвечір’я соняшна заграва 
Заливає київську блакить,
І, здається, знову гомонить 
Яра велич князя Ярослава,

ЗОЛОТИХ ВОРІТ 

Бо за муром, сивим і заснулим,
Рветься вгору, повний через край, 
Золотоворітський водограй 
І шумить, шумить нам про м инуле...

Микола Щербак

Ілюстрація Петра Андрусева
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Іван ФРАНКО

„ Д И К А  В А Б А"

Мій батько був коваль і славився на всю око
лицю не тільки хорошою та тривкою роботою 
свого ремесла, але й своєю жвавою, гостинною та 
людяною вдачею. Кузня мого тата, що стояла 
на горбі оподалік села, була місцем збору, на
рад та приязної балачки для всіх сусідів.

Скоро тільки тато ввійде до кузні та заценькає 
молотком .по ковадлі, зараз починають сходити
ся сусіди. Прибувають і люди з села, а то й даль
ших сіл із роботою — деякі приїздять возами, 
і на оборі під кузнею починається немов справж
ній ярмарок. Бесіди, жарти, сміхи, серед них не
настанне ценькання батькового молотка або при
скорений стукіт двох дужих молотів, усе те мі
шалося докупи й доносилося до хати.

Я, тоді ще малий, ледве п’ятилітній хлопчина, 
виглядав через вікно на той клекотючий вар ро- 
бучого життя. Мене тягло на двір, до кузні. Мені 
хотілось власними очима дивитися на все, слуха
ти всього, що там робиться та говориться. Мене 
манило звучне батькове ценькання і грубий, ури
ваний стук важких молотів, мов гавкання злю
щих, великих та похриплих псів. Мене манив ог
нистий блиск розпеченого заліза, що, мов живе, 
підмішувалось на ковадлі під частими-густими 
ударами молотів. Мене манили ті червоні іскри, 
що пирскали від розпаленого заліза на всі боки 
і виглядали здалека на темнім тлі кузні, мов ог
нистий дощ з чорної хмари. А вкінці манили ме
не ті чужі лиця, приязні голоси, ті грубі, а щирі 
й добродушні сміхи, ті веселі та сумні оповідан
ня, яких так багато можна було наслухатися 
в татовій кузні.

Ось чому я кожного раз^ з дитячою впертістю 
напирався до кузні. Та й тато, що дуже мене лю
бив, і не думав мені того боронити.

Навпроти самого вогнища на прилавку в кузні 
стояло довге й високе коритце з водою до сту
дження заліза. На один кінець того коритця від 
кута тато поклав широку, гладку плиту, — це 
було моє місце.

Тут я сидів цілими годинами, дивився, слу
хав і дивився. Все мене цікавило. Мені зовсім не 
нудилося дивитись хоч і як довго на вогонь, на 
ту невеличку, синяву полумінь, що мов виплива
ла лагідно з розжареного, червоного вугілля при 
рівнім, одностайнім подуві міха. Я слідив за кож
ний куснем вугілля, як він зразу чорний, облитий 
тим синявим вогником, поволі червонів, а далі 
білів, розпадався на кусники, меншав і танув, 
мов потовчений сріблистий лід. Так само й за
лізо, розпалюване в огні, цікавило мене. Я лякав
ся за нього, скільки разів батько в кліщах всував 
який кусень до грані, Мені здавалося, що й воно

мусить чути біль. А 
коли батько виймав 
його з-під вугілля і 
швидко клав на ко
вадло, то й тоді я ля
кався того заліза, мов 
розгніваного, мстиво
го противника, що за 
зневагу готов в люто
сті зробити яку па
кість татові або кому- 
небудь в кузні. . .

А з якою цікавістю, 
з яким страхом я зав
жди дивився на той 
міх, що сапів і наду
вався якраз навпроти 
мене!

Я не міг зрозуміти, 
чому він надувається, 
як хто почне димати 
жердкою, зчепленою 
за один кінець грубим 
шнуром зі спідньою 
дошкою міха. На верх
ній дошці лежав ка
мінь і, коли лише по

чинали роздимувати, міх сопів так тяжко-важко, 
мов страшно томився своєю роботою. Його шкі
ряні боки западалися досередини, а знутра роз
давалось немов якесь хлипання, що проймало ме
не мимовільним ляком. Аж поволі-поволі при не
настаннім диманні міх надувався цілий, підносив 
верхню дошку враз з каменем геть догори, трохи 
не під саму стелю, напружав туго свої фалдовані 
боки і міцним, рівним подувом пер у саме вогни
ще річку густого повітря так, що не раз аж роз
кидало жарюще вугілля геть на боки. Вся та 
переміна була для мене дивом, і я дармо допиту
вався тата, що там таке в міху.

— Ой ти . . . ти . . . ти! — відповідав, усміха
ючись, отець, — все бис тільки хтів знати! Там 
дика баба в міху!

Але „дика баба” не була вже для мене нови
ною. У всім і всюди, від чого мене дома хотіли 
здержати, сиділа та „дика баба”. Вона літом сте
регла в полі гороху, до якого я був дуже ласий; 
вона сиділа в ямі під припічком, де я, загнівав- 
шись, любив залазити; вона пробувала на поді, 
де мені заказано вилазити по драбині. Тому я не 
дуже лякався і не дуже вірив тому, що сказав 
тато.

Моя цікавість повела мене до того, що раз, 
коли тато шеред кузнею кував коня, я зліз зі сво
го сідала й поліз під міх, щоб подивитися, що в

(Уривок з оповідання „Злісний Сидір”)

Пам’ятник І. Франкові 
у Києві
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ньому є зі споду. Але тут я справді побачив та
ке, що всі казки про диких бабів, кусік, залізних 
вовків і інші страхи нараз гурмою нагрянули 
на мене: я побачив щось широке, волохате, що, 
мов живе, рушалося, підмітувалось до середини 
міха і знов спадало. Правда, це була звичайна 
кляпа, обшита телячою шкіркою, але моя дитяча 
уява, годована з дня на день лячними казками 
про всякі маровища, побачила тут щось живе і 
надприродне. Я зі страшним вереском кинувся 
взад від міха, гримнувся головою об дерев’яний 
дрюк, що стояв побіч, і відтак без тямки, окри- 
вавлений, упав насеред кузні . . .

А коли відтак пробудився, скалічений у го
лову, мокрий від крови й від води, якою мене об
ливали, то довгий час дрижав і не міг сказати 
нічого, як тільки одне: — Дика баба . . .  дика ба
ба . .  . з’їсти мене хотіла . . .

Але такі сумні випадки, хоч їх було кілька, 
все таки були рідкі. А звичайно в кузні було ве
село й привітно, як ніде, і ще й досі споминка про 
татову кузню будить у моїй пам’яті може най-

Вілла І. Франка у  Львові; тепер тут поетів музей.

нащасливіші хвилини мого ди-приємніші 
тинетва. .

З а п и т а н н я  
пою дитиною ?

Чим відзначався Іван Франко ма-

Микопа ЯЦКІВ Ілюстрація Петра ХОЛОДНОГО

Вечеріло. Серед безкрайої пустелі воліклася 
важко втомлена Свята Родина, що втікала перед 
лютим Іродом до Єгипту. Прямувала до громадки 
дерев, що ніби острів серед океану, зеленіли серед 
пісків. Ще перед заходом сонця бажали добитися 
до цього затишного місця. Бажали відідхнути по 
тяжкій дорозі серед спеки. Найбільше журилися 
немовлятком. Воно змарніло, личко запалося, а 
оченята дивилися втомлено.

Добилися. З полегшею зідхнули. Ісусик, начеб 
зачудований, дивився на високі дерева, на зелені 
кущі, прислухувався до тихого дзюрчення дже
рела. Від якогось часу мучило його безсоння. 
Засипав аж над ранком, як починало світати і спав 
недовго. Марія-Мати, в якої серце боліло від муки 
дитини, теж цілими ночами не спала. Страждала, 
як ніколи.

— Треба тут спочити хоч два, три дні, — 
заговорив Иосиф здіймаючи з віслюка клунки. — І 
ти, Маріє, і дитина такі виснажені, що далі йти годі. 
Може тут, серед дерев, де провіває холодний легіт, 
мале заспокоїться, може минеться його безсоння.

Примістилися серед кущів, під високою паль
мою. Марія поклала Ісусика, надіючись, що він

засне. Але Він і нині не засипав. Непорушно сиділа 
Пречиста біля Нього, молилась, щоб Господь 
зіслав Йому сон.

Вкінці Ісусик заснув. Заснув, але знов аж над 
ранком. Дніло. Кругом було тихо, тихо. Навіть 
пташ ки, що в ітаю ть все ранок своїм щебетом, 
мовчали. Мовчали, бо побачили, що спить якесь 
неземне дитятко з золотим сяйвом довкола ку
черявої голівки. Мовчали, щоб не збудити його. 
Одне одному давало тихим цвіріньканням знати, 
щоб не співали.

т а нараз залунало, майже над самою голівкою 
Дитяти, голосне ,,ку-ку, ку-ку” . Від гомону проки
нулась Божа-Мати. Вона з перевтоми теж задріма
ла. Прокинулась і аж охнула. Стривожилася, бож 
гомін зозуленого ,,ку-ку” може збудити її бідну 
дитину. Глянула на неї. Так, воно вже не спало. 
Здивованими оченятами дивилося в той б ік, 
відкіля йшов гомін. А зозуля не вгавала.,,Ку-ку, ку- 
ку ’ , голосила на все горло. Аж заплакала Бого- 
маги. З тихим докором звернулася до зозулі:

— Пташино люба, покинь кувати! Моя дитина 
хвора. Пожалій її.

Старенький Йосиф почав відганяти вперту

10



птицю. Та вона злетіла на другий кущ і відти далі 
голосила своє ,,ку-ку, ку-ку” . Пташки, що скакали 
по гілках, кинулися до неї і стали їй наче б щось 
роз’яснювати, але дарма. Вкінці відлетіла. Але що
ж, коли Ісусик вже не спав і не було надії, щоб 
скоро заснув.

Ніжний легіт, тінь дерев та свіжість, що йшла 
від потічка, зробили своє. Десь коло полудня 
Ісусик заснув. Заснув міцним, здоровим сном. Але 
сполудня, наче б навмисне, злетіла зозуля і знов 
збудила його своїм ,,ку-ку” . Марія пригорнула дитя 
до себе, немов би хотіла захистити перед нестерп
ним криком птиці і зі сльозами в очах, промовила 
до зозулі:

— Чи ж не знаєш, не розумієш, пташино, як 
дуже болить серце матері, коли її дитинка страж
дає.

П ід ійш ов до зозул і й др ізд , що з іншими 
птичками сидів на кущі, і став їй дорікати.

— Не бачиш, погана, що тут дитя спить, і то 
хворе дитя? Йому треба б відпочити, покріпитися 
сном, а ти вже другий день літаєш саме над його 
голівкою і кричиш своє ,,ку’ку” . Де в тебе серце? 
Господь покарає тебе за цю безсердечність.

Але зозуля, мов на глум, голосила д ал і,,ку-ку” .
Ще таки того дня кинула Свята Родина оазу. 

Помандрували далі.
Як надійшла весна, нагадала собі зозуля, що 

час їй будувати гніздечко, час скласти яєчка та 
чекати діточок. Нагадала, злетіла в кущі, почала 
збирати суху травичку, дрібне бадилля і лаштувати 
гніздечко, радіючи майбутнім щастям матері. Але 
що це? Н іяк не вдасть побудувати гн іздечко . 
Бадилля розлітається, травичка ломиться, не хоче 
держатися купи. Що це? Чи забула. Пробує вдруге, 
втретє, Не йде!

— Може завтра зумію краще, — думає збенте
жена. Але це саме діється на другий, ба й на третій 
день.

— Н ічого мені не лиш ається, — думає. — 
Вишукаю готове гніздечко якоїсь пташини і там 
знесу яєчка.

І дійсно. Ганяючи від куща до куща, знайшла 
готове гніздечко, поклала в нього яєчка і рада

Ніна БУРИК

С П А Т И  Ч А С
Сплять метелики у полі. 
Сплять пташата на стодолі. 
Сплять на яблуньках листи —  
Засипляй мерщій і ти!

Завтра ранком встане сонце. 
Зазирне в твоє віконце,
Скаже: .Донечко, вставай,
Д о садочка поспішай!”

полетіла шукати поживи. Поживилась. Вертається. 
Але, де ж гніздечко? Де поклала яєчка? Шукає, 
довго шукає. Не знайшла. Засмучена, втомлена, 
сіла на гілку, зажурилася.

За кілька днів знайшла нове гніздечко якоїсь 
пташини. Зраділа. Знесла в нього яєчка, але, як 
злетіла по їжу, вернутися до нього вже не зуміла. І 
не зуміла вже ніколи.

Від тод і складає зозуля свої яєчка в чуж і 
гнізда. І чужі пташки ховають її діточки. Вона ж, хоч 
як дуже туж ить за м атеринською  рад істю , за 
щастям ховати, ростити своїх діточок — цього 
щастя не знає.

Ось така важка кара впала на неї за те, що не 
хотіла зрозуміти любови та болю матері.

П о ясн ен н я-спо вн и чо к: пустеля — desert; остр ів  — island; 
дзюрчання — ripple; безсоння — sleeplessness; сяйво — nimbus; 
зозуля — cuckoo; кувати — to cuckoo; страждати — терпіти, 
мучитися (to suffer); др ізд — ouzel, thrush; безсердечний — 
heartless; глум — наруга (mockery); бадилля — stem, stalk.

НАЙКРАЩЕ СЛОВО
„Яке найкраще слово в світі?” — раз мудрець 

питав людей.
„Здоров’я”, — сказав хворий.
„Ні, молодість”, — сказав старий.
„Найкраще — хліб”, — сказав жебрак. 
„Перемога!” — відповів борець.
„Найкраще — воля!” — сказав невільник.
„Ні, правда!” — відповів мудрець...
Аж тут з куточка обізвалася сирітка мала: 
„Найкраще в світі слово — мама!”
І всі потвердили: „Так! Мама! Ти правду сказала, 

сирітко мала”.
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Мирослав ПЕТРІВ Ілюстрація Галини МАЗЕПИ

М А Р У С Я  й M E  І  Е Л И К

ЗЕЛЕНІ СВЯТА
(Ілюстрація Едварда Козака)

Зелені Свята — зелень, квіти,
Пташиний спів, веселий сміх —
Несуть квітки до церкви діти,
Перед престіл складають їх.

— Благослови, ласкавий Боже,
Пахуче зілля це — і дай,
Щоб обновивсь, зацвів, мов рожа,
І звеселів наш Рідний Край!

А за борців його завзятих, 
Героїв бою і тюрми,
В день поминок, в Зелені Свята 
Від нас молитву Ти прийми!

М. Маморськи

й д е  сонце по небі 
В віночку з проміння —  
Маруся йде лугом 
В віночку з квіток.
—  Добридень, Марусю! 
Шепоче латаття.
—  Вітаю з весною! —  
Сміється струмок.

Метелик радіє,
Веде він Марусю 
Далеко-далеко 
За млин, аж на гать.
Він квітку там бачив 
Синеньку, маленьку —  
Марусеньці хоче 
її показать.

Л а т а т т я  —  водяні л ілеї (w a ter -lily ); 
г а т ь  —  гребля (dam, em bankm ent).
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Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації* Іван БРИКОВИЧ

iM Cb’MYAMCb

У травневий час весняний  
Розцвіталися тюльпани.

Все навколо весняніло.
Все весні-красній  раділо.

Завжди в час такий іде 
Свято Мами до людей.

Перш, — зірвав тю льпан в дворі 
І поставив на столі.

Навкруги розклав серветки,
Л ож ки , ложечки, виделки.

Лиш  горнятка він поставив  
А матуся вже і встала!

Кож ний  мамі щось готує,
Щ о на День цей подарує:

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

А Івась раненько встав 
Й до сн іданку готував:

Ах! — зраділа, — Добрий ранок!
Д оготуєм о сн іданок!

І казала цілий день —
Це її найкращий День!

А зробив таким  Івась —
Той, що кличуть всі Мудрась!
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ЯК ДОБРОМИР ВИЗВОЛИВ КНЯЗІВНУ-ПОЛОНЯНКУ
(Казка — Ілюстрації Марти Гулей-Леґецкис) 

ІУ.
(Закінчення)

Д обромир, похню пивш и голову, піш ов до 
свого дому. Іде й думає: як же ж збудувати палац у 
повітрі? Ось що придумав король, щоб не визволи
ти з полону князівну!

Журиться Добромир, їсти не хоче, сон його не 
береться. А час біжить. Минула доба, дві, три, 
чотири і вже недалеко того  дня, коли треба 
починати будову палацу... Аж п’ятої ночі чує — 
якийсь птах клює дзюбом до його вікна. Добромир 
засв ітив св іч ку  й дивиться — за ш ибою крук. 
Добромир зараз пізнав його — то той крук, що 
карпатський чарівник навчив його по-людському 
говорити.

— Пусти мене до хати, — каже крук.
Добромир пустив його до хати.
— Мій чарівник, — каже крук, — не раз мене 

сюди посилав, щоб знати, що ти тут робиш. От, я і 
сидів на дереві тоді, як король казав тобі будувати 
в п о в ітр і палац. Т о д і я ш видко  помчався до 
чарівника і все йому розповів. А він прислав мене 
до тебе з порадою.

— І що ж він мені радить? — питає Добромир.
— Чарівник радить: того дня, як король прийде 

дивитись на будування палацу, ти сиди в своїй хаті 
і нікуди не виходь! От, це все, що чарівник тобі 
переказав.

Після того крук полетів. Добромир став розду
мувати над словами чарівника: чи це значить, що й 
чарівник уже втратив надію, чи, може, він щось 
таке придумав, чого звичайна людина придумати 
не може?

Так роздум ую чи, Добромир не зчувся, як 
заснув і спав цілу добу. Як прокинувся, то вже був 
день. Він подумав, що зараз тепер король виходить 
на подвір’я дивитись, як буде будуватися палац у 
повітрі...

Так воно й було.
День був тихий, але мрячний. Імла обснувала 

небо й землю. Король вийшов на майдан, розгля
нувся кругом і сказав з глумом:

— Де ж той чуж инець-буд івничий , що має 
будувати палац у повітрі? Я його ніде не бачу.

І зареготався.
Та в ту хвилину крук, що літав у мряці над 

замком короля, відізвався голосом Добромира:
— Королю, я вже в повітрі! Я вже готовий 

будувати! Скажи, щоб твої робітники подавали все, 
що треба: камінь, вапно, пісок, дерево!

Король остовпів. Аж тепер він подумав, що для 
будівника треба було приготувати все на будову. 
Адже з повітря палацу не збудує. А тут нічого нема, 
а якби навіть було, то хто мав би це все подавати з 
землі вгору між хмари?

А крук настоює:
— Давай, королю, наказ! Твої робітники дуже 

повільні!
Король не знав що робити. Досі він справді 

всім наказував, всі його слухали, всі його боялися. 
А тепер він не тільки засоромився, а ще більше 
затривожився. Він подумав, що Добромир неабия
кий чарівник. А з чарівником і король виграти не 
може. Він міг би накликати лихо на самого короля й 
йогс двір.

Пішов король до замку, думав-думав і каже: 
,,Треба буде чар івника лестощами задобрити, 
обіцяти ласку” ...

Тоді король сам поїхав до хати, де мешкав 
Добромир.

— Чи не міг би ти, чужинцю, стати на службу в 
мене? Ти мав би в нас більшу пошану, ніж сам 
воєвода.

На те відповів Добромир:
— Я маю свого князя, служу йому й народові, 

над яким він панує. Ти, королю , завдав йому 
велику кривду, напавши війною на його край. Але
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пам’ятай: у моєму краю є чарівники ще могутніші, 
ніж я. Вони могли б зачарувати тебе й увесь твій 
двір. Але вони вислали до тебе мене, свого челяд
ника, щоб визволити з неволі нашу князівну. Якщо 
ти цього не зробиш, вони прийдуть і запалять усі 
твої ріки.

— Я визволю її, — сказав король, побілілий зі 
страху, — її вже приготовляють у дорогу.

— Цього ще мало! — додав Добромир. — Ти 
присягни, — і то не раз, а тричі — що більше ніколи 
ні ти, ні твої наслідники, не будуть нападати на мій 
край за Карпатами.

Король присягнув. Він подумав собі: „Якщо 
цей чарівник не хоче стати в мене на службу, то 
краще хай іде собі від нас куди бажає й не робить 
нам шкоди.

На другий день король наказав відпустити 
князівну Зореславу додому. Її посадили в скляну 
коляску і повезли зразу через гори Карпати, а далі 
п ід гір ’ям аж до Перемишля. Добромир їхав на 
переді на сивому коні, а крук показував дорогу. В 
кожному українському селі дівчата виходили на 
зустріч князівні і співали їй привітальні пісні.

Велика рад ість запанувала в Перемишлі. 
Князь, що вже вернувся з походу в степи не міг 
натішитися донечкою. Він прикликав Добромира і 
пригорнув його до своїх грудей. Потім улаштував 
велике народне гуляння, що тривало три дні.

Але Д обромир мав ще іншу рад ість. Його 
батьки були живі. Вони сказали:

— Коли ми почули, що надходять угорці, ми 
зробили дощану дарабу і попливли рікою Сяном на 
північ. Туди не дійшла ворожа навала. А потім 
вернулися в рідні сторони і вже готуємо дерево, 
щоб відбудувати свою оселю.

Живі були й брати Добромира. Ще коли три
вала війна, вони воювали з ворогами, відбираючи 
їм награбоване добро на карпатських перевалах.

Коли народне гуляння закінчилося, покликав

князь своїх дорадників і каже до них:
— Яку нагороду дамо Добромирові за те, що 

визволив Зореславу з неволі?
Один дорадник каже:
— Хай буде заступником князя, коли князь 

виїжджатиме поза межі нашої держави.
Другий мовить:
— Зробім його воєводою.
Третій:
— Даймо йому багатий двір, багато слуг, хай 

живе як великий вельможа.
Добромир відповів на це:
— Я послужив своєму князеві і рідному наро

дові. Це мені найкраща нагорода. Дозвольне мені 
залишитися тим, що я собі вибрав, пішовши в світ із 
ба тьк івсько го  дому. Я навчився лю бити свій 
рідний край, помагати бідним і нещасливим лю
дям, радити їм у лихій годині та служити всім, що 
моєї ради потребуватимуть.

Тоді Добромир поклонився князеві, всьому 
народові — і піш ов туди, в Карпати до свого 
вчителя, доброго чарівника.

Пояснення-сповничок: похнюпити голову — похилити голову з 
журби тощо; ластощі — нещира хвальба (adulation); глум — 
насмішка (mockery); челядник — учень у ремісника-майстра; 
дараба — raft, ferry; перевал — ravine.

Про казку „Я к  Добромир визволив князівну-полонянку” : 
Ця казка написана частинно на підставі природних 
явищ , частинно на ка зко ви х  м отивах і на вигадц і-
фантазії:

1. В Етіопії можна й тепер бачити такі доми, які 
Добромир будував у нашій казці. Вони не подібні ні на 
печери, ні на збудован і з б уд ь-яко го  буд івельного  
матеріялу, а їх стіни — це частина скелі, з якої вони 
витесані. Лише кругом них довбають скелю.

2. Дві інші роботи в казці, які виконав Добромир — це 
використання природного (земного) газу, що міститься
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Д Н І С Т Е Р  У В О Г Н І
Володимир МАЦЬКІВ

Ви певно здивуєтесь: як же може Дністер, ве
лика ріка України, бути в огні? Невже вода мо
же горіти? Та ж водою гасять пожежі. Чи не 
забажалося комусь пожартувати?

Ні! Зовсім ні! Це не жарт! Ось послухайте.
Українська земля не тільки дуже гарна та 

повна принадних краєвидів, але вона й напрочуд 
багата. Уже в давнину казали, що вона медом 
та молоком текуча”. Крім урожайної землі, що 
буйно родить усякі роди збіжжя та промислових 
рослин, є там ще великі багатства у земних над
рах.

Цілий світ знає про величезні поклади вугіл
ля в Донецькому басейні та про найліпшу заліз
ну руду в Кривому Розі; знає про джерела наф
ти, про єдину в світі копальню земного воску та 
про копальні багатьох інших мінералів. Крім то
го, в деяких місцевостях є величезні підземні 
збірники земного газу, що ним можна палити 
в печах, світити в лямпах тощо.

Найбільше цього газу є на Підкарпатті, тобто 
в тій смузі України, що лежить між рікою Дніст
ром і горами Карпатами. Широко відомим ро
довищем земного газу до часу останньої війни бу
ла Дашава, недалеко міста Стрия. По війні від
крито нові родовища. З них побудовано великі 
газопроводи до таких міст, як Львів, Тернопіль, 
Київ і навіть далеко поза межі України. Цими 
рурами-проводами біжить газ до міст і фабрик, 
де його всіляко використовують.

Московські комуністи, що загорнули війною 
нашу рідну землю, стараються загарбати собі як
найбільше українського добра. Вони не задоволь
няються збіжжям, м’ясом, набілом, овочами, го- 
родовиною, вугіллям, залізом і іншими багат
ствами —- їм хочеться ще більше. Вони почали 
вертіти в землі глибокі отвори, шукаючи нових 
підземних скарбів.

І так, поблизу міста Комарна, що лежить не-

Долина Дністра під Заліщиками

далеко Дністра на південь від Львова, вони на
трапили на дуже великі збірники земного газу. 
Зараз таки взялися будувати великі газочпово- 
ди, щоб ними постачати наш газ до своєї холодної 
Москви.

Та сталася дивна подія. Хтось сказав би, що 
українська земля не захотіла віддати своїх скар
бів ворогові. На великому обширі, де стоїть кіль
канадцять сіл, на полях, у гаях, на багнах потво
рилось у землі багато дір, якими газ почав вихо
дити наверх.

Що сталося? В одній великій свердловині, яку 
інженери пробили машинами в глибину землі, газ

ПРО КАЗКУ „Я К  ДОБРОМИР ВИЗВОЛИВ КНЯЗІВНУ-ПО ЛО НЯН КУ”
(Закінчення зі стор. 15-ої внизу)

в глибині землі. В ті часи, в які переносить нас казка, 
люди ще не знали ні вугілля, ні нафтової ропи, ні земного 
воску, ні природного газу. Але на те є казка, яка ніби 
каже, що був один чарівник у Карпатах, який знав про 
земний газ (називав його „духом  землі” ), бо бачив, як газ 
виходить то тут, то там з -п ід  зем лі, з дна р ік  або 
вибризкує водограями з багна. Це трапляється й тепер. 
Кільканадцять років тому „горіла” ріка Дністер, коли газ 
пробивався з-п ід  її дна. Так само в Україні газ, що 
прорвався на поверхню землі, запалений взимі, викли
кав дивне явище: кругом нього росла трава, а на деревах

п уп ’янки  розвинулися в листя — поки інж енери не 
заткали газу. В Кавказі газ, вирвавшися з-п ід землі, горів 
ясним полум’ям цілі десятки років так, що тамошні 
забобонні люди приходили до нього з поклоном, мов би 
до якогось божка. Аж  одного дня вогонь загас, бо десь у 
глибині якийсь струс заткав йому доступ на поверхню  
зрмпі.

4. Четверта й остання робота, яку виконав Добромир
— це вже вигаданий, казковий мотив. Він частинно  
позичений із повісти арабського походження, яку в 
княжих часах переклали на староукраїнську мову.
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„збунтувався”: він почав утікати бічними підзем
ними ходами і тріщинами, а потім вибухати дале
ко на полях і в багнах, викидаючи рідке болото 
високо вгору. Газ треба було запалити, щоб не 
затруював повітря. Люди дуже затривожились: 
думали, що це вибухає вулькан.

Багато таких отворів постало на дні ріки Дніс
тра, і газ, що виходив ними, мусів пробиватися 
крізь воду. Вода вирувала й клекотіла, мов окріп. 
Виходячи з ріки, газ горів над нею високими яс- 
ноблакитними язиками полум’я. То був несамо

витий, але захоплюючий образ, особливо вночі.
Небезпека була велика. Багато людей треба 

було виселити з їх домів. Рятункові відділи поча
ли шукати ту свердловину, звідки втікав газ. З 
важким трудом удалося їм по кількох тижнях 
знайти її і затамувати глиною і цементом. Вогні 
на Дністлі та на полях почали пригасати, а на 
багнах перестали вибухати малі болотяні вуль- 
кани.

Дивні та чудні речі діються на нашій далекій 
Батьківщині.

Світлана КУЗЬМЕНКО

У К А Н А Д С Ь К О М У  П А Р К У

Одного весняного соняшного дня вчителька 
сказала учням другої кляси: — Сьогодні наші дві 
лекції проведемо в парку. Подивимося на весну. 
Діти дуже зраділи, з радощів трошки заверещали і 
заплескали в долоні. О дягнулися і вийшли зі 
школи. Учителька попросила усіх іти хідником  
парами і чемно поводитися. С онечко лагідно  
всміхалося дітям і йти було весело.

Увійшли до парку. А в парку, здавалося, ще 
приємніш е св ітило  сонечко, лагідн іш е повівав 
вітрець і радісніше цвірінькали пташки.

Діти зупинялися біля кожного дерева й кущика 
і роздивлялися, як вони розпускаються. Кожний 
вид дерева й кущ ика розпускався по-р ізном у. 
Пухнастими котиками вкрилася верба, деякі дере
ва мали свої листочки ще затиснуті в бруньках, а 
інші — вже розпустилися з них трошки, або більше. 
Вчителька пояснювала дітям: як зветься кожне 
дерево, кожний кущик, які вони роздивлялися. Це 
було усім дуже цікаво.

Потім пішли оглядати квіти, що росли окремо 
на чудово плеканих клюмбах. Діти зупинялися біля 
кожної клюмби і оглядали різноманітні весняні 
квіти, які цвіли і розцвіталися. Найбільше було 
тюльпанів: білі, жовті, рожеві, фіялкові, червоні. 
Тюльпани кожного кольору були посаджені окре
мо. Вони робили чарівне враження. Вчителька 
пояснила дітям, що у Другу світову війну Канада 
дала притулок г о л л а н д с ь к і й  королівській родині. 
Королева Юліянна жила в столиці Канади, Оттаві, 
від 1940 до 1945 року і в подяку Канаді за її 
гости нн ість  щ ороку присилає в Оттаву 20.000 
бульб з найкращих тюльпанів, щоб люди в Канаді 
кожної весни тішились красою цих чудових квітів.

Коли повернулися до кляси, вчителька задала 
дітям домашнє завдання написати розповідь про 
лекцію-прогулянку до парку.

Котик — pussywillow; брунька — bud, knop; клюмба — flower bed.

Леся ШАНТА

ПРО КИТАЙСЬКОГО ХЛОПЧИКА,
який хотів учитися

Янґ-су був китайським хлопчиком. Коли мав 
чотири рочки, помер йому батько, заливши сина 
під опікою  мами. Родина Янґ-су була дуже бідна. 
Хлопчик не міг ходити до школи так, як другі діти. 
Але в серденьку Янґ-су було непоборне бажання 
стати славним ученим. А коли хтось має сильну 
волю й хоче щось виконати — знайде дорогу й 
досягне того, до чого змагає.

Мама Янґ-су не могла дати йому грошей на 
папір і олівці. Та малого Янґ-су це не знеохотило, 
їхня хатка стояла на самому березі моря. На березі 
було багато сипкого золотистого піску. Бурхливі 
хвилі моря щохвилини його змивали. Сюди прихо
див малий Я нґ-су  і на п іс ку  щодня вправляв 
писання. Замість олівця, вживав патика.

Тільки він написав декілька буков, як напли
вала хвиля й змивала написане. Він натому самому 
м ісц і писав наново. Так вправляв писання, не 
купуючи паперу, ні олівців.

Коли Янґ-су виріс, став великим ученим, бо від 
малої дитини любив науку.

3. ЛАЗУРЕНКО

ВЩ ГАННУСІ ДЛЯ МАТУСІ
Туп, туп, туп —  маленькі ніжки 
Покотились по доріжці,
Ручки квітоньки збирають 
Та в віночок заплітають.
Понесе своїй матусі 
Подаруночок Ганнуся.
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Те, що я вам, діти, розповім, схоже на казку, але 
це не казка, а дійсність. І той, про кого я пишу це 
оповідання, не вигаданий. Він справд і живе в 
Седдл Рівер, Ню Джерзі, а зветься він Мирон 
Сурмач. Ваші батьки й дідусі напевно знають його 
з Ню Йорку, де він, перший із українців-еміґрантів, 
заснував першу в цім місті українську книгарню, 
яку згодом назвали „Сурмою, від імени її власника. 
Ця книгарня була місцем, де бідні робітники могли 
купити книжку чи газету, а як не мали за що, то хоч 
почитати її в книгарні. Крім того, там, як у клюбі, 
українці зустрічалися й розмовляли своєю рідною 
мовою.

Згодом над’їхало багато українців із Европи; 
приїхали письменники й мистці, стали видавати 
свої твори, а веселий і привітний пан Сурмач радо 
брав до своєї крамниці їхні книжки і радив людям 
купувати їх та читати.

У Мирона Сурмача була гарна жінка Настуня й 
діти: син Мирон і дочка Славця. Коли вони вирос
ли, то допомагали татові в крам ниці, а також  
здобули свої власні професії. Мирон пішов до 
в ійська, а дочка Ярослава стала працю вати в 
видавництві книжок для дітей. Вона чудово малює, 
її картини є в американських книжках і журналах 
для дітей і на українських святкових листівках.

Коли Мирон Сурмач став літньою людиною, 
він оселився в Седдл Рівер на невеликій фармі, яку 
й назвав ,,Сурмачівкою” . На Сурмачівці є невели
кий будиночок із ґаражем, а на дверях ґаражу 
намальовані веселі крилаті бджоли, що літають 
між квітами. Чому бджоли? Бо Мирон Сурмач дуже 
їх любить, за те, що вони працьовиті й дають 
людям мед.

— А чи вони дають людям мед, чи ми його від 
них забираємо?

— Забираємо, але в розумний спосіб, стільки, 
щоб вистачило їм і нам. А взаміну за мед ми даємо 
бджолам гарні будиночки-вулики та їжу: садимо і 
сіємо такі квіти, що вони люблять, доглядаємо їх. І 
нам добре, і бджолам. Якби ми їм не дали вуликів, 
бджоли поселились би десь у лісі, а там на них 
може напасти ведмідь або яка лиха людина, і 
пограбувати увесь мед.

Мирон Сурмач багато читає й пише. Він вичи
тав у книжках, що перший вулик придумав украї
нець на ім’я Петро Прокопович більш ніж 150 літ 
тому. Прокопович жив в Україні, на Чернігівщині. 
Він винайшов вулик, що складається з кількох 
поверхів: можна пустити трохи диму, бджоли 
заспокояться, і їх тоді можна перегнати на інший 
поверх, поки вибираєш мед із вільної скриньки. 
Про пасічника Прокоповича згадав навіть наш 
великий поет Тарас Шевченко! Ще й намалював 
пасічника між вуликами.

Мирон Сурмач грає на бандурі, авторка слухає.

Сурмач вважає бджіл дуже розумними: в них 
кожна бджола знає свої обов’язки і сумлінно їх 
виконує. У їхніх вуликах завжди чистота й порядок, 
і від них, діти, вам можна було б багато чого
навчитися.

Це розказує Мирон Сурмач дітям, коли вони 
приїжджають до нього в гості. А їх приїжджає 
багато — і українських, і американських. До пана 
Сурмача привозять учительки дітей зі школи, вони 
сідають на пеньках перед хатою. Раніше пеньків не 
було, росли тільки молоді дерева, але потім вони 
розрослися так, що й світло заступали — довелося 
їх зрізати, от і стали в них зручні стільчики для 
малих гостей.

Сурмач розказує дітям про бджіл, про людей і 
про життя, а також і про ту країну, звідки він, ваші 
батьки, і ви також, ведете свій рід. Він пояснює, що 
українці жили на своїй землі з одвічних часів, але 
коли з Азії набігли половці, монголи й татари, у 
боротьбі з ними українці втратили багато людей і 
добра, і цим скористалися наші північні сусіди — 
московичі-росіяни. Вони зарабали нашу землю і 
тримають її в неволі й тепер, хоч українці багато 
разів повставали, щоб скинути вороже ярмо.

Тепер дідусеві Миронові 96 літ, але ви б цього 
ніколи не вгадали. Він дужий, веселий, працьови
тий, як його бджоли, читає, пише і розважає дітей 
та дорослих. Час від часу його запрошують на 
виступ у радіо або на тепевізії. Він пише розумні, 
дотепні дописи до американських і українських 
газет, завжди на захист української справи.

Дідусь Мирон вирішив неодмінно дожити до 
2001 року, щоб побачити кінець двадцятого століт- 
тя і початок двадцять першого: ,,А там — як Бог 
дасть!” — каже з усмішкою.

Коли він закінчує серйозні розмови із школя-
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рами, дідусь Мирон переходить до розваги: він 
виносить із хати бандуру, на якій сам навчився 
грати, починає дрібненько перебирати струни; 
американські діти сидять, мов зачаровані: такого 
інструменту вони ніколи не бачили й не чули. 
Знову д ід усь  Мирон починає розпов ідати про 
українську музику й пісні, співає їх. Тоді грає 
нашого „Щ едрика’ , що його скомпонував українсь
кий композитор Леонтович.

— Хто вгадає, що це за пісня, отримає в 
нагороду яблучко, — каже дідусь Мирон.

Декілька діток кричать: — Це „Керол оф де 
беллс!”

— Ні, — каже дідусь, — це наша українська 
колядка. Ми маємо документи — ноти, написані в 
Україні. Але яблучка вам все таки дам. Дідусь 
наділяє дітей не тільки яблучками, а й медом із 
хлібом. Діти смакують і дивуються, чому вони 
вдома не хочуть їсти мед, як мама їм дає.

— їжте мед, діти, він дуже корисний. Від нього 
виростете розумні й здорові.

— Будемо їсти, дідусю, будемо! Навіть самі 
скажемо мамі, щоб давала його нам! — обіцяють 
діти.

Отак проходять дні Мирона Сурмача. Він ще 
тримає свою книгарню „Сурму” в Ню Йорку, хоч 
головну працю вже перебрав його син. Але дідусь 
Мирон часто туди їздить і порядкує книжки та 
привозить свіжий мед для продажу.

На цих пеньках сідають діти під час відвідин пасіки М. Сурмача 
й слухаю ть розповідей про бджоли, про Україну й гри на

бандурі.

Дай Боже дідусеві дожити до ста літ, а потім і 
багато більше, в добрім здоров’ї і щасті.

Пояснення-сповничок: похожий — подібний; сурма — труба, 
р ід м узичного інструмента (trum pet, horn), вулик — bee-hive; па
січник — бдж оляр (bee-keeper, bee-master, apiarist): ярмо — не
воля (yoke, slavery); набігати — нападати великою  силою , наїз
дити (to attac, to invade); захист — оборона (defense)

Олекса КОБЕЦЬ

БДЖІ ЛКА

Щоб було що взимку їсти 
Бджоляній усій громадці, 
Охороні нашій — війську —
І цариці нашій — матці.

Я не гаюсь ні хвилинки,
Ані квітки не минаю,
Солоденькі порошинки 
Все збираю та збираю.

Щоб не тільки нашим бджілкам 
Бідувать не довелося,
А й слухняним людським діткам 
З медом солодко жилося.

IV для діток вередливих,
Неслухняних і лінивих,
Дуже я недобра й зла:
Д ззз! — відразу дам жала! . .

Ьід світання до смеркання, 
Переборюючи втому,
Я літаю безнастанно 
То від дому, то додому:

Я не гаюсь ні хвилинки, 
Ані квітки не минаю. 
Солоденькі порошинки 
Все збираю, та збираю. 

Зношу й зношу їх додому,
У свій вулик під наметом, 
Щільники вощані в ньому 
Заливаю чистим медом.
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Леся ШАНТА Ілюстрація Ельмири Ґ. ҐЕРУЛЯК

ПЕРША РІЧНИЦЯ НАРОДЖЕННЯ КИРПАТЕНЬКОЇ ВИВІРОЧКИ

Кирпатенька Вивірочка дуже любила свою 
хатку. І було чого! Бо цю хатку-гніздечко, вигідне 
та тепленьке, ще торік побудували її батьки — 
подружжя Вивірковські. Хатка була схована під 
дахом, у самому кутку великої кам’яниці, недалеко 
парку. Таке чудове місце. Високо-високо й безпеч
но. А найголовніше в сусідстві парку, близько до 
всіх друзів, яких Кирпатенька мала багато йдуже їх 
любила. Вони теж любили її й частенько забігали 
до неї на гутірку й пораду.

К и р патен ька  В и в ір оч ка  завж ди знала, як 
потішити й порадити, для кожного мала добре 
слово, хоч часом лю била собі з них, ніби не 
нароком, пожартувати.

Одного дня, а саме на перший день свого 
народження, Кирпатенька Вивірочка влаштувала 
гостину й по.іросила пташиний хор співати й грати. 
А тоді скликала по одному своїх друзів на нараду.

Прибув теж Зайчик-П об ігайчик. Як т ільки  
ввійшов за фіртку, геть чисто забув, чого Кирпа
тенька хотіла  від нього. Раптом під  кущ иком 
троянди почув плач і нарікання.

— Мишка-Гризикнижка? Напевно вона! — по
думав Зайчик, підходячи близько куща.

— Так, так, — Мишка!
— Чого ж ти плачеш М иш ко маленька? — 

запитав Зайчик-Побігайчик.
— Плачу, бо загубила сестричку Мишку-Довго- 

хвосту. Ще вчора тут була — і вже нема. Котик з’їв.
— Гм, з’їв або не з’їв — сказав Зайчик. — Удвох 

легше шукати як одному. Ходімо, пошукаємо.
І пішли вони вдвох.
Ідуть вони, йдуть, аж Вивірочка-Руденька 

сидить і хлипає.
— Чого ж ти плачеш, Вивірочко-Руденька? — 

спитав Зайчик.
— Десь згубила сестричку Вивірочку-Швидко-

ніжку. Ще вчора ми їли разом грибки, ось тут — і 
вже її нема. Певно Сова в парку з’їла.

— З’їла або не з’їла — сказав Зайчик. — Утрьох 
легше шукати. Ходім, шукатимемо разом.

І пішли шукати втрьох.
Ідуть вони, ідуть, аж зустрічають Кицю-Білень- 

ку. А Киця плаче.
— Чого ж ти плачеш, Кицю-Біленька? — запи

тав Зайчик.
— Плачу, бо ще вчора бавилася зі мною Киця- 

Миця Маленька й уже її нема. Авто її переїхало.
— Переїхало або й ні! — сказав Зайчик. В 

чотирьох легше шукати чим утрьох або одному. 
Ходімо, пошукаємо.

І пішли вчотирьох.
Коло парку зустріли Пса-Бурка. В зубах у нього 

кошик, а в кошику повно всякого добра. Зайчик- 
Побігайчик заглянув у кошик і заридав. Всі здиво
вано поглянула на нього.

— Чого ж це ти, Зайчику, розплакався?
— Бо сьогодні вранці братчик ще вигрібав зі 

мною моркву. Я побіг до Вивірки-Кирпатенької й 
забув про братчика. Напевно злі хлопці вбили його. 
Ой, ой, ой! Як тільки я побачив моркву в кошику, 
зараз пригадав собі, але — запізно!

— Може вбили, а може й ні — сказав поважно 
Песик-Бурко. Уп’ятьох легше шукати як учотирьох 
чи самому. Ходімо разом, може знайдемо. Та 
перше зайдім до Кирпатенької Вивірочки. В неї 
сьо год н і перший день народження, а в мене 
повний кошик подарунків.

Всі швиденько повтирали сльози, а Песик- 
Бурко продовжував: — Ось ти, Зайчику, візьми 
моркву, ти, Мишко-Гризикнижко, мішок горішків, 
ти, Вивірко-Руденька, коріньчики тюльпану, ну, а 
ти, Кицю, дай народжениці чотирилисткову коню
шину, щоб була здорова та щаслива. Ходім!



Кирпатенька-Вивірочка сиділа саме в садочку, 
підморгувала весело й лускала горішки.

Перша підійшла Киця-Миця Біленька: — Це 
тобі на щастя — сказала вона — щоб тебе авто не 
переїхало так, як мою Кицю-Мицю Маленьку, бо я 
була за лінива доглянути за нею.

— Дорога Вивірочко-Кирпатенька, прийми цю 
м оркву й н іко л и -н іко л и  не жалій н ічого своїм 
найдорожчим, — промовив Зайчик-Побігайчик. — 
Ось сьогодні вранці я не хотів дати шматка моркви 
Братікові-Маленькому, хоч мав повний кошик. Він 
вибіг сам у город, щоб собі нарвати і — пропав. 
Певно хлопці вбили. — А сльози з очей Зайчика — 
кап-кап-кап.

— А ось мішечок горішків для тебе — сказала 
Мишка-Гризикнижка і втерла фартушком велику 
сльозу. Лускай здорова та почастуй свою родину. 
Ось я вчора не погостила моєї сестрички Мишки- 
Довгохвостої, хоч вона була голодна. Тепер уже її 
нема. Але що ж, вже запізно!

Тоді підскочила до неї Вивірка-Руденька: — 
Дорогій Кирпатенькій-Вивірочці дарую коріньці 
тюльпану. Смакуй та не сварися з іншими вивірка
ми. Ось я посварилася вчора зі своєю сестрою, 
Вивіркою -Ш видконіжкою і вже її нема.

Вийшов Пес-Бурко. Поставив кош ик перед 
Вивірочкою і, моргаючи та усміхаючись, сказав: — 
Ось ще більше лакоминок від мене та від інших 
друзів. Смакуй здорова! А тепер потіш нас усіх, 
Вивірочко-Кирпатенька.

— Звичайно, звичайно. Ходім у город. — 
Вивірочка радісно усміхнулася, а тоді відчинила 
фіртку до просторого городу. Там пташина музи
ка заграла марша, а всі загублен і братчики й

сестрички сиділи за столом, застеленим білою 
скатертю й бавилися. .

— А-а-а-х! — відітхнули всі звірятка з полег- 
шою й радістю.

— Сідайте! — запросила Вівірочка.
Коли вже гостина кінчалася, Кирпатенька 

Вивірочка подякувала всім за прекрасні дарунки. 
Тоді Пес-Бурко попросив слово: — Тричі слава! — 
крикнув він — тричі слава нашій народжениці! Вона 
зібрала всіх покривджених братчиків і сестричок, 
не пожаліла труду й запросила їх до столу. Тричі 
слава нашим родинам за те, що вони пішли шукати 
загублених братчиків і сестричок, не пожаліли часу 
на розшуки й не забули про них.

— Тричі слава Песикові-Буркові! — обізвалась 
скромно Кирпатенька Вивірочка. Що ж ми робили б 
без нашого хороброго лицаря. Нечемні хлопці вже 
давно наробили б нам усяких пакостей. Він наш 
єдиний оборонець!

— Тричі слава Кирпатенькій Вивірці й Песико
ві-Буркові! — загомоніли зібрані.

— Тричі слава всім народженцям і народжени
цям, народженням і гостинам — запищала Мишка- 
Гризикнижка і шуснула в ямку.

За нею розійшлися всі гості й на тому закінчи
лася гостина.

Пояснення-сповничок: кирпатий — з задертим носом (snub
nosed); фіртка, або хвіртка — gate; хлипати — поппакувати (to 
whimper); тюльпан — tulip; лускати — to crack; підморгувати —
to wink; шматок — piece; лакоминка або пакітка — tid-bit:, 
dunties; троянди — рожа, rose.

ЗАВДАННЯ: Чого вчить нас ця казка про звірят?

Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрація Епьмири ҐЕРУЛЯК

П Р И Г О Д А  П Е С И К А  Ж У К А
Жук — невеличкий чорненький песик, з білими 

лапами, і такого самого кольору латкою на лобі, 
вискочив на канапу, поклав лапи не її спинку і почав 
дивитися у вікно. Він дуже добре знав, що на 
канапу йому не дозволяється, але усі пішли з дому. 
Жук не любив, коли нікого не було в хаті, і коли 
таке траплялося, він свої незадовлення компенсу
вав тим, що стрибав на канапу й дивився у вікно. У 
те вікно завжди можна було побачити багато чого 
ц ікавого . Ось i -тепер: п ід  в ікном  гр іється на 
сонечку с ірий котик. Ж ук від хвилю вання аж 
вискочив задніми лапами на спи нку  канапи, а 
передні поклав на лутку вікна. — От, погнався б я за 
ним! — думає Жук, — просто, щоб пробігтися, для 
забави. Коти завжди люблять зі мною бавитися, 
завжди від мене тікають, щоб я їх ловив. Це так 
цікаво! — міркував Жук.

Котик і далі сидів під вікном на траві і грівся на 
сонечку. Ось іде гурт дітей. Мабуть, зі школи. 
Скоро повернуться зі школи Андрійко з Петрусем,

думав Жук. Хтось із них напевно поведе мене на 
прохідку. Дуже я люблю Андрійка й Петруся! Вони 
такі добрі хлопці! Ніколи мене не кривдять, зі мною 
бавляться, коли чимось не зайняті. У них завжди 
багато різних справ. Ось іде якась дуже поважна 
пані у величезному капелюсі і веде на ланцюжку 
маленького кудлатого песика. На ньому червона 
камізелька і червоний капелюшок. Я це вперше 
бачу пса в капелюсі. Як же то все на світі цікаво! 
Кудлатий песик тягнув пані то в один, то в другий 
бік, зупинявся і все навколо розглядав. Раптом він 
побачив сіренького котика під вікном і кинувся до 
нього, але пані стримала песика ланцюжком. Та кіт 
все одно схопився, кинувся до дерева і миттю на 
нього видряпався. Ой, ск іл ьки  ж ц ікавого  там 
надворі! — знову думає захоплено Жук. От, коли б 
побігти надвір самому і добре роздивитися, що там 
робиться! Побіг би я далі від хати, куди мене на 
прохідку не водять!

Жук почув, що хтось відчиняє двері ключем і
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[швиденько зіскочив із канапи. Бо, коли це Андрій
ко, або Петрусь, то ще нічого, але,якщо це буде їхня 
мама, він знав, що вона б насварила на нього за те, 
що він лазить по канапі. Жук підбіг до дверей і 
зацікавлено дивився на них. Двері відчинилися: 
так, це хлопці!

Хлопці радісно заговорили до Жука, потріпали 
його по шиї і побігли до кухні. Жук знає, що вони 
завжди прибігають зі школи захекані і біжать до 
кухні, щоб чогось напитися, а потім ведуть його на 
прохідку. Раптом Жук помітив, що хлопці добре не 
причинили дверей і йому блиснула думка: а що, 
якби я сам сьогодні пішов на прохідку! Якраз добра 
для цього нагода! Він довго не розмірковував і 
раденький, що таке придумав, відчинив лапкою 
трошки ширше двері і вибіг надвір. Сірий котик зліз 
із дерева і йшов Жукові навпроти. Жук кинувся до 
нього, щоб привітатися, але котик знову дременув 
на дерево.

— І чого це ти так? — думав Жук. Побачивши, 
що забави з котиком сьогодні не буде, Жук по
вернув у другій бік і побіг. Він побіг на головну 
вулицю.

— Ой, який же тут рух! — дивувався Жук, 
опинившися на головній вулиці. Всі чогось кудись 
спішать. І авта, і люди. Але дуже цікаво! Жук побіг 
хідником. Він біг, зупинявся, роздивлявся щось, то 
тут, то там, і біг далі. Раптом він побачив величез
ного сірого пса, на довгих ногах і з довгою шиєю, 
що йшов назустріч. Жук вирішив з ним познайо
митися і запросити з собою на прохідку. Він підбіг 
до нього і хотів його понюхати, бо так пси знайом
ляться. Але виявилося, що цей пес був, або недо
брим, або в поганому настрої, бо він вишкірив на 
Жука зуби і загарчав. Жук відсахнувся він нього, 
але зразу ж вирішив направити непорозуміння і 
тицьнув свій ніс у великого сірого пса, тим даючи 
йому знати, що наміри Ж ука — друж н і. Тоді 
великий пес загарчав дуже сердито і схопив Жука 
за шию. Люди ледве відігнали великого пса від 
Жука і, можливо, навіть врятували Жукові життя. 
Жук лежав і жалісно скавулів, намагаючися поли
зати на шиї рану, з якої текла кров. У цей час 
проходила мимо пишна пані з дівчинкою. Вона 
побачила, що Жук у клопоті, та, що в нього немає на 
шиї нашийника і бляшки з числом, по якому можна 
розпізнати кому він належить.

— Бідний ти, бідний — нічий песик! — сказала 
вона співчутливо. Я тебе заберу до нас. У нас тобі 
буде добре!

Дівчинка дуже зраділа такій вістці, бо вона вже 
давно хотіла мати песика, і застрибала на одній 
ніжці. Пані зняла зі свого плаща пояс, обережно 
обв’язала одним кінцем Жукову шию, і повела з 
ними. Привела вона його до дуже гарного дому і 
зразуж  покликала ветеринарного л ікаря. Він 
помастив Жукову рану мастю, дав для нього ліки і 
сказав, що все буде з ним гаразд.

Жуком тут всі дуже піклувалися. Йому купили 
дуже гарне собаче ліжечко та рожеві ковдри й

подушку. Всі в хаті вирішили, що рожевий колір 
Жукові дуже личить. Купили йому також дорогий 
собачий посуд: окремий — для сніданку, для обіду 
та для вечері, й годували вишуканими стравами. 
Всі в хаті хотіли з ним бавитися, гладити його і 
вести на прохідку. Спочатку Жук був цим дуже 
задоволений. Але за кілька днів — почав сумувати. 
Жук сумував за родиною, у якій він жив, відколи 
його принесли туди малесеньким песятком. Він 
почував, що то його справжня родина, а не ця, де 
він тепер. Згодом він засумував так, що не хотів 
нічого їсти. Він лежав на килимку біля дверей і 
сумно дивився перед себе. Інколи можна було 
зауважити, що по його щоках течуть великі сльози
ни. Він більше не хотів лягати у пишне ліжечко.

Покликали ветеринарного лікаря знову. Він 
сказав, що Жук дуже сумує за своїми власниками і, 
якщо вони не знайдуться, пес може згинути.

— Докторе, — стурбовано заговорила пишна 
пані, — ми дуже полюбили цього пса, а тепер, коли 
виявилося, що він ще й із серцем, що уміє любити і 
йому не все одно кого, ми дуже хотіли б, щоб він у
нас жив. Прошу, зробіть щось, щоо він став у нас 
щасливий і нас полюбив. Ми заплатимо за це кожну 
суму.

Ветеринарний л ікар  подумав і в ідпов ів: — 
Дорога пані, бачите, в житі є речі, які не можна 
купити за жадні гроші. І це не тільки в людей, але і в 
тварин, і в птахів. Звичайно, не в кожних, як і не в 
кожних людей. І власне того, за тим тужить цей 
песик, мені здається, не можна купити за жадні 
гроші.

— Що б ви нам порадили, докторе? — стурбо
вано спитала пані.

— Спробувати пошукати його власників, — 
відповів ветеринар.

— Але ж у нього немає нашийника з числом, 
кому він належить! — сказала пані.

— То нічого, — мовив лікар, — пошукайте 
власників через радіо. У вашому повідомленні про
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Матусенько, тату, 
Свідоцтво ось тут, 
Оце мені плата 
За працю, за труд!

Оце мені втіха 
І радісна мить.,
І серце так тихо,
Так любо тремтить!

П Е Р Ш И Й  Д Е Н Ь

Здорова будь, школо, 
ї  ти спочивай!
А я піду полем,
Доріжкою в гай.

Піду привітаю 
Я волю свою,
Суниць пошукаю 
В траві у гаю.

ВИРУШАЄМ В ТАБІР, ДІТИ!

Рясніють квітками 
Галяви ясні,
І вітер гілками 
Киває мені.

Пташки легкокрилі 
Назустріч: — Вітай!
По чеснім зусиллі 
Спочинок — то рай!

Р. Завадовш

Як засвітить соїще кліті, 
Вирушаєм в табір, діти!

Рік увесь була наука,
А  тепер — стріляєм з лука,

Виправляємось на лови 
У  ліси, гаї, діброви.

Над рікою кожен день 
Повно сміху і пісень!

С. Гординський

п ро щ ай , рідна ш коло
Вийдемо із школи на подвір’я 
І оглянемось іще останній раз: 
Ось вона, лишилась на узгір’ї, 
Вікнами виблискує до нас —

Ніби хоче щось нам побажати,
Ніби хоче вкупі з нами йти 
В ліс далекий, що в зелених шатах 
Над ставком, задуманий, застиг.

Не журися, школо, пройде літо 
Ми повернемося знову восени, 
Заквітчаємо тебе усю у квіти, 
Заспіваємо тобі нові пісні. Ніна Бурик

пошук власників пса, добре опишіть його.
Ще кілька днів пробувала вся родина призви

чаїти Ж ука до себе, над ію чися, що він до неї 
звикне, її полюбить і забуде своїх власників. Але 
песик і далі сумував. Він нічого не їв і вже майже не 
вставав, а коли залишався сам, тихенько жалісно 
скавулів.

Врешті подали оголошення про розшук Жу- 
кових власників по радіо.

Того ж вечора задзвонив телефон. То був 
Андрійко. За півгодини, він з Петрусем уже були 
тут і забирали Жука додому. Всім було радісно й 
сумно і всі навіть трошки заплакали. Єдиний Жук 
був дуже щасливий. Звідкись у нього раптово

з’явилася сила і він, тикаючи свою мордочку то в 
Андр ія , то в Петруся, рад існо гавкав. В кінц і, 
домовилися, що Андрійко з Петрусем приводи- 
тимуть Жука в гості до цієї гарної родини, на яку 
Ж ук не зм іг поміняти Андрійка й Петруся. Від 
такого рішення — всі стали щасливими.

Пояснення-сповничок: спинка — опертя канапи, крісла тощо 
(back of a chair); лутка — підвіконник (windov-sill); камізелька
— vest, w a is tcoa t; захеканий  — задиханий; дрем енути  — 
швидко втекти; вишкірити — показати зуби (to show one’s teeth); 
відсахнутися — відсунутися, відлучитися, опустити (когось) — 
to withdraw, to abandon; тицьнути — всунути, пхнути (to push, to 
slip); пишний — епегантний; стрибати — скакати; піклуватися — 
опікуватися; личити — випадати (it w ill be well).
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В Е С Е Л И К - Л Я С Ь

Гом ін в л іс і скр ізь  лунає — На узліссі, при долині, Ну, а Лис вдягнув краватку
Л ис весіллячко справляє! Вже зібрався хор пташиний, Для весільного порядку.

..и с ка  — в квітах, сукня біла, 
Ще й вельона начепила,

А на старосту Вовка 
Пов’язала руш ника.

Ззаду лисячої пари 
Лясь і Луць ідуть — бояри,

А гостей зібралась маса — Десь ведмеді заревіли: Й шерсть піднявш и, як щетину,
Всі взялись до їж і ласо. — Нас чому не запросили?... Розігнали всю  гостину...

З переляку бідний Лис 
У вельон заплутав хвіст
Узлісся — outskirts of forest; староста 
сміх, на посміховище (mockery).

І з ім ’яв, на глум, у. ю Лис Ведмедям все простив
М олодій таку красу... Й чемно їх перепросив.

matchmaker; боярин, бояри — best man; шерсть — hair; щетина — bristle; на глум — на
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