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ДОРІЖКА ДО ГОРІШКА

Допоможіть вивірці знайти в отому лябіринті 
доріжку до горішка. Коли вже дійде до горішка, 
скажіть їй^смачного!”

ГЕОГРАФІЧНА ЗАГАДКА
а) Назвіть три ріки, що пропливають українсь

кою землею, а перша літера їх назви — „Д”.
б) Який найвищий верх в українських Карпатах?

ХТО ВІН?
Плащ у нього паперовий,
В нім мандрує скрізь по світу,
Людям вісті він приносить 
І слова привіту.

Р Е Б У С  Г К

ДІТИ, РОЗМАЛЮЙТЕ ЦЕЙ ОБРАЗОК 
І ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ ЦІ ПОСТАНОВИ!

ДЛ Я  ВЛАСНОЇ БЕЗП ЕКИ  ПАМ ’ЯТАЙТЕ ТАКЕ:

1. Не приймайте дарунків від чужих.
2. Відмовляйтесь їхати з  чужими.
3. Не ходіть темними й безлюдними вулицями.
4. Знайте, хто ваш місцевий поліціянт.

Ж У Р Н 4 Д  Д А Я  Д ІТ Е Й  К О Ж Н О Г О  В ІК У

З кольоровими ілюстраціями виходить кожного місяця у 
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Щ О  Р О Б И Т И  В Л І Т К У ?

Вакацій час і любе літо!
А чим зайнятись, що робити?

Зайнять є, друзі, так багато,
Щ о год і всіх і пригадати.

Де близько озеро, ставок —
Лови там рибку на гачок,

Чи дух зм іцни в здоровім  тіл і —
Купайся й поринай у хвилі.

А вітер буйний як повіє —
Берись пускати в небо змія,

Ось на майдані, в перегонах 
Б іжи, змагайсь на чемпіона!

Вельосипед — твій в ірний друг,
С ідай і мчись на нім  навкруг,

А на спочинок — ось порада:
Розв’язуй ребуси й шаради.

Щоб мамі помогти уліті,
Учися як пекти й варити,

Город візьмися поливати —
На користь варто працювати!

В гурті у парку розважайся,
На гойдалці там погойдайся,

А в день гарячий, у садку  
Читай „В есел ку” в холодку.

Але найкраще в л ітню  пору —
Поїдьте, д іти, до табору!

Ілюстрація Марти ГУЛЕЙ-ЛЕҐЕЦКИС

Змій тут: паперовий змій (kite); вельосипед — двоколесник, 
ровер (bycicle); ребус — рисункова загадка (rebus); шарада — 
загадка (charade).



Т А Б О Р О В І  Р А Д О Щ І
(Ілюстрація Івана Бриковича)

Гей, що краще, друже-Орате,
Як таборувати,
Серед лісу, серед бору  
У наметі спати!. .

І що ліпше, як при ватрі 
Ввечері сидіти,
Пісеньок про Пласт співати,
З друзями р адіти !..

Та й що лучче, як стояти 
Вартовим на стійці 
Чи у таборі на брамі,
Чи і на мандрівці!

Гей, немає краще-лучче,
Як у Пласті бути —
Всі ці радощі й пригоди 
Годі нам забути!

Роман ЗАВАДОВИЧ

ТО СОНЦЕ, ТО ЗОРІ 
НАД НАМИ

Встає з-за дрімучих лісів 
Усміхнене сонце щоранку,
І будить пташиний нас спів 
Д о збірки, молитви й сніданку.

Стрункими рядами стоїть 
Сумівське юнацтво на збірці, 

Над ним рідний прапор шумить 
З високої щогли на гірці.

Він кличе: забудь все пусте,
Тут кожної шкода хвилини —  
Юнацтво у СУМ’і росте 
Для Бога і для України.

За днем проминає нам день,
То сонце, то зорі над нами —  
Ми сонцю співаєм пісень 
І табір квітчаєм зірками.

Лгда Г А Й  Д А Й

ВИРУШАЙМО В ТАБОРИ
Вирушаймо в табори, 
підемо в походи 
на долини і яри 
по смішні пригоди.

Нас вітають табори: 
сонце сяє з-за гори 
лагідно й гостинно.
Ти ж новацька аж гори 
жовтая хустино!

Ой веселі табори: 
прорух ранньої пори, 
і пісні, і вправи, 
ватри в сині вечори, 
осяйні заграви.

П р о р у х  — руханка, гімнастика (physical 
ex erc ise ); з а г р а в а  —  сяйво, відблиск (glow  
of fire).



ДНІ В І Д П О Ч И Н К У
(Ілюстрація Остапа Савчинського)

Наче килим, квіточками 
Поле зацвіло,
Ген блищить, між берегами 
Озеро, мов скло.

Над лугами грають бджоли,
В лісі — спів пташні,
Зустрічають діти волю,
Відпочинку дні.

Видно табір серед гаю,
Чути спів дзвінкий,
І на щоглі прапор має 
Синьо-золотий.

Роляник

Р І Ч К А

(Ілюстрація Длександра Климка)
Річка, Марієчко, річка!
Швидше до неї — туп, туп! 
Чиста, прозора водичка, 
Ручкою, ніжкою — хлюп . . .

Ходять, виблискують рибоньки, 
Швидко мигтять в глибині. 
Далі не можна, там глибоко,
Там черепашки на дні!

Ще покупатися хочеш?
Годі, вилазь із води,
Сядь на м’якенький пісочок, 
Грійся на сонці, сиди.

З неба всміхається сонечко, 
Синя, ясна далина . . .
Наша малесенька донечка 
Буде здорова й міцна.

Н. Забіла

у  Л І С І
А чи був у лісі ти?

Чи бував?
А чи білку й зайчика 

Зустрічав?
А чи бачив дятля ти 

На корі?
Або мишку сірую

У норі?

А чи бачив, хлопчику,
Ти в ліску,

Хто там має хатоньку,
І яку?

Хто живе на гілочці,
Хто в дуплі?

А хто спить під кущиком 
На землі?

К. Переліска



СВЯТА ОЛЬГА Й СВЯТИЙ ВОЛОДИМИР
Розійшлися Христові апостоли по різних 

країнах, проповідуючи християнську віру. Свя
тий апостол Андрій зайшов над ріку Дніпро. Вий
шов на гори і промовив до учнів своїх:

— Бачите ці гори? На них засяє благодать 
Божа, тут постане великий город і багато церков 
буде в ньому на славу Господню.

І, поблагословивши город, поставив хрест і 
помолився Богові.

Минули століття і на це місце прибули три 
брати: Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либедь. Ста
ли над Дніпром і найстарший Кий сказав:

— Ось тут заложимо оселю.
Вирубали ліс і побудували перші хати. Об

городили оселю частоколом та обвели валом. Т 
назвали оселю від імєни найстаршого брата Ки
євом. А від імени Щ ека назвали одну гору Щє- 
кавицею, а другу від Хорива — Хоривпцею, а від 
імени Либедь назвали ріку Либеддю.

Могутнів і розвивався Київ. Поселилися в 
ньому нові прихідці, припливали Дніпром купці 
із півдня та півночі, приїздили гості з усіх усюд.

І став Київ славним городом і володіли в ньо
му могутні князі: Аскольд і Дир, далі князь Олег, 
а по ньому Ігор. Ігор узяв собі дуже розумну дру
жину Ольгу. Була вона дорадницею Ігоря, а по 
його смерті стала сама володіти Українською дер
жавою.

Володіла Ольга Україною довгі роки, а сла
ва про велику й мудру княгиню пішла по широ-

тж ітг 'г-........  ........  .............. ......... ..

Пам’ятник св. Володимирові у Києві над Дніпром.

кому світі. Покорила вона і об’єднала з Києвом 
ворохобне плем’я деревлян, розбудувала столицю 
Київ, упорядкувала державу. Висилала своє по

сольство до німецького цісаря Отона І, а сама їз
дила в Грецію, у Царгород. З великими почестя
ми вітав її візантійський цісар. І тут, як пише 
давня історія України — Літопис, прийняла кня
гиня Ольга християнську віру, а хресним її бать
ком був сам цісар . . .  Було це 955-го року, себто 
рівно тисяча літ тому. Хрещення Ольги — це ве
лика і світла подія в історії України. За великі 
заслуги і за побожність проголошено Ольгу свя
тою, і її день святкує наша Церква і нарід 24-го 
липня.

Християнська віра поширювалася щораз 
більше в Україні, а онук Ольги, Володимир Вели
кий, не тільки сам покинув поганство, але й охрес
тив увесь український народ. Було це 988-го року.

Володимир Великий побудував численні цер
кви, і Київ заяснів великою славою, як столиця 
могутньої Української держави. Здійснилося про
роцтво святого Андрія: на київських горах зася
ла ласка Божа, а український нарід молився в 
численних храмах Божих.

Церква проголосила святим і Володимира і 
його день — 28-го липня.

Свята княгиня Ольга і святий князь Володи
мир Великий — це великі володарі-будівничі дав
ньої княжої України, і слава про них не вмирає 
і ніколи не вмре в українському народі.

Залишки Золотих Воріт у Києві.



Віра ЛЕБЕЦОВА Ілюстрації Михайла МИХАЛЕВИЧА

Вже два місяці облягають печеніги Київ. Ді
зналися, що князь Святослав далеко в Болгарії, 
і підступили під саму столицю, де замкнулася кня
гиня Ольга з трьома онуками: Ярополком, Оле
гом і Володимиром. Важко прийшлося киянам. В 
городі настав голод і брак води; а тут ніяк спо
вістити Святослава, що в нього дома діється.

Правда, по другий бік Дніпра, за Києвом, сто
їть воєвода Претич з своїм військом, але й до 
нього нема доступу. Чорні злидні нависли над 
матір’ю українських городів.

В княжому теремі1 у своїй кімнаті сидить кня
гиня Ольга. Біля неї наймолодший, найлюбіший 
її онук — Володимир. Припав до колін бабуні і 
просить: — Розкажи про діда Ігоря, як він поко
рив уличів і тиверців, і як ти помстилася за його 
смерть на деревлянах.

— Помстилася! Страшно помстилася! Хай Бо* 
мені простить за такий гріх, — прошепотіла кня
гиня і глянула на візантійську ікону Пречистої, 
що в куті кімнати сяла золотом від світла лямпад- 
ки. — Не згадуй мені про це, любий.

Вікна княжого двору задрижали від ударів в 
стіни города печенізьких пращ2 і сокир.

— І я, як виросту, — говорив Володимир, — 
буду таким лицарем, як дідусь і батько. Не по
сміють тоді дикі печеніги і ногою ступити на на
шу землю! Правда, мій батько Святослав великий 
лицар-воїн ?

— Справжній 'лицар, недаром прозвали його 
Хоробрим. Мій син! — з гордістю промовила кня
гиня. — Сміливий, легкий на ходу, як пард. У 
похід не возить з собою ні казанів, ні шатер; ріже 
конину, воловину, або дикого звіра тоненькими 
платочками, пече на вуглях і так їсть. Спить на 
конячій опоні, підмостивши під голову сідло. А 
як іде з ким воювати, то посилає вперед своїх 
послів, щоб вони про це оповістили ворогів, ка
жучи: „Іду на вас!” Це він робить на те, щоб во
роги мали час приготовитись до бою, бо князь 
Святослав вважає, що то не по-лицарськи неспо
дівано, потайки на когось нападати. В цьому й 
уся його сила лицарська і нею, як знаєш, пере

міг він хозарів над Волгою, дійшов аж до річки 
Кубані, у далеку землю Тьмуторокань, побив гр е- 
ків і болгар, і тепер сидить там у них, у Перея - 
славці. Вже й пісню склала про нього наша мо
лодь:

„Ой, пустимося ж на тихий Дунай,
Долів Дунаєм під Ц ареград”.

— І я, як виросту, теж далеко розгорну нашу 
державу.

— Не в тому тільки слава князя, щоб поши
рювати державу, — промовила княгиня Ольга, по
клавши руку на ясну голівку онука, — але і в то
му, щоб її всередині скріпити і будувати на ній 
нове краще життя.

Яке нове життя? — запитав хлопець, підій
маючи бистрі очі на бабуню.

— Упорядкувати землю, завести лад поміж на
родом, у судах, торгівлі, землеробстві; ставити 
кам’яні двори, привести народ до правдивої віри; 
подбати про навчання молодих, як це діється у 
греків і інших просвічених народів. Не лише ли
царем мусить бути князь, а й розумним володарем, 
будівничим своєї держави.

— Я таким буду, бабуню! Побачиш, яким я 
буду колись будівничим! — закричав хлопець і 
раптом замовк.

Десь у віддалі, за стінами города, почулися 
голоси воєнних труб. Володимир сплеснув у до
лоні.

— Батько вертається! Прожене печенігів! — 
крикнув і кинувся з кімнати. Та не встиг вийти, 
бо в дверях став сотник Демко і сповістив:

— Воєвода Претич напав знечев’я на ворога, 
а той, думаючи, що це князь, налякався і ось те
пер відступає від Києва.

— Слава Б огу! — перехрестилась Ольга до іко
ни. — А хто дав знати Претичеві про нашу біду ?

— Ось смільчак, що на це зважився, — відпо
вів Демко, висуваючи перед себе молодого, струн
кого юнака, що досі стояв осторонь під дверима.
— Киянин, син дворецького Петка.

тиянська віра. Княгиня Ольга знала цю релігію,
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— Як це ти зробив? — поцікавився Володимир.
— Звичайно, — став розказувати юнак. — Вмію 
говорити по-печенізьки, от і перебрався за 
печеніга і з уздечкою в руках перейшов через 
ворожі війська, питаючи всюди буцімто, чи не 
бачили мого коня? Так добрався я аж до Дніпра, 
а там скочив у воду, переплив ріку і, діставшись 
до Претича, розповів йому про облогу ІСисва. Вчо
ра вдосвіта пустився воєвода з відсіччю.

— Славно списався! — похвалив захоплений 
Володимир. — Будемо товаришувати, добре?

І обидва вибігли з терему, поглянути з окопів, 
як відступає печенізька орда.

Минуло з того часу кільканадцять років. Не 
стало бабуні Ольги, згинув князь Святослав по- 

лицарськи в бою на широких степах чорноморсь
ких. Тепер на київському престолі сидить наііпо- 
лодший його син Володимир і здійснює юнацькі 
мрії про велику, сильну державу.

Позбирав уже всі українські землі та й інші, 
що до Києва належали. Ходив походом під Кар
пати, в Галичину і на Волинь, відібрав від поля
ків наші городи: Перемишль і Червен, заглянув 
і на полуднеьз узгір’я Карпат над Тисою. За кіль
ка років мав уже державу, що сягала від Карпат 
до Кавказу, на півночі до Волги і великих озер, 
що недалеко нинішнього Петрограду. Найбільше 
сил витрачав у боях з печенігами, що раз-у-раз

нападали на східні границі України. Але й тут 
сприяло Володимирові щастя. Два рази прийшло
ся йому дуже скрутно, та врятувала хоробрість 
молодих і розум старих.

А згодом, забезпечившись від степових орд, 
заживши в мирі з сусідами від заходу й півдня, 
Володимир міг узятись і до внутрішньої розбудо
ви своєї держави.

V
Сьогодні в Києві чимале свято — храм Пре

чистої Діви в Десятинній церкві. Князь, за зви
чаєм, справляє народові великий бенкет-пир. Такі 
пири, зрештою, тут майже щодня чи при князю 
чи без князя: на дворі в „гридниці” для бояр, 
гриднів, десяцьких, соцьких, тисяцьких і „наро
читих мужів3 — а старцям і вбогим можна прихо
дити на княжий двір і брати собі поживу та гро
ші. За ті пири і пішла слава про князя Володими
ра, як про володаря ласкавого, і прозвав його на
род „ясним сонечком”.

Але ті Володимирові пирування були не тіль
ки для утіхи князя й бояр. В них брали участь 
представники всіх верств громадянства — тут ма
ли вони нагоду зустрічатися з собою, скріплюва
ти зв’язки-єдність поміж собою. Це й була та 
внутрішня будова, яку проводив князь Володй- 
мир, коли водночас назовні забезпечувався від во
рогів могутніми оборонними валами й твердинями.

Князь уже готовий до виходу на пир, але си
дить ще у своїй кімнаті і, спершись на дубовий 
стіл, дивиться крізь відчинене вікно на далекий 
Дніпро, на зелені узгір’я праворуч, на високий 
горб, де ще недавно стояв Перун, а тепер красу
ється рубана з дерева церковця св. Василія. А тут 
у самому Києві знімається кам’яна святиня Пре
чистої Діви. „Десятинною” звуть її, бо князь на 
її удержання призначив десяту частину своїх при
бутків. Будували її й малювали візантійські май
стри.

Дивиться на те все князь і думками лине в ми
нуле. Згадав розумну бабуню Ольгу й зітхає: „Ко
ли б ти сьогодні ще жила, моя кохана виховни- 
це, раділа б твоя душа, як твій онук пішов твоїми 
слідами, за твоїми науками.

„Сьогодні я не тільки лицар-князь, але й князь 
будівничий, як це я обіцяв тобі ще за життя бать
ка. Я і мій народ прийняли правдиву віру Хрис
тову, до якої твоє серце так щиро прив’язалося. 
А там . . .  будую далі на всіх ділянках державного 
життя”.

І згадав Володимир усі свої тяжкі зусилля, які 
треба було йому прикладати, щоб прищепити ві
зантійську культуру не тільки в будівництві і ма
лярстві, але й серед народу. В Києві є вже школа 
для дітей „нарочитої чаді”, себто для визначні
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ших родин. З неї вийдуть свої священики і взагалі 
освічені люди, які розумно зможуть стати разом 
з князем до творчої роботи. І з цих перших учнів 
Володимирової школи вийшов славний митропо
лит київський Іларіон, що опісля над домовиною 
князя проголосив останнє прощальне слово.

Думає князь, торочить нитку спогадів: „Бу
дую . . .  разом з боярами обмірковуємо, якими за
конами забезпечити добро народу в щоденному 
житті, в церковному, в громадському”.

Думає князь і зором стежить за зграєю білих 
голубів, що кружляють понад Десятинною цер
квою.

Завіса на дверях легко заколихалась і з-поза 
неї виглянула темна голівка княгині Анни.

— Князю! Народ жде тебе на майдані. Пора 
починати пир. Вже зійшлися бояри, посадники і 
старіші з усіх міст та люди многії. На сьогодні 
наготовили дворецькі 300 перевар меду, крім їжі 
всякої і хлібів.

— А про вбогих і хворих не призабула ти, 
Анно?

— Невже ж можу я позабути про те, що так 
лежить тобі на серці? — з легким докором відпо
віла княгиня. — Для вбогих і старців столи роз
ставлені під церквою. Хворим і калікам розвезли 
отроки1 всякі припаси: хліб, м’ясо, кисіль, рибу, 
городину, мед і квас у бочках. А мої служебниці 
мають розвідати, де є немічні жінки і бездомні ді- 
ти-сироти. Нічого я не забула, князю.

Вийшли князь і княгиня на майдан. Зашумів 
народ, як бджоли у вулику. Заграли труби, бубни, 
гуслі. Замаяли у повітрі підкидані шапки, понес
лись оклики: „Слава князеві, ясному сонечкові, 
заступникові нашому! На здоров’я, на довгі ро
ки!”

Сіла княгиня поміж жіноцтвом, а князь по
ходжає поміж народом. Тут заговорить ласкавим 
словом, там вислухає скарги, чи прохання, — бід
ним сипле щедрою рукою пригорщу золотих і 
срібних монет, на яких по один бік візерунок кня
зя, по другий — його знак державний: тризуб.

А там над берегом Дніпра готується молодь

Ш

до танців, до музики й співу. Вже дівчата стали 
у коло, і понеслася бадьора пісня:

„Ой, пустимося ж на тихий Дунай,
Д олів Дунаєм під Ц ареград”.

Пояснення-сповничок: терем — княжий двір; праца — пристрій 
метати кам’яні кулі; гридниця — приміщення, де жили княжі 
урядовці-гридні й прибічна сторожа; нарочитий — визначний, 
видатний; отрок — молодша двірська прислуга, або юнаки 
взагалі.

БІЛЯ ПАМ’ЯТНИКА 
КНЯЗЕВІ СВ. ВОЛОДИМИРОВІ

Він стоїть, Великий Володимир,
На горі високій, над Дніпром' —
З ним, із князем все пережили ми 
Під його покровом і хрестом.
Все минуло: татарва й монголи, 
Косоока Азії орда . . .
Тільки він, наш охоронець волі, 
Огляда лани широкополі,
Нашу землю рідну огляда . . .

Он ідуть із півночі погани 
На війну криваву, на розбій . . .
— Чуєте мій поклик, християни? -  
І народ благословля на бій . . .
. . .  Він стоїть, Великий Володимир, 
В Україні, над святим Дніпром, 
Щоб не знали горя та біди ми 
Під Господнім праведним хрестом.

М. Щербак
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К Н Я З І В Н А  о л ю н я
Сьогодні Соня вернулася з пластової домівки 

досить пізно, та така рада, що аж сяє.
— Чого це ти, Соню, така весела? — запитали 

молодші діти.
— Бо то, знаєте, — каже Соня, — в нашій до

мівці було дуже гарне свято з гутіркою. Сестрич
ка Оля чудово розказувала нам про дитячі літа 
славної княгині Ольги.

— О, — закликали враз діти, — то розкажи 
і нам про неї!

— Добре, лиш перше повечеряю.
Після вечері посідали всі у вітальні на софі 

й розпочалась розповідь.
— Ви певно вже в школі чули про славну кня

гиню Ольгу, могутню володарку Руси-України, 
матір хороброго князя Святослава. Тепер розка
жу вам про її дитинство.

Отож, маленькою дівчинкою вона виростала 
в дворі-теремі своїх батьків. Був то великий дім 
з багатьма просторими кімнатами. Стояв на ви
сокім горбі, оточений земляним валом і часто
колом для оборони проти диких орд.

Князівна не дуже любила перебувати цілі дні 
у кімнатах з нянею-пестункою. її все кортіло по
бігти до челядної. О, там було так цікаво, особ
ливо вечорами, коли на вечерю сходилась уся 
князівська челядь. Тут можна було наслухатись 
цікавих розповідей воїнів та мисливців, навіть по
гратися з мисливськими собаками. Нелегко було 
добрій няні відкликати дівчину звідсіля.

— Ні, ні! — опиралась мала князівна. — Не 
піду! Тут мені добре!

Бувало, Олюня несподівано вихопиться з-під 
няниної опіки й побіжить на велике подвір’я. Бу
ло на що дивитись! Знатні лицарі, свої та чужо- 
сторонні, вештались по подвір’ю, а зброя на них 
блищала золотом і сріблом. Тут і їхні джури, і 
княжі дружинники в барвистих одягах, при зброї. 
Були там і стайні з кіньми, а біля них конюхи та 
мисливці. Гей-га! Сплескує ручками мала кня
зівна — не надивиться, не нарадується.

Одного разу вона побачила коло великої в’їз- 
дової брами воїна в блискучім панцері. Стояв 
він мовчки, непорушно, мов неживий, мов із за
ліза вилитий. Це дуже зацікавило князівну. Мит
тю підбігла до нього й защебетала:

— Дядечку, а чого ви тут стоїте? А не болять 
у вас нозі? Дядечку, скажіть щось!

А воїн ні не гляне, ні не зорухнеться.

Олена ЦЕГЕЛЬСЬКА

Дівчина аж крізь сльози просить — все да
ремне. Тоді звернулася до няні:

— Ах, няню, він хворий! Поможім йому!
І не оглянулася няня, як мала князівна побіг

ла в хату і винесла звідтам пиріжок з ягодами.
— Це вам, дядечку, пиріжок з ягодами! їжте, 

це вам поможе! Подужаєте!
А воїн нічого не чує, не знає, не відзивається. 

Тоді маленька князівна в плач!
Надійшов старший над воїнами. Коли дові

дався, в чому справа, підніс князівну на руках 
і поміг їй покласти пиріжка в сагайдак дружин- 
ника-вартового.

— То, люба князівно, не хворий воїн! Стоїть 
непорушно, мовчки, бо так треба на варті. Його 
служба — не розглядатись, не розмовляти, а пиль
но дивитись, щоб у браму не увійшли якісь чужі 
лихі люди.

Глянувши на сонячного годинника на стін; 
над брамою, старшина сказав:

— Уже час змінити варту!
Приклав сурму до уст і протяжно засурмив. 

На подвір’ї з’явився гурт воїнів. Мала князівна 
цікаво приглядалася, як біля брами відбувалася 
зміна варти.

Іншого разу почула князівна звуки дивної 
музики.

— Няню, хто це грає?
— То в челядній кімнаті грає дідусь, гусляр.
Олюня, мов стріла, вбігла між челядь і джу-

рів у челядній. Вони розступились і дали їй про
йти перед самого дідуся, що грав на гуслях. А ді
дусь підіймає очі, вдаряє по струнах і жалібно 
співає:

Мала сирітка но світі блукала,
В голоді й холоді малій шукала . . .

Слухала князівна пісню про гірку долю си
рітки і жаль їй стало. Сподобався їй старенький 
гусляр. Добула золотого дукача й кинула діду
севі в шапку. Скінчив дідусь сумну пісню. Слу
хачі були глибоко зворушені недолею сирітки. 
Стало тихо, хоч маком сій . . .

Нараз залунав дзвінкий голос малої князівни:
— Дідусю! Як я виросту, то не забуду про 

малих сиріток. Я всіх їх одягну, нагодую, до сер
денька пригорну. Буду їм усім мамою!
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З подивом глянула челядь на кцязівну Олю- 
ню, а дідусь-гусляр устав з лави і вклонився їй 
низько, в пояс.

— Благословенні хай будуть слова твої, кня
зівно! Доброта серця і розум промовляють з них.

Хвилинку помовчав гусляр, наче в молитві. 
Потім глянув на небо й підняв руки над головою 
дівчинки. Князівна стрепенулась, пригорнулась 
до няні.

— Не бійсь, Олюню, — шепнула няня, — він 
буде тобі провіщати.

І дідусь урочистим голосом провіщав князівні 
Ользі:

— Бачу осяйний вінець над твоєю головою, 
князівно. Бачу наче дорогоцінну корону із золо
та та самоцвітів. Ось ти серед знатних боярів і ли
царів у найвищій раді, яка кориться твоїм нака
зам. І полки войовників бачу — пострах твоїх во
рогів. Бачу тебе могутньою, але справедливою і 
доброю володаркою-княгинею над великим, муж

нім народом. . . І буде щастя з тобою, у твоїм до
мі й у твоїм роді, бо благословення небес є над 
тобою.

Так провіщав молоденькій князівні Ользі ста
рий дідусь-гусляр. І провіщання ці сповнились, 
коли княгиня Ольга засіла на київськім престолі.

Так закінчила свою розповідь про малу кня
зівну Олюню пластунка Соня.

Про дитячі роки н молодість княгині Ольги не маємо 
історичних даних, тільки перекази. Інший переказ роз
казує., що Ольга була донькою селянина, як це описав О. 
Олесь у  вірші „Княгиня Ольга —  мати”.

Попснеппя-слотичок: т е р е м  —  тут: палац (p a la ce ); 
ч а с т о к і л  —  palisade; ч е л я д н а  —  кімната в дворах 
князів і боярів (nobility), призначена для ч е л я д і  — 
слуг; в о ї н  — вояк, дружинник; в е ш т а т и с я  —  ходи
ти сюди й туди; д ж у р а  —  armour-bearer, page; к о н ю х
— доглядач коней; п а н ц е р  —  броня, зброя, зроблена  
з  зал іза  чи сталі (arm our); с а г а й д а к  —  шкіряна піх
ва (sheath) на лук; с у р м а  —  trunpet; г у с л я р  — м у
зика, що грає на г у с л я х ,  струнному інструменті, по
дібному до гарф и; д у к а ч —  co in ; с т р е п е н у т и с я
— здригнутися (to startle ); к о р и т и с я  —  бути комусь 
слухняним; н р о в і щ а  т и —  to predict, to foretell.

вітай, осяйне гатої
З нотами

Дзвінок у нашій школі 
Замовк на довший час, 
Назустріч вільній волі 
Вже кличе сонце нас.

Ми друзі, юні друзі, 
Стаємо струнко в лаву — 
Ростем, мов квіти в лузі, 
Батькам на втіху й славу.

Поля, ліси і гори 
В дорогу кличуть нас —
Ми радісні, бадьорі 
Мандруємо всі враз.

Ми друзі, юні друзі. . .

В мандрівках, у просторах,
Під звук дзвінких пісень,
В зелених вільних горах 
Цвіте наш юний день.

Ми друзі, юні друзі. . .

Вітай, природо, в квітах,
Вітай життя святе!
Вітай, осяйне літо 
І сонце золоте!

Ми друзі, юні друзі. . .
Б. Данилович
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Роман ЗАВАДОВИЧ Ілюстрація Е. КОЗАКА

Серпень радий і щасливий, 
Голови в журбі не гне,
Він бо знає: хто дбайливий, 
Хто посіє, той пожне.

На полях уже жнива є,
Пильна праця цілі дні — 
Серпень ходить, жне й складає 
Круглі копи на стерні.

Ірина РЕЙТ Ілюстрація Петра ХОЛОДНОГО

З Е Л Е Н А  Ж А Б К О !

Тішиться світ чудовим літом — 
усе росте, усе цвіте.
Зелена жабка нудить світом — 
і це не те, і те не те.

Стрибає жабка неохоче — 
сидить надута в комишах.
Вже три дні кумкнути не хоче — 
без апетиту їсть комах.

Залена жабко! Кинь гримаси — 
глянь-но лише на бережок, 
на обертаси й баляндраси 
твоїх зелених сестричок.

Літнім денькам не довго бути — 
до сестричок плигни мигцем! 
Доки грайливі водокрути 
в квача шаліють з вітерцем — 
доки розсміяне ще сонце 
он, золотий жбурляє м’яч, 
зелена жабко! Мусиш конче, 
радіти з літа. Кумкай! Скач!
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Текст: Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

ІМ СЬ’МГАМСЬ

І щорГк, в липневу пору,
Д іти  їдуть до табору.

Д о табору вируш ають.
Маршових пісень співають.

А м іж  ними, як вже звично, — 
Ще й козацьких, історичних...

їдуть в ньому хто куди,
А найбільше — до води:

Океанів і морів;
Д о річок, озер, ставків;

їдуть в ліс, — де прохолода: 
Л ю ди їдуть у природу!

В час той радісно ус ім  —
І великим, і малим.

Пластуни в липневу пору  
В ід ’їж д ж аю ть  до табору.

З ними — братчиком: Івась, — 
Той, що кличуть всі — Мудрась!
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Розгулявся м ісяць липень.
С кр ізь пахучо кв ітнуть липи.

В липні липа скр ізь  цвітеться — 
Через те він липнем зветься.

Переважно в липні йде 
Час вакацій до людей.



Д И Т Я Ч И Й  П Р И В І Т
(У 85-ліття Едварда Козака)

Хто не знає пана Ека,
Хто не чув про пана Ека? 
Він і пише, і рисує 
Чи надворі сніг, чи спека.

Він, здається, не сміється, 
Все поважні має міни — 
Та зате до нас сміються 
Милі Екові картини.

А коли напише вірша 
Добрим дітям на потіху,
То чи хочеш, чи не хочеш, 
А не вдержишся від сміху.

Ми ніколи не забудем 
Веселеньких тих картинок, 
Як до нас із Чап-Чалапом 
Він чалапав у гостину.

І тому то наші діти,
Ті, що зблизька і здалека - 
Всі уміють розказати 
Про отого пана Ека.

І його вітають щиро 
У його родинне свято:
В уродини-роковини 
Вісімдесят ще і п’яті.

Дай Вам Боже, все, що гоже: 
Много літ, багато сили,
Що- не раз Ви у „Веселці” 
Нас, дітей, розвеселили!

Щ о ж  то гам з а  новак 
Щ о марніую ть до рікі

Сірі, бурі, сорокаті 
Т а в ідваж ні і зав .tяті.

Х>ОАШ З КОМАР НА 5Ч З А Р

Р аз  недобрий пан К омар 
В ибравсь ранком  н а  базар.

Ч уд а  там , ди ва  вели кі —  
С правж ні гр ал и  там  музики .

Р ізнородні папілі,нони, 
Т ут  ф ак ір и , там  бальони.

П родавали  ку їл і-м у і'л і. 
Б убли ки  смачні, о к ругл

П ан н а  М уравлівна Н астя 
Т ам  к р у ти л а  „коло щ астя” .

Ж аб к а  тож  б ула, Л ю дм ила, 
Щ о б ульки  п у ск ал а  з м ила.

В мились і прийш ли  під ш атра, 
Д е  го р іл а  ясн а  ватра.

Д о о к о л а  посідали, 
„Г о я-го я” —  засп івали .

„Г оя-гоя , гоя-га! 
Д ай те , дайте п и р о га !”

шштмй
В раз Комар, чому — 
Захотів  беш кетувати.

Всіх почав кусати , гризти, 
А ж  прибігли  иоліцнсти.

Т ак  то пан Комар нареш ті 
О пинився у ареш ті.

ЕКО

Я к  хотіли обминати. Гори, доли, кам еню ки —  Ле,іве-.іедве з ліеу-бору
То зай ш ли  в як ісь „к ар и атн ” . М ліли ноги, м ліли руки. П овернулись до табору
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Л Ч ап -Ч а.іаи ом  йд> гь, щоб тр іш ки 
Ручки  там  помити п н іж ки.



Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрація Галини МАЗЕПИ

Д И В О  — К А В У Н И Щ Е

На городчику в Марини 
Виростав кавун і дині,

Запросила нас вона 
Скуштувати кавуна.

А кавун той — ого-го!
Як піднести нам його?

Хоч усі ми узялися,
Та кавун лежить — ні з місця!

Тягне Лесь його — дарма!
В Гриця й сили вже нема...

І сказала нам Марина:
— Почекайте-но хвилину, —

Кавунище-дивовижу 
Я на скибки вам поріжу!

Як сказала, — так зробила, 
Кавунище поділила:

Скибку Грицеві, Марусі,
Мені, Лесеві й Катрусі,

Та й поплив нам сік червоний 
По щоках і по долонях.

їли ми і смакували,
І Марину вихваляли:

— Чи не диво твій кавун? — 
Обізвався Гриць-ласун, —

Я не їв такого зроду,
Як оцей, з твого городу!

А Марина: — Що там я!
Це вродила нам земля!

Кавун — water melon; диня — melon; скибка — шматок (slice); 
ласун — sweet tooth.
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Н А В Ч И М О С Я  П Л А В А Т И !
(Ілюстрації Петра Холодного)

Таборовий обід закінчився. Як тільки пластун- 
ки помили їдунки, бунчужна проголосила:

— Марійка й Оля залишаються в таборі на 
варті. Усі інші дівчата вирушають у ліс шукати 
скарбу, що його десь заховав лісовик.

П о з и ц і я  1: рятівник стає на коліна в  головах уто
пленика. К ладе обі свої долоні на його спину нижче ло
паток. Великі пальці майже вкупі, інші широко розстав
лені. Пальці звернені в сторону ніг утопленика.

Коротке готування, і таборовички відійшли.
— Ходім над озеро! — сказала Оля. — Поле

жимо на піску.
Пішли. Лежали недовго. Марійка захотіла ку

патися.
— Що? Купатися? — здивувалась Оля. — 

Та ж ти не вмієш плавати і не хочеш навчитися, 
хоч сестричка У ля радо б тебе навчила. А втім,

П  о з  и ц і я 2: рятівник поволі переносить вагу сво
го тіла на спину утопленика й, не згинаючи ліктів, на
тискає легко й рівно його спину в напрямі нижньої її 
частини. Цей рух витискає цовітря з  легенів.

ти знаєш, що нам заборонено йти в воду, коли 
сестрички Галі нема на стійці.

— Ти можеш не купатися, а я скупаюсь! — 
уперлася Марійка. -— Тут так гаряче! . .  Я не пі
ду далеко від берега.

І, не слухаючи Олиного умовлення, вихром по
бігла в шатро, передягнулася і за хвилину вже ра
дісно плюскалась у воді, підстрибувала, бігала то 
сюди, то туди. Не зчулася, як необережно зайшла 
в глибінь . . .

Раптом над водою пролунав розпачливий 
крик, і Оля перелякано схопилася з місця.

— Олю! Корч! ІРятуй!
У ту ж мить Марійчина голова зникла під во

дою. За хвилину дівчина виринула, замахала без
ладно руками і знов пірнула.

— Вона топиться! Корч її вхопив! — майнула 
в Олі блискавкою страшна думка.

П о з и ц і я  3: рятівник похилюється взад, облегшу- 
ючи ступнево натиск. Свої долоні пересуває повільно 
уздовж  тіла утопленика до рамен і бере його за  лікті.

Вона чимскоріш побігла до берега, скидаю
чи по дорозі з себе одежу та взуття. На поверхню 
води зринали з глибини бульбашки повітря — 
знак, де була Марійка.

Рятівниця кинулася в воду й пірнула. Марійка 
лежала на дні й уже не рухалася. Оля вхопила 
її обома руками за волосся, підставила під спину 
коліно і, підштовхнувши Марійку вгору, помалу 
виплила з нею на поверхню озера.

Ох, як їй тепер придалася наука плавання і ря- 
тівкицтва з попереднього року! Держачи Марійку 
обома руками за голову, легеньким „ножпчковим” 
стилем доплила до берега. Витягнула подругу на 
пісок і ще дужче перелякалася: дівчина майже не 
дихала. . .

Треба негайно рятувати, поки не .пізно!
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Оля поклала Марійку обличчям до землі, під
сунула під голову її власні руки. Розтулила їй ро
та, щоб могла витікати з легенів вода.

Робила все так, як навчила інструкторка. Од
но коліно коло лівого вуха, друге — коло правого. 
Поклала на Марійчину спину долоні, звернені 
пальцями в сторону ніг, і поволі почала притиска
ти, переносячи вагу тіла на руки й утопленицю.

П о з и ц і я  4: рятівник підносить руки утопленика  
за  лікті вгору й до себе. Ц ей рух наповняє легені по
вітрям. Власні лікті треба при тому тримати випрямлені. 
Після того кладе рамена утопленика на землю  й повер
тається до вихідної позиції. Ці рухи повторяється постій
но десять до дванадцяти разів на мінуту так довго, 
поки утопленик почне дихати.

Раз-два-три! — перенесла вагу тіла на свої ру
ки і Марійчину спину. Зміна — підняла руки і, 
спокійно посуваючи їх уздовж тіла вгору до ра
мен, взяла Марійку за лікті. Раз-два-три — підня
ла Марійчині лікті вгору. Зміна — поклала лікті 
на землю й поволі сперла долоні на спину, як на 
початку. Довго повторювала Оля цей рух, аж по
ки Марійка почала рівномірно віддихати.

— Ото й добре! Слава Тобі, Господи! — з ра
дістю шепнула рятівниця.

Тим часом з лісу вернулися пластуни. Дізнав
шись, що сталося, командантка наказала перенес
ти Марійку в шатро.

— їй треба повного відпочинку! — сказала. —  
А ти, Олю, розкажи дівчатам про першу поміч, бо 
вони тим дуже зацікавилися.

Першу поміч тому, хто потопав, може дати й 
маленька дівчинка, — почала Оля. — Уже від 
восьмого року життя можна складати іспити з 
плавання в Червонім Хресті. Але навіть той, хто 
не вміє плавати, може врятувати другого від 
смерти в воді. Часом можна допомогти з берега, 
подавши потопаючому рушник, весло або па
лицю. Лягаєш на березі так, щоб тебе не моайна 
було стягнути в воду, і подаєш. Або входиш у во
ду і, тримаючись куща чи чогось іншого, простя

гаєш потопаючому ногу. Він її вхопиться ру
ками, а ти притягаєш його до берега.

— А що, коли хтось потопає далі від берега?
— запитали дівчата.

— Тоді кидаємо йому довгий шнур або по
суваємо до нього по воді велику дошку — зви
чайно, якщо вони є десь під руками, — відповіла 
Оля. — Але, щоб могти рятувати людину від 
утоплення при кожній нагоді, треба вміти добре 
плавати і поринати. Цього треба навчитися. Хто 
складе три іспити з плавання, може продовжу
вати науку і скласти іспит з рятівництва та 
першої допомоги потопаючим. Тоді він може бу
ти сторожем над берегом ріки чи озера й пиль
нувати, щоб хто не втопився. Але для цього 
треба мати не менше, як п’ятнадцять років.

Кому плавання дуже подобається, той мо
же стати змагуном або плавцем на довгі від
далі . . .

— Як от Мерілин Бел, що переплила Онта- 
рійське озеро! — втрутилася Ксеня.

— Чи то правда, що Мерілин мала тоді тіль
ки п’ятнадцять років? — здивувалися дівчата.
— Як вона могла так далеко плисти?

— Та це ж ясно: весь час вчилася плавати — 
вліті і взимі, і багато вправлялася.

Дівчата побігли до командантки табору.
— Ох, сестричко-командантко! Те, що нам 

розповіла Оля, дуже цікаве. Ми б теж хотіли 
навчитися плавати.

— Добре, зайтра почнемо!. — згодилася ко
мандантка. — Сестричка Уля буде вашою ін
структоркою, а Оля навчить вас робити штучне 
дихання, яке допомагає не тільки утопленикам, 
але й тим, що отруїлися газом або були пора
жені електричним струмом. Отож, з Богом почи
найте навчання, до кінця табору ще далеко, 
встигнете підучитись. Радію, що ви зрозуміли, 
що плавання — діло не тільки приємне, але й 
корисне.

Б Д Ж О Л А
Сіла бджілка на цвіток,
Запустила хоботок,
Солоденькі соки ссе 
І на пасіку несе.
Навіть діти всюди знають:
Бджоли людям мед збирають.
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Таня ГУК

П Е С И К  П І К  І Т І Т К А  М А Р Т А

Гарний дім був оточений садком. З одного 
боку між деревами була вимурована криничка на 
дощову воду. Одного дня в криничці, в якій ще не 
було дощівки, мешканці дому знайшли маленьке 
біле цуценя. Було ще сліпе. Воно дрижало, й стиха 
скавучало. Його взяли в хату, нагодували, обку
тали й назвали його Піком.

Дні минали, Пік ріс поволі. Мало ходив, чи 
бігав, більше лежав. Був чемний, скоро все розумів 
і знав, де стоїть скринька з піском. Наступило літо. 
Пікові зробили дерев’яну будку й поставили її на 
ґанку перед дверима. В сердину поклали шматок 
ковдри на лежанку. П ік об ійш ов свою хатку, 
обню хав її, зайшов у середину, поправив по- 
своуєму постелю й ліг задоволений. Полежавши, 
встав, знайшов біля хатки мисочку з їжею й питвом. 
Поїв і став оглядати двір. Цікавили його птички, які 
цвірінькали й галасували на деревах і на даху хати. 
П ік був мовчазливий і завжди нібе задуманий. 
Ніколи не гавкав, ні не гарчав і дуже рідко грався.

О дного разу господар випадково зачепив 
ногою об його буду. Пік дуже обурився і вперше 
загавкав. Господар зрадів, що знайшов спосіб 
спонукати Піка гавкати і вдаряв по хатці ногою, а 
Пік гавкав аж захрип. А втім його не обходило, чи 
хто чужий зайшов у двір, або, чи довколиш ні 
собаки гавкали. Він навіть не завдав собі труду 
зійти кілька східців у двір, щоб познайомитися з 
довкіллям.

Раз він стояв на краю східця й так задивився на 
птичок, що впав і скотився додолу. Тоді його хатку 
перенесли у двір. Пік швиденько пішов до своєї 
будки, оглянув її всередині, чи все в порядку, а тоді 
почав ходити по дворі й садку та приглядатися 
довкіллю.

Трапилося, що Пік підійш ов до господаря, 
який стояв біля фіртки. Господар відкрив фіртку, й 
став закликати Піка вийти на вулицю. Пік злісно 
загавкав, втік до будки й довго з неї не виходив. 
Інш ого разу сусідка взяла П іка до себе, щоб 
познайомити його з своїм собачкою. Але незаба
ром віддала його назад господарям і була сердита 
на Піка, що не схотів товаришувати з її песиком. Пік 
теж злісно загавкав на сусідку, обороняючи свою 
собачу гідність.

Гарно йому жилося в своїй хатці: добре спав, 
смачно їв, частенько попивав водичку, бо завжди 
мав спрагу. Крім того мав нахил до колекції: збирав 
усе що знаходив на двор і. В його будці були 
нагромаджені коробки від сірників, шматки різних 
матеріялів, папірці тощо.

Так минув рік, може й більше Пікового спокій
ного, безтурботного життя, коли несподівано для 
нього господар перенісся на працю в іншу міс

цевість. Пік залишився сам у дворі. На його щастя в 
той же сам день поселилася в порожньому домі 
нова родина, в якої було двоє дітей — невеличка 
дівчинка Маруся й старшенький хлопчик Юрко, 
який ходив уже до школи. Діти втішилася, поба
чивши біленького Піка. Дівчинка взяла його на 
руки, хоч брат попереджував її, що собачка може 
вкусити. Маруся принесла собачку до батьків і 
спитала: — Як назвемо цього гарного песика? 
Батько нагадав собі, що попередній  господар 
просив його заопікуватися собачкою й що його ім’я
— Пік. Ім’я сподобалося дітям. Упоравшись трохи, 
мама дітей принесла Пікові їжу й питво.

Так почалося нове, невідоме для Піка життя 
поміж дітьми. Дівчинка гралася з ним, одягала його 
в малі сукенки з ляльок, або сповивала його як 
немовля й клала у ляльчин візок, куди тяжко йому 
було вм іститися. Інколи П іков і було боляче в 
тіснуватій сукенці, або як сповивання було затісне. 
Він тихенько скавучав, але ніколи не гавкав, ані не 
пробував захищатися. Найгірше було йому, як 
хлопець запрягав його до возика й поганяв. Це 
було боляче й він жалісно скавулів. Тоді вмішу
валася в це мама, або Маруся. Вони брали песика 
на руки й жаліли, то докоряли Юркові.

Так пройшов рік і ця родина мусіла перенести
ся на нове помешкання у високих будинках, бо в 
цьому домі мав відкритися дитячий садок. Одного 
дня приїхало баґажне авто і з дому почали вино
сити речі та вантажити на нього. Пік здивовано 
дивився, не розуміючи нічого. До нього підійшла
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Маруся й принесла трохи молока й скибку хліба. 
Потім взяла Піка на руки й пішла до мами попро
сити, щоб узяти Піка з собою. Мама стала переко
нувати доню, що це неможливо. Маруся не хотіла 
випустити собачки з рук і гірко плакала. Тоді мама 
пошептали щось із жінкою, яка помагала їй паку
ватися. Жінка відійшла і незабаром повернулася з 
с ірим  у б іл і плями котеням. Вона подарувала 
Марусі киценя й шоколядку. Пік мусить залиши
тися на давньому місці, бо в великих будинках не 
вільно тримати собак, а за кота ніхто не буде 
робити труднощ ів. Маруся поцілувала П іка в 
голівку, поставила його на землю й узяла котеня. 
Пік стояв сумний, приголомшений, не розуміючи, 
чому Маруся, яка так його любила, взяла на руки 
котеня й пішла кудись!

Нарешті речі були навантажені набаґажнеавто 
й воно від’їхало. Вечоріло, кругом було пусто й 
сумно.Пікові хотілося пити, але його мисочка була 
порожня. Песик зідхнув тяжко й пішов у свою 
хатку. З утоми й огірчення заснув. Як прокинувся, 
була ніч. Вийшов із будки, понюхав свою порожню 
мисочку й пішов до крана, з якого деколи капала 
вода. Полизав мокрий камінь і оглянувся по дворі. 
Ніч була темна, майже чорна, гілляки дерев хита
лися від вітру й нахилялися до землі, начеб хотіли 
спіймати маленького, безборонного собачку. Він 
вшиденько побіг у свою будку і скрився зі страху в 
куток. Ніч була таємнича, грізна, по сусідських 
дворах гавкали собаки. Раптом піднявся рвачкий 
вітер, який шумів у порожньому дворі і вдаряв по 
Піковій хатці. Стривожений Пік тихенько скавучав 
від голоду, спраги, холоду й самоти. Вранці Пік 
пішов до скриньки зі сміттям у надії роздобути собі 
якусь їжу. Але скринька була зависока для нього. 
П ік вернувся до своєї хатки і л іг  головою  до 
подврі’я, щоб бачити, коли хтось прийде.

І справді. Ф іртка відкрилася й якась низького 
росту старша ж інка ввійшла на подвір ’я. Вона 
відкрила в’їздові ворота й за нею в’їхала площад
ка, запряжена одним, конем. На площадці лежали 
вживані меблі, одяг і речі домашнього вжитку. Пік 
уважно дивився, що незнайома буде робити. Жінка 
з чолов іком  почали вносити устаткування до 
помешкання в підвалі. Сусідський собака загавкав. 
Незабаром з ’явилася теж сус ід ка . Вона хотіла 
взяти Піка для своїх дітей. Але новоприбула, яку 
всі називали тіткою  Мартою, заявила, що вона 
житиме в тому дом і сторожихою й н іком у не 
в іддасть П іка. Взяла його на руки, налила в 
мисочку води, яку Пік жадібно вихлептав. Потім 
занесла Піка в кухню  і посадила в куточку за 
плитою. Запалила вогонь, зжарила кілька шматків 
сала й яйця і поділилася з Піком. Собачка проков
тнув їжу в одній хвилині й облизував собі губи. 
Здавалось йому, що ще ніколи не їв такої смачної 
їжі. Він не знав, як виявити Марті свою вдячність. А 
Марта сіла на ослінчику й стала розповідати про 
своє тяжке життя, яке довелося їй зазнати в своєму

рідному краю. Та й жалілася на самотність. Пік не 
розум ів  про що тітка  Марта розповідала, але 
усвідомив собі одно — що її треба пожаліти. Він 
поклав передні лапки на її коліна й став лизати її 
руки. І так нав’язалася дружба між тіткою Мартою 
й собачкою Піком.

О дного дня хтось не закрив ф іртки  й на 
подвір’я забіг собака-приблуда. Він став голосно 
гавкати. Волоцюгу прогнали, але він далі гавкав 
лю то зза плота. Це обурило П іка й він почав 
відгавкувати, поки чужий собака не побіг далі 
вулицею. Тітка Марта похвалила Піка. І так Пік у 
своєму житті загавкав всього чотири рази.

★ * *
Роки проходили. Старілася тітка Марта, ста

рівся і Пік. Одного літнього дня, коли дитячий 
садок був закритий, Марта пішла до вчительки 
помогти в хатній роботі. Заки піти, вона принесла 
Піка до кухні. Здивувалася, що його тільце було 
гаряче. Поклала собачку на підстілку й поставила 
посудину з їжею й питвом. Замкнула хату й вийшла 
на цілий день. Під вечір принесла Пікові якісь 
ласощі. Поки відчинила двері, поглянула крізь 
вікно. Пік, простягнувши ноги й відкинувши голову, 
лежав там, де вона його поклала. Марта поспішно 
відчинила двері й кинулася до собачки. Він ледве 
відкрив очі й тихенько заскавучав. Марта взяла 
його на руки, був майже холодний. Подивилася на 
мисочку, їжа була не торкнена. Марта сіла на 
ослінчик і стала відтирати песика та гріти його 
власним віддихом. Весь час промовляла до нього 
пестливо. Пік ще раз відкрив очі, слабо застогнав, 
лизнув легенько її лице, здригнувся і простягнувся 
на віки. Тітка Марта тулила його до себе, просила, 
щоб не покидав її. При цьому гірко плакала.

Нараз почула голос свого  чоловіка, який 
незамітно ввійшов до хати. Він прислухався вмов
лянням дружини і зрозумів причину її розпачу. 
Поглядив її по обличчі й лагідно промовив: — Не 
плач, моя Марто, я придбаю тобі другого собачку, а 
як повернуся з цілоденної праці теж буду дбати 
про тебе. Не будеш почуватися самотньою.

Марта обтерла сльози й усм іш ка  полегш і 
промайнула її обличчям...

* * *
Так тварина-пестунчик, вносить промінчик 

радости в життя людини, ставши її вірним прия
телем.
П о ясн ен н я -спо вн и ч о к: цуценя — новонародж ений  песик 
(puppy); дрижати — трястися (to tremble, to shake); довкілля, — 
оточення (surrounding, environment); гарчати — to growe, to 
snarl; коробка — пуделко, маленька скринька (box, case); 
шматок — кусник (bit, piece); скавучати — скавчати, скавуліти 
(to yelp, to whine); упоратися — покінчити працю, завдання (to 
finich); гратися — бавитися (to play); докоряти — робити викиди 
(to reaproch); кран — foucet; рвачкий — рвучкий (vehement), 
площадка — platform; устаткування — outfit; підвал — basement; 
хлептати — to sip; кухонна плита — kitchen range; приголомшити
— to suprise; ослінчик — здрібніле від ослін, лавка (bench, little 
bench); приблуда — stray; волоцюга — волокита, людина чи 
тверина без пристановища (vagabunt, tramp).
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Володимир ОСТРОВСЬКИИ

В О В К  — Д Е Н Т И С Т

Люди кажуть: вовка годують ноги.
І правду кажуть. Поки вовк був молодий, по

ки його ноги добре бігали та здоганяли слабших 
звірят, він не знав, що таке голод. Та, на біду, 
вовк постарів, ноги під ним підкошуються, не мо
же здогнати не тільки зайця, але й овечки . . . 
Очима з’їв би цілий світ, а зубами нічого не вхо
пить . . .

Та не хочеться вовкові вмирати голодовою 
смертю.

— Треба, — думає вовк, — іти робити, як лю
ди, і пошукати на старість чесної праці, якогось 
ремесла. Але якого?

Іде вовк лісом і все думає, що б йому робити, 
щоб заробити на шматок хліба.

— Шевство? Не в моїй природі завжди сиді
ти на одному місці. Столярство? Нічого не за
робиш, бо до наших лісів ще не дійшла мода жи
ти в хатах, сидіти на стільцях за столами та спа
ти на ліжках. Може, ковальство? Дурне! Який 
заєць чи лис захоче підкуватися?

Бідний старий вовк мало не плаче з розпуки, 
їсти йому хочеться аж страх, а заробітку собі 
знайти не може.

Отак роздумуючи про різні ремесла, вийшов 
вовк на край лісу. Враз бачить: женеться пес за 
котом. Пес сам не більший за кота, а кіт від ньо
го втікає.

— Чому це, — думає вовк, — такий великий 
кіт утікає від цього марного песика?

Став вовк під деревом, приклав лапу до чола 
і довго думав над тією загадкою.

— Знаю вже! — радісно вигукнув. — Кіт то
му втікає від пса, що пес має міцніші зуби. Так, 
так, уся справа в зубах. Хто має міцніші зуби, 
того й бояться. Тому то зайці втікають від ли
сів, лиси від вовків.

Вовк затанцював від радости:
— Знайшов собі ремесло! Знайшов! Стану 

дентистом. Буду вставляти звірятам вовчі зуби,
— вирішив.

***
Задумав вовк стати дентистом, так і зробив. 

Знайшов великий листок лопуха, написав оголо
шення та й повісив на грубезному дубі:

„Старий вовк-дентист, що скінчив високу шко
лу за кордоном лісу та практикував у різних по
лях, кущах і ярах, вставляє звірятам міцні вовчі

зуби. Ціни низькі. Приймає щодня від сходу до 
заходу сонця. Адреса: Глибокий Яр, за багна
ми й мочарами”.

Загомоніли звірі про вовче оголошення. Зби
ралися біля дуба зайці, лиси, дикі кози, вивірки 
й інші звірята. Читали оголошення, міркували й 
захоплювалися; кожному хотілося мати міцні 
вовчі зуби. Але найбільше захоплювалися зайці 
та кози, бо Бог дав їм такі слабенькі зуби, що лед
ве можуть скубати рослину чи обгризати кору. 
А про оборону від ворогів то й не казати!

— Нам, старим, усе одно! — міркував поваж
ний батько-заєць. — А ось нашим діточкам такі 
зуби дуже придалися б. Спокійно я вмер би, якби 
знав, що мої дорогі діточки мають чим борони
тися.

Стара коза, почувши міркування зайця, зга
дала про своїх маленьких козляток і гірко за
плакала :

— Повірте мені, я безупину тремчу за своїх 
дітей. Вони мов янголятка, та, крім тонесень
ких ніжечок, нічогісінько не мають для рятунку. 
Може б ми, сусідко, — звернулася до зайчихи, — 
справді пішли до того вовка-дентиста ? Хай би 
вставив нашим діткам вовчі зуби.

І пішли зайці, лиси, вивірки та інші звірі до 
Глибокого Яру, мов селяни на торг. Ідуть і ве
дуть своїх діточок — зайченят, лисенят, вивірче- 
нят, тхоренят, козляток.

Вовк наклав великі окуляри, згорбився, зсу
нув брови, увічливо вітає гостей і каже:

— Мусите залишити в мене своїх діточок, бо 
треба від кожного взяти мірку, доробити зуби, 
припасувати їх і залікувати. А через те, що всім 
нараз вставляти зубів не можу, щодня хтось один 
буде приводити до мене по одній дитині.

На перший раз залишив вовк у себе малень
ке товстеньке зайченятко.

***
Посадив вовк зайченя на пеньок та й каже:
— Відкрий свого ротика, я огляну твої зубки.
— А ви, вовче, не з’їсте мене? — тремтить 

зайченя.
— Що ти! ? Хіба дентисти їдять своїх паці

єнтів ?
Оглядав вовк заячі зубки, а якийсь таємничий 

голос у серці все шептав йому:
— З’їж його, з ’їж!
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— Hi, — подумав вовк, — я став чесним ден- 
тистом і їсти нікого не буду.

А внутрішній звірячий голос не перестає шеп
тати:

— Мусиш з’їсти, бо вовком ти був, є і вовком 
помреш!

Вовкові аж млосно робиться. Зайченя таке 
гладеньке, так пахне молоденьким м’ясом! Слина

у вовка тече струмком, усе нюхає зайченя, а ще
лепи самі роззявляються. Не видержав вовк, клац
нув зубами й задушив зайченя . . .

Прийшла зайчиха до Глибокого Яру, але вов
ка вже не застала. По рештках пізнала своє зай
ченя та й заголосила. Довідалися звірі, піймали 
вовка і били без милосердя, аж перестав дихати.

От така постигла його кара. Котюзі по за
слузі !

Валентина ЮРЧЕНКО

Гнуться у садках гілки,
На них яблучка, грушки,

Щедрим сонечком налиті, 
Всі рум’яні, соковиті.

Л І Т О

Каже мама Любі й Гані:
— Ви, як яблучка, рум’яні,

Літнє сонце, в добрий час, 
Зарум’янило і вас!

Боже, літа нам додай, — 
Літо любе — дітям рай!

Валентина ЮРЧЕНКО

БДЖІЛКА-ПРАЦІВНИЦЯ
Над рясним кущем малини 
В’ється бджілка без упину,

Запитала я тихенько:
— Що шукаєш ти, маленька?

Каже бджілка: — Я літаю 
І для меду все збираю,

Певно, любиш ти медок? 
Це ж дарунок від бджілок.

Я — комаха працьовита, 
Не дармую серед літа, —

До садків, пахучих піль 
Полечу і десять миль!

Завжди ми, бджілки, у праці, — 
Ми не маємо вакацій.

Комаха — insect
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ЯК НАТУ-САТ (ВЕЛИКИЙ СПИС) ПЕРЕМІГ ГИТЧИ-НАМА

(ВЕЛИКОГО ОСЕТРА)
(Ілюстрації читачки „Веселки” Лесі)

Одного разу Нату-Сат (Великий Спис) вибрав
ся досвіта на озеро Гитчи-Гюми (Велика Вода). Він 
витягнув із очеретів легку байдарку з березової 
кори, поклав у неї вудки й гарпун та поплив 
назустріч сонцю. Він вирішив спіймати великого 
осетра— Гитчи-Нама, про якого  розказували 
страшні речі, буцімто він затягає на дно озера 
маленьких дітей, а навіть дорослих дівчат, які 
купаються з озері, 

і

Коли Нату-Сат вирушив на озеро, люди боя
лися навіть провожати його. Коли сонце піднялося 
над верхи дерев, хлопець був уже на середині 
озера. Юнак пильно вдивлявся в глиб озера, але 
бачив лише, як десь у глибині блиснув жовтий 
окунь — Саварак-Шаґаші. По білому піщаному дну 
під байдаркою пропливали маленькі рибки, які 
переливалися кольорами веселки. На носі човна 
сиділа приручена вивірка Адідачмо.

Раптом юнак побачив Гитчи-Намо. Він лежав 
якраз під канойкою на дні озера. Весь був у сірих і 
чорних плямах, ворушив червоними плавцями і 
ліниво замітав хвостом пісок на дні. Відпочивав. З 
кожного боку тулуба мав міцні щити, на голові 
кістяні пластинки, на хребті могутню кістяну пилу. 
Нату-Сат засміявся, закинув свою кедрову вудку і 
крикнув осетрові: — Ось, маєш хробачка! Вирини 
на верх володарю риб, хочу помірятися з тобою 
силою!

Гитчи-Нама мовчав, а Нату-Сат терпеливо 
сидів у човні і ждав. Над його головою літали чайки 
і скигліли: — Вбий його, відважний юначе, звільни

нас від цього страхіття, яке поїдає наших діток!
Але осетер не виринав і далі лежав на дні озера 

та ліниво ворушив хвостом. Колиж набридли йому 
квиління чайок і трясихвісток та виклики Нату-Сат, 
він прикликав щуку Кенорке і сказав: — Візьми 
принаду цієї крикливої людини і перерви йому 
поплавець. Щука Кенорке вхопилась за принаду і 
хотіла вже затягти юнака в озеро. Але вона не 
розрахувала своєї сили й не могла ніяк звільнитися 
від кістяного крючка. Вона кидалася на всі боки, 
ниряла в глибінь озера, але прорвати поплавця не 
змогла. Вона втомилася докраю й індіянин Нату- 
Сат легко витягнув її з води.

Гитчи-Нама нейм овірно розсердився. Він 
виляв хвостом і злісно відкривав пащу з гострими 
зубами. Руда вивірочка Адідачмо перелякалась. 
Гитчи-Намо післав тепер величезного рака Ша- 
ґаші, який мав такі сильні клешні, що міг одним 
потиском розчавили легку березову байдарку. 
Шаґаші плив із швидкістю зорепаду, але гарпун 
Нату-Сат ще швидше вилетів із рук ю нака й 
уп’ялився в панцир велетенського рака. Панцир 
розколовся, як старий горщик. Шаґаші впав мерт
вий просто перед злющою пащею Гитчи-Нама.

Н ату-Сат зареготав і кликнув: — Ну, ходи 
гордий Гитчи-Нама, хай покінчу з тобою. Виходь 
позмагатися! Боротьба велася на життя і смерть. 
Осетер виринав із озера, кидався на юнака і знову 
поринав у воду. Вивірочка зовсім перелякалася, 
кинулася на дно канойки і клубком лягла коло 
мертвої щуки.

Юнак зрозумів, що Гитча-Нама грізний против
ник і вирішив спіймати його живим. Він відклав 
гарпун, взяв весло і зручним рухом вкинувосерта в 
човен. Гитчи-Нама довго з відчаєм кидався на дні 
байдарки. Нату-Сат поглянув на нього і промовив:
— Ну, Гитчи-Нама, скінчилась наша боротьба. 
Тепер ти лежиш в моїх ногах, як безпомічна дитина. 
Наше жіноцтво зрадіє, коли я подарую йому твою 
висушену голову. Подивись, як радіють чайки і
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трясохвістки. Вже не будеш пожирати їхніх пташат.
Юнак повернув човен до берега. Вивірочка 

радісно цмокнула його в ухо. Коли вони доплили 
до берега, Гитчи-Нама раптом прош епотів: — 
Пощади мене, випусти мене в озеро. Обіцяю тобі, 
що не кривдитиму більше нікого, буду наганяти 
тобі багато риби. Юнак мовчав. Раптом на човен 
впала велика тінь. Це спустилась величезна чапля. 
Вона приземлилася на беріг і сказала: — Не вір 
йому. У ньогоязик ящірки. Думки його такі чорні, як 
його плями на тілі. Не вір йому. Покінчи з ним. Хай 
не чуємо більше його мерзких слів. Висуши його 
голову і прибий її на носі свого човна. Вона поможе 
гобі ловити великих риб!

Нату-Сат послухав мудрої ради Шу-Шух-Га. 
Радісно заспівали птиці, а мешканці селища зій
шлись привітати юнака з перемогою над страшним 
чудовищем. Загриміли барабани, заквиліли орлині 
зопілки — народ святкував перемогу. Танцювали 
цо ранку. Вранці Нату-Сат відрубав голову осет
рові і повісив її проти сонця. Як вона висохла, 
прибив її на носі своєї байдарки. Слава про 
премогу юнака рознеслася по сусідніх племенах і 
родах, а Нату-Сат скоро став великим і мудрим 
вождем племени індіян — Дакота.

З чужого вільно переклала Н.Л.М.

Пояснення-сповничок: осетер — sturgeon; байдарка — canoe; 
окунь — perch, bass; ніс човна — перед човна; приручений, — 
освоєний (tamed); плавець — fin, flipper; щит — shield, shell; 
кедровий — cedar; чайка — sea gull; трясохвістка, рід птиці — 
wagtail; щука, щупак — pike; поплавець — korck float; крючок, 
гачок — hook; ниряти, поринати — to dive, to plunge; виляти, 
крутити — to wag; паща — jaws, animals mouth; клешня, кліщі, 
щипці — pincers, claws of crab; розчавити, роздушити — to crash; 
вп’ялитися, встромити — to sink, to thrust in; панцир — armor, test; 
відчай, розпука — dispair; цмокати, цілувати to kiss, to smack; 
барабан, бубон — drum; пищик, дуда, сопілка — pipe, flute, fife.

ПУХНАСТИКІВ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Заходом видавництва „Українська Книжка” в То- 

торно, Канада появилася ц ікава казочка  для д ітей  
молодшого віку п.з. „Казка з березового лісу — Пухнас- 
тиків день народження” . Книжка має 32 сторінки. Це 
віршований переклад Світлани Кузьменко англ ійсь
ко го  автора М. Брич. Читачі „В е с е л ки ”  знаю ть С.  
К узьм е н ко  як с п ів р о б ітн и ц ю  ж урналу, зокрем а як 
авторку  в ірш овано ї іл ю стр ова но ї іс то р ій ки  „Ів а с ь  
Мудрась” та багатьох віршів, оповідань, казок і розпо
відей.

Текст казки багато ілюстрований розкішними пов- 
нокольоровими малюнками у виконанні Ґ. Нойбахер. У 
казці розказується про маленького зайчика-сирітку  
П ухнастика , яком у в гарний, соняш ний л ітн ій  день  
сповнився перший р ік життя. Зайчик проснувся й побіг у 
ліс шукати смаковитої поживи. Підстрибуючи, він співав 
п ісе н ьку  про день .свого  народж ення. Цю п ісен ьку  
підслухав голуб Петрик. Він вирішив повідомити лісових 
пожильців-звірят, птичок і комах про першу річницю з 
дня народження Пухнастика. На спільному зібранні 
тварини вирішили дружньо зробити зайчикові приєм
ну несподіванку — влаштувати в його хатці гостину. 
Вони принесли подарунки, на стіл поставили тортик з 
морквиною по середині, а самі поховалися під стіл. Коли 
зайчик прискакав додому, друзі-тварини вискочили *> 
під сховку й заспівали йому многоліття. Було багато 
радости, веселости й сміху! У гостині взяли участь: 
кілька зайчиків, дві вивірочки, їжачок, мишка, голуб, 
грак, дрізд і бджілка.

Казка показує любов і дружбу пом іж  пожильцями 
лісу.

Казка надрукована на доброму папері, має повно- 
кольору обкладинку з портретом Пухнастика на тлі лісу, 
трав і квітів.

Ціна книжки 14 долярів. Замовляти:
Ukrainian Book 
16 Riverside Road 
TORONTO, Ont. M6S 4H3 
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Текст: Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації: Іван БРИКОВИЧ

В Е С Е Л И К - Л Я С Ь

Ведмежата на горі 
П ідн ім аю ть тягарі,

“  и с і^ іи п в л  .зайченят 
Яць здобув чемпіонат... Плаче бідна черепаха:

— Ох, яка ж  бо я невдаха!

Походжав, задерши ніс. Зголосились бабачата,
Вивірчата роблять скоки ,
Це — спортовці на всі боки!

н к  на спині в мене... хата?!

Бабак — woodchuck; невдаха — 
забавлятися рухливо.
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їм  так весело в таборі —
unsuccesful person; назва табору „Брикунець” —

Тільки... літа вже кінець!
від брикати, скакати, підстрибувати,


