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НАШИМ СПІВРОБІТНИКАМ, ПЕРЕДПЛАТНИКАМ,

ЧИТАЧАМ, ЇХНІМ БАТЬКАМ, УЧИТЕЛЯМ І ВИХОВНИКАМ,

ЩО СВЯТКУЮТЬ РІЗДВО ХРИСТОВЕ ЗА НОВИМ СТИЛЕМ, 

В Е С Е Л И Х  С В Я Т

— бажають —-

Видавництво й Редакція ,гВЕСЕЛКИ}

І. В о л я н с ь к и й

ЛИСТ ДО СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Із школи Маруся 
Прибігла додому,
Листа написала 
Миколі святому:

Угоднику Божий,
Святий Миколаю!
Прийми мою просьбу,
Сердечно благаю.

Як з неба на землю 
Ти прййдеш у свято,
Щоб дітям чемненьким 
Дарунки роздати,

Мені дай „Веселку”
(Я радо читаю),
Книжок іще кілька —
В'їв інше я маю.

А одіж, горішки —
Прошу Тебе нині —
Дай хлопцям-дівчатам 
Отам, в Україні.

У них там недоля 
І лиха багато —
Хай з нами радіють 
У це Твоє свято.

За них я до Тебе,
Предобрий, молюся
І буду молитись -

З Ню Иорку
М а р у с я

Д ум аєм о, що всі читачі „В е с е л к и ” п ідпиш уться п ід  тим

ЛИСТОМ ДО СВ. МИКОЛАЙ
Святий Миколаю!
Прийди до нас з раю 
І з собою забери 
Щонайкращії дари.
А що наймиліше нам,
То напевно знаєш сам —
Ти, дідусю, добрий будь 
і одного не забудь:
Книжечок багато,
Щоб читати в свято.

Тарасик Бупьбасик

РОЗГАДКИ ЗАГАДОК У ЧИСЛІ „ВЕСЕЛКИ” ЗА ЛИС- 
СТОПАД 1990: ХТО ЦЕ? Півень. ЧИЄ ЦЕ ІМ’Я? Марко 
Вовчок. ХРЕСТИКІВКА: Школяр, Козак, Орел, Ліс, Ас. 
Букви на місці хрестиків дають: школа .  ЩО ЦЕ? Літак. 
РЕБУСИК: Козацька дитина, написав Володимир Банду- 
рак. ЯКА ЦЕ ПІСНЯ? Гей, у лузі червона калина... ЧИ ВИ 
СПОСТЕРЕЖЛИВІ? Другий з черги слимачок має 
коротший хвостик.

Ж У Р Н 4 /І  Д/ІЯ ДІТЕЙ К О Ж Н О ГО  в ік у

З кол ьор овим и  іл ю страц іям и  виходить  ко ж н о го  м ісяця у 
В идавництв і ,,С воб о д а ” заходам и У кр а їн сько го  Н арод 
ного  С ою зу. Редаґує Колегія . Р ічна передплата стан о 
вить у ЗС А — 8.00 дол., у інш их країнах — р івн о ва ртн ість  
ц ієї суми. Для членів УН С 5.00 дол. Ц іна окр е м о го  числа 

75 центів. Ц іна по д в ій н о го  числа — 1.00 дол.

THE RA IN B O W  — VESELKA 
Обкладинка роботи Христини Мізур

P ub lished m on th ly , except May to  A ugust B i m on th ly  
at Jersey C ity, New Jersey 

30 M on tgom ery  Street — Jersey C ity, New Jersey 07302 
S ub sc rip tion  $8.00 per year, UNA m em bers $5.00 per year.

Entered as Second Class at Jersey C ity, N.J.

Ілюстрація на обкладинці: 
Христина Мизур - -  Зимові розваги
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Михайло МАМОРСЬКИЙ Ілюстрація Петра ХОЛОДНОГО

ЮРЧИК НЕ МОЖЕ СПАТИ

Ой, не може Юрчик спати,
Бо таку почув він вість: 
Завтра з Божої палати 
Може прийде (іце не знати!) 
Довгожданий любий гість.
В нього одяг світлий-білий, 
Довга, сива борода,
Теплий погляд, усміх милий. 
Хоч дідусь старий, похилий, 
Жвава в нього все хода.
Гей, хто, хто його не знає? 
Це ж святий наш Миколай! 
Про дітей він завжди дбає 
І щороку об’їжджає 
Цілий світ і кожний край.

Коло нього янголята,
Білі, білі, наче сніг — 
Прехороші, пребагаті 
Сяють блисками їх шати, 
Зорі сиплються з-під ніг. 

Тричі снився вже Юркові 
Добрий той Дідусь Святий, 
Все казав йому дві слові, 
Все питався: „Ти готовий? 
Бога любиш? Добрий ти?” 
Юрчик сам себе питає,
Чи усе він добрий був —
І питає і не знає,

(Закінчення на 4-ій стор. внизу)
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Михайло МАМОРСЬКИЙ Ілюстрація Любослава ГУЦАЛЮ КА

С В Я Т И Й  Г І С Т Ь

Слухає Петрик, слухає Оля,

Чи не гуркоче літак з-над поля,

Чи над їх домом не пролітає 

Із святим гостем, із Миколаєм. 

„Петрику, чуєш? Петрику, цить!

Ніби гуркоче. . .  ніби летить.. .

О, коло нашого дому затих ...

Слухай, скрипить попід вікнами сн іг !..”

Слухає Лесик, слухає Галя,

Чи не лунають дзвіночки здаля,

Чи біле авто не заїжджає 

Із святим гостем, із Миколаєм.

,,Лесику, чуєш? Лесику, цить!

Там, за дверима, щось шелестить! 

Може, по сходах ангел іде.,.

Може, на клямку ручку кладе ..

Діти чекають —  і срібні мрії 

Тихо лягають на сонні вії —

Діти поснули —  не чує Галя,

Щ о залунали дзвіночки здаля.

Діти не чують, діти вже сплять,

Тихо над ними зірки мерехтять —

З неба гостинці на ліжечка край 

Тихо складає Святий Миколай.

Де і в чім його вина с,
Бо за рік уже забув.
Слухав мами? Пильно вчився? 
Рідну мову шанував?
Дома, в церкві все молився?
В школі з хлопцями не бився? 
Не шукав пустих забав? 
Відповідь не легко дати — 
Трохи ні, а трохи так . . .  
„Може, краще знають мати, 
Але стидно їх питати. . . ” — 
Шепче Юрчик неборак.

Ой, не може Юрчик спати, 
Сумнів серце смокче-ссе:

Як би, як би то вгадати,
Чи Дідусь поступить в хату,
Чи — крий Боже! — той . . .  рогатий 
Грубу різку принесе?
Е, — гадає наш хлопчина, —
Може, ще не є так зле!
Може, призабув чортина,
В кого, де й яка провина 
(В світі ж не одна дитина,
Не один пустун живе).
Ні, Юрко не може спати —•
Гадка гадку здоганя:
Ох, так дуже хочу знати!
Боже, як мені діждати 
Того завтрішнього дня?
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Леонід ГЛІВІВ Ілюстрації О. СУДОМОРИ

У степу, в травій пахучій,
Коник, вдатний молодець,
1 веселий, і співучий,
І проворний стрибунець,
Чи в пшениченьку, ЧИ В Ж И ТО , 

Досхочу розкошував 
І цілісенькеє літо,
Невгаваючи, співав;
Розгулявся на всі боки,
Все байдуже, все дарма . . .
Коли гульк — аж в степ широкий 
Суне злючая зима.
Коник плаче, серце мліє;
Кинувсь він до Муравля:
„Дядьку, он зима біліє!
От тепер же згину я!
Чуєш — в лісі ворон кряче,
Вітри буйнії гудуть.
Порятуй, порадь, земляче,
Як це лихо перебуть!”
„Опізнився, небораче, —
Одказав земляк йому, —
Хто кохав життя ледаче, 
Непереливки тому”.
„Як же в світі не радіти?
Все кругом тебе цвіте, —■
Каже Коник, — пташки, квіти, 
Любе літечко на те;
Скочиш на траву шовкову —
Все співав би та співав . . .”
На таку веселу мову 
Муравель йому сказав:

„Проспівав ти літо Боже 
Вдача вже твоя така, — 
А тепер танцюй, небоже, 
На морозі гопака!”
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Юра Ш КРУМ ЕЛЯК

ЛИЦАР І ЯСНОВОЛОСИЙ ХЛОПЕЦЬ
(За „Світом Дитини”)

Це було на Україні, коли ще наші князі панува
ли й обороняли край від „н а п а д ів  д и ки х  о р д ” 
половців і печенігів.

Одної весни на третій день великодніх свят 
загналась орда аж під Київ. Печеніги напали на 
село Слободу. Село спалили, а людей повбивали. 
Лише кільком хлопцям вдалося втекти в ліс і там 
сховатися.

Блукали вони по лісах і яругах кілька днів, аж 
одного ранку почули боєві оклики й брязкіт зброї.

— То певно наш князь і воїни б’ють печенігів — 
мовив один хлопець. — Втікаймо назад у глиб лісу!

А другий сказав:
— Ні, я хотів би бачити битву! П іду подивлюся.
І відважно пустився туди, де кипів бій. Вже

майже на узліссі почув, що хтось біжить попри ліс, 
а за ним хтось женеться. Глянув, а то за одним 
українським лицарем женеться сім ворогів. В ідби
вається лицар мечем та відступає, бо хоч відваж
ний і сильний, але вже дуже поранений. Кровтечез 
ноги й з обох рук і ціле лице закривавлене. А. 
ворогів велика перевага. Сім на одного!

Зранив ще двох, а одного прошив мечем. Нареш
ті лицар похитнувся і впав. Меч випав йому з руки. 
Вороги схопили воїна й потягли в ліс.

Хлопчина тихцем зайшов, підійняв меч із 
землі й побіг крадькома за ними. Печеніги стали 
коло грубезного дерева й прив’язали лицаря* за 
руки й ноги до стовбура. Почали викрикувати до 
нього. А хлопець сховався за сусіднім  деревом і

Лицар, видно, зрозумів їхню  мову, але відповів 
по-українськи:

— Ні, не зраджу вам, де захований мій скарб! 
Ви напали зрадливо на мою оселю. Я вбив ваших 
три десятки, а ви вбийте мене! Та не мучте, це не по- 
лицарськи.Ід іть у чисте поле, битися там з озброє
ними й відважними воїнами!

Вороги стали ще більше вигукувати, а далі 
взялися розкладати вогонь. Один почав запікати 
свій меч.

„Хочуть його взяти на муки!” — подумав собі 
хлопець.

П обачивш и та ку  хвил и ну , коли  всі чотири  
вороги обступили вогнище, він хильцем п ідб іг 
босими ногами й став за грубим пнем. Виждав ще 
хвилину, а тоді — мах! і перетяв грубі лика, що ними 
був зв’язаний лицар і вклав йому меч у руку.

Лицареві здалося, що то янгол з неба вчинив 
йому таку прислугу. Набрався духу і з останніхсил 
наскочив несподівано на чотирьох напасників, щ о' 
присілися біля ватри й видумували які муки йому 
завдати.

За першим розмахом покотилися дві ворожі 
голови. Третього лицар прошив наскрізь обою д- 
ним мечем, а четвертий дав ногам знати.

Лицар огпянувся, а перед ним стоїть ясновопо- 
сий хлопчина! Обняв його й дякував за рятунок.
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Довідавшись, що хлопчина втратив недавно 
батька й матір, сказав:

— Я тисяцький над тисячкою  воїнів, а моя 
оселя недалеко. Беру тебе за свого сина. Й нашому 
світлому князеві скажу, який з тебе лицарський 
юнак. Він також  похвалить тебе й прийме до своїх 
воїнів. З такими як ти, ми зітремо ворога на порох!

І справді, потім наші князі розбили печенігів і 
половців — і слух про ті орди загинув. Бо було тоді 
на У кр а їн і ба гато  та ки х  в ід ва ж н и х  л и цар ів , як 
тисяцький і як ясноволосий хлопець.

Пояснення-словничок: яруга, яр — ravine, gully; вої, воїни, бійці
— warriors, soldiers; узлісся — out skirts of forest; женеться від 
гнатися — to pursue; стовбур — trunk, bole; лико — bast, lime bast; 
меч обоюдиий, двосічний, гострий з обох боків (double edged 
sword); дати ногам знати — втекти; тисяцький — у княжих часах 
старшина над відділом із тисячі воїнів.

Печеніги й половці, це були степові, кочівницькі орди, які в 
княжих часах нападали на українські землі. Вони палили 
людські села, грабили, вбивали людей, або брали їх у полон. 
Великий київський князь Ярослав Мудрий в 1036 році розгро
мив печенігів у великій битві під Києвом. У пам’ять перемоги 
здвигнув собор св. Софії. Печеніги подалися за Дунай, а 
частина з них поселилася в Україні.

Після печенігів Великого лиха зазнала княжа Україна від 
половців. Князь Володимир Мономах боровся успішно проти 
них. Згодом розгромили їх татари. Татарська орда під прово
дом хана Батія збурила Київ у 1240 році. Татари, які в козацьких 
часах поселилися на Криму, теж пустошили Україну, яку 
обороняли козаки й запоріжці.

Ці напади степових орд не дали Україні змоги збудувати 
сильної держави.

* * *

Журнал для дітей „Світ Дитини” почав появлятися у Львові 
в видавництві Михайла Таранька від 1919 року. Редаґував його 
від 1931-1937 pp. письменник, поет і журналіст Юра Шкрумеляк 
(18-го квітня 1895 p., 20 листопада 1965 року). Він теж редаґував 
від 1931-1939 pp. журнал для дітей „Дзвіночок”.

Тепер відновлено появу „Світу Дитини” від січня 1990 року.
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Катерина ПЕРЕЛІСНА
д о  ш к о л и

Ілюстрація Ю рія КОЗАКА

Тихо, густо падав сніг,
Як Петрусь до школи біг,
А із кожного двора 
Вибігала дітвора, —

Тепло вдягнені, в шапках 
І з книжками у руках.
Галас, гам, веселий сміх:
„Сніг безплатно! Сніг для всіх!”

Враз розтикали, книжки 
Під шапки, у кожушки,
И полетіли сніжки — бух!
В спину, в шию і до вух . . .

Всі регочуть . . .  Ой! дзвінок! 
Сніжки геть і до книжок . . .
—- Повно снігу у книжках!.. 
„Звідки плями на листках?”

—■- Ой, пропав десь букварець! 
„Ма-а-мо! де мій олівець?”

А Петрусь аж засопів — 
Він сніданок загубив!

Г а м  —- те саме, що галас (shout, cry, noise); 
р о з т и к а т и  —  розмістити в різних місцях (to 
stick in various places).

Роман ЗАВАДОВИЧ Ілюстрація Юрія КОЗАКА

ГАЛЯ В И ШИ В А Є

З а  вікном петять сніжинки, 
Вітер завиває,
А в кімнаті сорочинку 
Гапя вишиває»

Вишиває ще й співає,
Часом нитку поре.
На сорочці розцвітають 
Квіточками взори.

Як копись одягне Гапя 
Вишиту сорочку.
Кожний скаже: -  От і крапя. 
Мов на образочку!

h £

Г %  р г й г
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Каже так зима: „Гу-гууу! А лисичка: „Ха-ха-ха!” „Я про сніг отой не дбаю
Всіх засиплю я в сні гу! . Тільки хвостиком маха. І хвостом позамітаю!”

Утомилась; „Хе-хе-хе” .. 
А той сніг, як був, так є !

Нишком сіла, в лапи хуха, 
А той сніг їй вже по вуха ..

Ні Данила, ні Михайла, 
Ні лисички, ні махайла.

Замахала: фіть-фіть-фіть! 
Закурила на ввесь світ . . .

Закурила, задимила,
Що не видко вже й Данила.

За годину ж, пане Грицю, 
Ледве відгребли лисицю ..

ЕКО
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Таня ГУК

НЕСЛУХНЯНА КАТРУСЯ
Як на свій ранній вік, Катруся була доволі 

високого росту, мала ясно-каштанове буйне волос 
ся, великі карі очі, гарний носик і вуста. Всі казали, 
що вона вродлива дівчинка. Зокрема гарно вигля
дала, коли вдягала український народний убір — 
віночок із квітів на голову, різні кольорові стр ічки 
та намисто. Стрічні люди подивляли її вроду.

Катруся дуже любила книжки й була здібна. 
Вже в четвертому році життя навчилася читати й 
писати. Батьки були тим дуже горді. Коли Катруся 
пішла до народної школи, то вчителі порадили їй 
почати навчання уже в другій, а то й у третій клясі. 
Тому й до гімназії пішла раніше й була наймолод
шою поміж співучнями.

Катруся мала дуже самостійну вдачу і здебіль
ше робила те, що постановила. Тому, що була 
спокійна й добра, до неї пристала поганої вдачі 
ш к іл ьна  то ва р и ш ка  Оля. Були в неї ш к ід л и в і 
нахили, зокрема любила присвоювати собі те, що 
не було її власністю. Під час перерви в навчанні 
вона виманювала в Катрусі їжу й Катруся залишала 
ся голодною.

Після навчання вона намовляла Катрусю йти в 
мандри. Нераз уже вечоріло й усі діти були вдома, а 
мама, що була д и р е кто р ко ю  дитячого  прию ту, 
мусіла покидати свої обов’язки й іти шукати своєї 
доні. Лю ди знали маму й охоче допомагали їй 
відшукати Катрусю. Н іякі докори, чи сварка не 
помагали. Катруся час від часу знову зникала з 
Олею.

Одного дня Оля підмовила Катрусю піти після 
навчання до Д н іп р а . Вона бачила там багато  
риби. Вони наловлять собі риб і спечуть на ватрі. І 
пішли.

Берег Дніпра не був крутий, але, щоб дістатися 
до води, треба було пройти кілька каменюк. Оля 
пішла перша, але спотикнулася й упала в воду. 
Вона стала кричати: — Катрусю, рятуй мене!

Катруся подала їй руку, але посковзнулася й 
упала в глибінь. Оля якимсь чином видобулася з 
течії, але не допомогла Катрусі, яка врешті само
тужки вилізла з води. При тому вона наковталася 
води. Коли вийш ла на берег, зн е п р и то м н іл а  й 
упала на землю. Оля подумала, що Катруся мертва, 
налякалася й утекла. По дорозі зустріла ж інку, яка 
несла хмиз. Оля сказала їй, що на березі Дніпра 
лежить потопельниця. Ж інка поб іглатуди й почала 
трясти Катрусю, поки з неї не вийшла вода. В ідкрив 
ши очі, Катруся спитала: Де я? Хочу до мами! Де 
Оля?

Ж інка сказала, що Оля втекла, покинувши її в 
біді. Ж інка завела Катрусю до дитячого приюту й 
передала заж урен ій  мамі. Побачивш и Катрусю  
мокру, в порваній одежі, посинілу від холоду, мама 
гірко заплакала. Катруся почала перша: — Прости 
мені, мамо! Від тепер буду тебе слухати й робитиму 
тільки те, що мені скажеш.

— А Оля? — спитала мама.
— Я більше не хочу її знати — відповіла твердо 

Катруся.
Але Олі було байдуже, що Катруся нагнівалася 

на неї. Незабаром вона знайшла собі іншу подругу з 
под ібною  до нею вдачею. Вони ходили в мандри, 
поки їх не усунули із школи. Невідомо що з ними 
сталося.

Катруся була чемна, стала більш задумана, 
ходила пильно до школи, дуже добре вчилася й 
багато читала.

Трапилося одного разу, що до приюту прий
шов один урядовець, який старався, щоб маму 
усунути з її посади. Хоч він сам був українського 
походження, то зовсім обрусився і став ком уніс
том. Тому, що мами якраз тоді не бупо вдома, 
Катруся запросила його  до хати й вони стали 
гуторити. Балачка тривала більш години. Коли 
мама повернупася, урядовець сказав із подивом: —- 
Як це ви зуміли виховати таку доньку! Та ж вона 
справжня українка! Вона й мене переконала. Від 
тепер залишаю вас у спокою , виховуйте дітей далі.

Проте знайшлися такі люди, що маму арештува 
ли й присудили до розстрілу за те, що повела дітей 
до церкви сповідатися. Громада маму викупила й 
мама вирішила покинути місто. За причину виїзду 
подала, що в Катрусі ревматизм і вона потребує 
лікування в цілющих водах. Воєнний комісар видав 
їй д о зв іл  переселитися  до О деси . Т ак родина  
виїхала з Н іко п о п я  до М икол аєва  б арж ею  по 
Дніпрі, а далі возом. Було холодно й дітей накрили 
сіном, а батьки примістилися коло погонича. Тому 
що діти не знали російської мови, їм заборонено 
говорити з чужими людьми.

В Одесі родина жила недовго. В місті був брак 
ха р ч ів  і буш увала а з ій сь ка  н е д уга -хо л е р а . На 
тисячу захворінь тільки одна лю дина виживала. 
Сталося так, що й батько Катрусі занедужав цією 
пошесною недугою. Мама ізолювалатата й наказа
ла дітям строго не заходити в його кімнату. Катруся 
слухала заборони з похиленою головою.

На другий день, як мами не було вдома, вона 
ввійшла в батькову кімнату, обняла його й поцілу
вала: — Тату, мені дуже жаль, що ти занедужав...

Хоч самостійна Катруся не поспухала маминої 
заборони, то сталося чудо —- батько видужав!

Пояснення-словничок: гімназія — середня школа (high-school); 
мандри — w andering , roving; виманювати — хитрощ ами 
випрошувати (to coax); приют (дитячий) — orphanage; докір — 
reproach; посковзнутися — to slip; самотужки — власними 
силами; ковтати — to gulp, to swallow; хмиз — brushwood, dry 
branches; обруситися —стати росіянином; баржа — barge; 
бушувати — to bluster, to rage, to storm.
Запитання: Чи Катруся справді була неслухняна, відвідавши 
хворого  батька? Що спонукало  її побачити батька мимо 
маминої заборони?
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ХРИСТОС Н А  пош
Усе вже зів’яло, заснуло,

*>

Поля опустіли, померкли —

Зійди із хреста, наш їсусе,

Піди на зимівлю до церкви.

Сніжинки Тебе тут засиплять,

І з півночі вітер остудить —

Ой, змерзнеш, Ісусику, ждучи,

Аж сонце це поле розбудить.

Просила б Тебе я до себе,

У хаті хоч мить відпочити,

Було б там над скринею добре,

Де Матінка Божа і квіти.

Та знаю — хреста Ти не кинеш.

Над полем триваєш повіки —

Не згасне над нами в недолі 

Проміння Твоєї опіки!

НЕМА СОНЕЧКА

Збудився вранці хлопчик, Прийшли холодні хмари
Надвір мерщій іде: (Прислала їх Зима)
„Горобчику, горобче, І сонечко забрали
А сонце — де?” І вже — нема. . .

Не стало квітів гожих,
Ні яблук, ні грушок —
Біжи мерщій, небоже,
По кожушок”.

Мирослав ПЕТРІВ Ілюстрація Петра ХОЛОДНОГО

Р. Завадовиг
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Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації: Ю рія К О З А К А

Н А Ш А  Д А Р К А - К У Х О В А Р К А
Ви не смійтесь! Наша Дарка — 
Дуже добра куховарка,

Вже чотири рочки має,
Мамі в кухні помагає,

Знає, як спекти й зварити,
Як салатку покришити.

Треба їй всього уміти,
Бож у Дарці є ще діти —

Хоч усі вони чемненькі,
Та родина не маленька —

Сім ляльок і два ведмеді, 
Зайчик Куць і кльовник Федьо,

І жовтенький котик Скіп 
Ще й рабенький песик Чіп,

Слоник Бамбі, мавпа Фрузя — 
Всі вони великі друзі.

„Що ж зварити їм сьогодні, 
Щоб не плакали голодні?” —

Турбувалась наша Дарка, 
Першорядна куховарка.

„Із трави зроблю салатку — 
Мама робить так для татка.

Із листка вкришу шпінату, 
Зверху цукру б треба дати,

Макарони з патичків, 
Пиріжечки з камінців, у

Торти й коржики з пісочку, 
Дам водиці із збаночка,

Покладу я зверху квіти,
Це усі тут люблять діти!”

Так Даруся міркувала 
І ліпила й готувала.

;,Вже готове! Прошу їсти! 
Треба всім гарненько сісти!

Ось серветки. Лялю Дано! 
Не поводься так погано!

Чом ти, Федю, впав на бік? 
Ірцю, деж твій черевик?

Ну й турбот із вами, діти! 
Вчіться за столом сидіти!

Ой, що сталось? Зайчик мій 
Поскакав, бо він живий!. . .

Як же можна це стерпіти? 
Куць похрумав з торта квіти,

На столі салатки з трав 
Дуже ласо поз’їдав,

Тільки тортик із піску 
Не прийшовся до смаку, ■—

Він усе порозкидав,
Ніжками все потоптав! . .”

Хоч які великі збитки — 
Посміялися всі дітки.

Не до сміху тільки Дарці, 
Шкода труду, шкода праці!

Та нічого! Наша ж Дарка 
Знаменита куховарка,

Може знову щось зварити,
Не голодні будуть діти.
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Леся ШАНТА Ілюстації Івана БРИКОВИЧА

СЛОНИК-БОНИК І МУРАШКИ

Пройшло багато часу. До лісу прибула Л ю д и 
на. Багато людей. Л ісові пожильці дуже занепоко
їлися прибуттям пришельців.

— С-с-с — засичала Змія, наймудріша з усіх 
л ісових мешканців. Вона одного вечора підповзла 
під шатро Л ю дини й підслухала ось що. Лю ди 
прибули сюди, щоб спіймати багато лісових тварин 
і повезти їх до зоологічного парку в далекому місті 
аж за о кеано м . Вона розка зал а  про цю сум ну  
новину всім лісовим жителям.

Незабаром після того Слоник-Боник проходив 
л іс о в о ю  д о р іж к о ю  і побачив  гр о н о  ч уд о в о го  
винограду. Небагато думаючи, він п ідн іс хобот, 
вхопив гроно й потягнув до себе. Раптом на його 
шию впала петля й почала його душити. Слоник- 
Боник перелякався й став бігти, але зашморг не 
пускав, навпаки затиснувся ще дужче.

Одного соняшного дня Слоник-Боник посп і
шав густим пралісом. Він зустрів мавпочку Ф рузю . 
Вона сиділа на землі й грубою  гіллякою  щосили 
ш товхала х а т к у -к у п и н к у  м ал еньких  червоних 
мурашок. Коли вони почали перелякано бігати то 
сюди, то туди, вона взялася обома лапками за 
животик і реготала...

Ця її поведінка не сподобалася Слоникові- 
Б о н и ко в і. В ін сп усти в  св ій  д о в ж е н н и й  хобот, 
схопив мавпочку Фрузю, підн іс її високо вгору й 
потряс нею так, що вона з переляку запищала.

— Встидайся мавпочко Ф рузю  — сказав Сло
ник-Боник грізно. Ти знаєш, що не можна нищити 
пташиних гніздечок ні хаток-купинок маленьких 
працьовитих мурашок. Адже вони тобі нічого злого 
не вчинили. За кару вкину тебе в холодну воду.

Почувши таку погрозу, мавпочка Фрузя почала 
жалісно плакати. Слоникові стало її жаль.

— Ну, йди собі геть — сказав він — але вважай, 
щоб ти більше не збиткувалася з мурашок.

Він поставив її на землю й голосно затрубив: — 
Іди геть!

Мавпочка Фрузя зараззникла. Мурашки повер
нулися до своєї хатки-купинки й стали її направля
ти.

%
V

Тоді прибігла Людина, приглянулася й сказа
ла: — Треба підождати до ранку. Нехай Слон трохи 
поборикається. Як втомиться, легше буде його 
зв’язати. Сказавши це, Лю дина відійшла. Бідний
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С лоник-Боник залишився сам із зашморгом на 
шиї...

Н іччю бігла д ор іж кою  маленька червона му
рашка. Поспішала додому. Побачивши Слоника- 
Боника, вона затрималася й поглянула на нього 
здивовано.

—- Що ти тут робиш? — спитала вона.
--- х іба не бачиш? Трапилася мені біда та й 

годі. Вже, мабуть, мені ніколи не побачити моєї 
матінки. Завтра вранці прийде Лю дина й забере 
мене з собою. Якщо ти, маленька мурашко, зустр і
неш мою маму розкажи їй про моє горе. Хай знає 
що зі мною трапилося.

Мурашка засумувалася долею Слоника. Вона 
пригадала собі, як він захистив муравлище від 
поганої М авпочки. М ураш ка ріш ила допом огти  
Слоникові. Вона щосили побігла до свого муравли
ща. Слоник сумно споглядав за нею.

Ніч уже давно вкрила землю чорним покрива
лом. Всі давно вже спали. Не спав тільки Слоник- 
Боник і сови та нічні тварини. Слоник роздумував 
над своєю  долею в неволі в зоологічному парку, 
далеко від р ідного лісу, від приятелів і знайомих.

Раптом Слоник почув дивний шум. Це тисячі 
мурашок спішили визволити свого приятеля. Вони 
вилізли на шнур і почали його гризти. Коли одні 
втомилися, інша група займала їх місце. Цілу ніч 
вони тяжко працювали. Над ранком, коли ось-ось 
мало по ка за ти ся  со н е чко , п р о в ід н и к  м ураш ок 
сказав: — Ну, Слонику, потягни линву щосили... 
Слоник вдихнув глибоко повітря й потягнув щоси
ли... ра-аз, два-а й три! Линва прорвалася, зашморг 
злетів із Слоникової шиї... Боник був вільний!

Сонечко вже вийшло й праліс загомонів сотня
ми голосів своїх мешканців. Людина, затираючи 
вдоволено долоні, поспішала на місце, де попав у 
пастку Слоник-Боник. Яке ж було її здивування, 
коли побачила... порваний мотуз і гроно виногра
ду.

Слоника не було, він став ВІЛЬНИЙ! Не було й 
мурашок, які його визволили.

Пояснвння-сповничок: петля, або зашморг — loop; муравлище, 
муравлисько, мурашник — ant-hill; гроно-—cluster (of grapes); 
хобот — trunk, proboscis; борикатиея — to wrestle; пастка — trap. 
Запитання: Чому мурашки визволили Слоника-Боника?

БІЛИЙ СЛОН
Мені приснився дивний сон: 
Ішов по стежці білий слон. 
Біліла стежка і трава,
В слона біліла голова.
І на усенький білий світ 
Біліла спина і живіт.
Біліло все, від вух до ніг.
То слон, чи сон, чи білий сніг?

А. Камінчук

жотик
Котику, котику,
Не сиди на плотику.

Ходи в нашу хатку,
Подай дітям лапку,
Скажи „добрий ранок!” —  
Дістанеш сніданок:

Молочка горнятко,
Щ об виглядав гладко.

Б. Данилович
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One на П ЧІПКА

СН ІГОВА  БАБА

-Н у  - те, хто з вас там бистріший? 
То ідіть в садок скоріше!
Купи снігу там лежать,
Бабу треба нам скачать! - 
Хлопці поклик підхопили,
Бабу з снігу враз зліпили;
О чі з вугілля всадили,
Рот із буряка зробили.
От так баба - Молодці!
Ну, дивуйтесь горобці.

Ганна ЧЕРІНЬ

З А М Е Т І Л Ь

Замело доріжки снігом —
Як же ми підемо в школу?
Гей, виходьмо дружнім здвигом 
Не хилитись нам додолу!

В руки візьмемо лопати,
На команду: Раз-два-три! 
Відкидаймо сніг лапатий, 
Відганяючи вітри!

От і є вже в нас дорога, 
Ще прибудемо на час.
Це вже перша перемога, 
Добрий це почин для нас.

День щасливий для науки, 
Буде лекція нова...
Хоч болять від праці руки, 
Та здорова голова.

Пояснення-сповничок: заметіль — замет (snow-drift, snow
storm); здвиг — тут — гурт, група; лапатий — пухкий (snow with 
large flakes.)



К І Т НЕ З Н А В

Слова П.Воронька

Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг. 
Поки смажив, поки пік, 
А пиріг водою стік.
Кіт не знав, що на пиріг 
Треба тісто, а не сніг.

■■■■■#■■ -  -JV  -

кіт зліпив со——бі пм-ріг.
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