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РЕД А КЦ ІЯ „ ВЕСЕЛ К И ’

МОЛИТВА ЗА ДІТЕЙ ЧОРНОБИЛЯ
О, Мати Маріє,
З високого неба 
Молитву прийми,
Що заносим до Тебе!

За тих діточок,
Що в стражданні, в хворобі
Бо впало на них
Люте лихо: ЧОРНОБИЛЬ.

Ми сильні, здорові,
Вони ж загибають...
Поглянь же на них,
Мати Божа із раю!

Подай ім надії,
Найкращого ліку,
Втиши їхні болі,
Візьми під опіку!

Ми любимо всіх їх,
Дай нам — ПОМАГАТИ! —
Маріє Свята,
Всіх покривджених Мати!

Цю молитву повинні діти відмовляти в школах.

З кольоровими ілюстраціями виходить кож ного  місяця у 
Видавництві „С вобод а” заходами У країнського Народ
ного Союзу. Редаґує Колегія. Річна передплата стано
вить у ЗСА — 8.00 дол., у інших країнах — рівновартність 
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Валентина Ю РЧЕН КО

К О Л Я Д У Й М О !
Лютує Баба-Сніговиця, 
Сніжинки сипле нам у лиця,

І Морозенко не дармує —
Зірки на вікнах скрізь малює,
Рум’янить нам носи і щоки, — 
Сердитий він дідусь, нівкору!
Хоч сніг рипить попід ногами, 
Дороги криє килимами,
Та нам дарма! — ми із звіздою 
Йдемо до всіх із колядою.

Наш гурт веселий, голосний, 
Ти з нами теж співай, радій —
„У Вивлеємі нині новина, 
Пречиста Діва зродила Сина”!

І задзвенить наша колядка 
На славу Божого Дитятка,
І ще прославимо новину — 
ВОСКРЕСЛА НАША УКРАЇНА!

В святковий цей різдвяний час 
Чекайте — прийдемо й до вас!



їде полем Біла Пані, 
Пишна краля зимова, 
Вихри-коні тягнуть сани 
Сяє срібна булава.

Ми ж Господньому Дитятку 
У святу Різдвяну Ніч 
Заспіваємо колядку 
В тихім сяйві зір і свіч.

Р А Д І Й Т Е  Л Ю Д И . . .

Радійте люди в цю годину, 
І славте Бога в цюю днину. 
На небі ангели співають 
І людям новину звіщають.

— Спаситель світу народився!
В вертепі в яслах уповився, 
Прийшов в цей день з святого неба, 
Бо людям вічно жити треба.

Він на хресті помер за нас,
Коли прийшов цей гіркий час... 
Радійте ж праведні! Співайте! 
Святого Бога прославляйте!

Світлана Мисько, 13 рокіь.
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В Е Р Т Е П И К  „ В Е С Е Л К И "
Текст Л Полтави — ілюстрації Е. Козака

Беруть участь: „БЕРЕЗА” — провідник групи 
колядників, „МІХОНОША” — скарбник, „КОЗА” , 
„ІРОД” і „КОЗАК” з шаблею.

(Вся група підходить під хату zu заходить до 
хати).
ВСІ: Добрий вечір! Христос родився!

БЕРЕЗА: Вас, дорогі господарі, і всіх укра
їнців у білому світі вітаємо з Різ
двом Христовим та Новим Роком! 
Бажаємо всім вам щастя-долі у ха
ту! Чи дозволите колядувати, дім 
звеселяти ?

(Після дозволу господарів продовжує)

Оце ішов я по степу, аж чую: ту
пу, ту-пу! Дивлюся, і що ж бачу: 
по степу Коза скаче та ще й плаче, 
за нею Ірод женеться, а Козак з 
Іродом б’ється! Далеко позаду за
лишився степ, а я привів вам звід
ти вертеп!

КОЗА:

ІРОД:

КОЗАК:

Я коза не проста,
В мене ніжка золота:
Діються зі мною чари,
Бо приношу щастя в дарі —
Де лиш гляну — там і сходить,
Де лиш стану — щастя вродить! . . 
Тільки Ірод мені шкодить !

А я — Ірод-Іродище,
Дуже хочу Козу ЗНИЩИТЇ ,
Бо яка ж для мене втіха 
Як не буде в світі лиха?

Досить, досить! Я — Козак,
Я тепер промовлю так:
Ти, Іроде-Іродище,
Підійди до мене ближче!
Як на Козу нашу глянеш —
Так і шаблею дістанеш!

Коза ходить — добро носить, 
Цьому дому щастя просить,
І звірині, і людині,
І всій нашій Україні!
Козо, хто тобі допомагає?

КОЗА: Хто на „В е с е л к у” дари складає!
МІХОНОША: Хто на „ В е с е л к у ” покласти

може,
Тому напевно Бог допоможе!

КОЗА: Бо це підмога кожній дитині,
Що виростає не в Україні,
Але на радість мами і тата 
Рідний журналик вміє читати!

(Всі співають колядку „ Бог Предвігнии”  zu 
іншу. Колядники можуть залишити „В е с е л к у ” ).

ПІСНЯ ПРО ЯЛИНКУ

Сніг та й сніг навколо ліг, 
Грає сріблом білий сніг.
А ялинку молода 
Наче влітку вигляд а.

Ой ялинко—деревце! 
Ось тобі і те, і це,
Щоб ти гарною була, 
Наче квітка розцвіла.

М. Рильський
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Валентина Ю РЧЕН КО Ілюстрації Марти ГУ Л Е Й -Л Е ҐЕ Ц КІС

Р І З Д В Я Н И Й Д А Р У Н О К

— А де гроші візьмемо? — знову заперечив 
Тарас. — В мене й цента не залишилося у „свинці”, 
а на бабусин дарунок я хочу купити портативне 
радіо!...

— Ти завжди тільки про себе думаєш, — 
озвалася Надійка, — а якщо я дам на закуп свої 
дарункові гроші, то що? Погоджуєтесь? Я це радо 
зроблю, ось побачите!

— Ну то згода! — гукнув Ігор. — Гайда до праці
— сніг відкидати!

Тарасові вже ніяк було заперечувати й разом з 
Ігорем вони узялися відгортати сніг. Надійка й собі 
пристала до праці й закипіла робота швидко. — 
Лиця їм аж пашіли від свіжого зимового повітря, 
сніг був легенький, пухкий і незабаром коло хати, 
на подвір’ї й на хіднику вже були чепурненькі 
доріжки.

— От яка чиста наша робота! Нехай тато й мама 
побачать! — хвалився Тарас. — А що ж тепер далі. 
Ігоре, ти полізеш на дерево годівничку чіпляти, бо я 
не полізу...

Нарешті Ігор, Тарас і Надійка діждалися 
різдвяних вакацій. Вже тиждень перед тим вони 
думали-гадали як їм найкраще провести дозвілля, 
але кожний пропонував своє й не могли вони ніяк 
до згоди дійти. Ігор взимку любив на лещатах 
їздити, Тарас на Св. Миколая дістав нові, якісь 
модерні ковзани і хотів ними похизуватися, а 
Надійка конче хотіла, щоб усі поїхали до бабуні на 
фарму. А крім того, всі вони щороку колядували 
для Школи українознавства і цього року вчителька 
заповіла, що треба багато книжок закупити й на 
Україну вислати. Поки всі троє вирішували, пля- 
нували, а найбільше „дискутували” , надворі 
розгулялася така віхола-завірюха, що й носа не 
виткнеш. На щастя, скоро все втихомирилося й 
сонечко крізь хмари проглянуло. Надійка подиви
лася у вікно й сплеснула руками:

— Ой, бідні горобчики метушаться поміж 
голим гіллям, літають по нашому подвір’ї і їжі 
шукають, а все снігом занесло і годі їм щось знайти! 
А ось і двоє снігурів прилетіло, подивіться які вони 
гарні й теж, певно, голодні... Шкода мені тих 
пташок, такі вони безпорадні взимку!...

— ,Як тобі їх шкода, та винеси їм поживи — 
зернят або хліба накриши! З твого жалю пташкам 
користи не буде, — обізвався Тарас.

А куди ж я винесу? Сама в снігу загрузну! Ви, 
хлопці, взяли б лопати та й розчистили, доріжки, не 
чекали б поки тато це зробить! — відказала 
Надійка. — А то вам тільки розваги в голові. Краще 
якесь корисне й добре діло зробити...

— І чого ти така причіплива, Надійко? — 
огризнувся Тарас. — Все ти любиш нас повчати та 
роботу якусь придумувати, а ми тепер на вакаціях, 
розумієш? Ми ж за тебе старші йти нам не вказуй!...

Ігор промовчав, а тоді й каже: — А справді, 
чому б нам не зробити якесь добре діло? При
гадуєте, як отець у церкві казав, що Різдвяні свята й 
Новий Рік треба відзначити добрими вчинками й 
добрими ділами. От що я придумав, слухайте!...

— Я знаю, я знаю, — перебив Тарас, — скажеш, 
щоб ми сніг повідгортали поки тато й мама з роботи 
прийдуть...

— Ні, це ще не все, почекайте, я докінчу... — 
Ігор, як старший, любив, щоб його слухати. — 
Давайте зробимо годівничку з поживою для 
пташок і повісимо на дерево і от це буде справжнє 
добре діло!

— Годівничку для пташок зробити? Де ж ми її 
візьмемо? А як її повісити на дерево, — хіба ти сам 
полізеш! — заперечував Тарас, бо він не любив до 
роботи братися. Але Надійка заплескала в долоні:

— Добре, добре ти придумав, Ігоре! Підемо до 
крамнички й купимо — там все для тварин і пташок 
продають...

Ігор тільки рукою на нього махнув, мовляв, 
знаємо тебе ,,трудягу”. А Надійка вже вибігла з 
хати, взута у снігівці, з гаманчиком у руках.

— Ігоре, йдімо разом до крамнички, я маю 
гроші... Заохочені добрим наміром, вони скоро 
вибрали в крамниці годівничку й зернят накупили, 
ще й опуст дістали від крамаря ,,за добре діло”. 
Тарас приніс драбину, приставив до дерева й, 
заклавши руки в кишені, дивився як Ігор спритно
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почепив годівничку й насипав у неї зернят. Але як 
вже злазив додолу, драбина похитнулася й хлоп
чина полетів у кучуругу снігу. Добре, що вона була 
велика й пухка, як перина.

— От бачиш, недаремно я казав, що я не 
полізу... реготався Тарас, а Надійка схвильовано 
обтрушувала сніг з брата. — Чи ти вдарився, 
скажи? Чи тобі болить?...

— Гей, нічого мені не сталося! Чого ви спо
лошилися? — весело гукнув Ігор. —-Тільки черевик 
загубив десь у снігу!... Але зате яке добре діло ми 
зробили!

Раділи всі троє, а особливо втішені були 
горобці-стрибунці й снігурі-молодці.

— Це наш різдвяний радунок вам, пташки! — 
промовила Надійка.

Пояснення-словничок: хизувати - -  хвалитися; ковзани — skates; 
віхола — снігова буря (snow storm); метушитися — to be restless; 
снігур — bullfinch; годівниця — пристрій годувати птиці; пашіти 
— to glow; гаманець — капитка (purse); крамар - -  продавець 
(merchant); кучугура — насип (heap, pile, snow hill).

Ганна ЧЕРІНЬ

ПРИЇХАЛИ ГОСТІ ДО НАС

Різдво — милих зустрічей час 
Для нас, для всієї родини. 
Приїхали гості до нас 
З далекої

УКРАЇНИ!

Приїхав двоюрідний брат 
Це радість велика мені. 
Єднають нас звичаї свят, 
Бо мова й пісні в нас одні.

Горять на ялинці свічки,
Для всіх подарунки, обнови. 
Найкраще ж — дзвінкі колядки 
і любі родинні розмови.

Двоюрідний — cousin
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Г. РІЗНИК

(Вертепна сценка для хати й сцени)

Дійові особи:

1. Діва Марія
2. св. Йосиф
3. Пастушок І
4. Пастушок II
5. Пастушок III
6. Селянин

7. Подоляночка
8. Дударик
9. Гуцуп

10. Бойко
11. Янгол

Три пастушки сидять біля ватри і розмовляють між собою. Ліворуч стаєнка з відкритими дверми.

І. Пастушок:

Ось вечір вже надходить 
І дужчає мороз...
Час їсти вже худобі...

II. Пастушок:

Й зігрітись їй... А тож...

Ill Пастушок:

То я піду із Гнатом 
По сіно до стіжка,
А ти пильнуй тут ватру,
Бо холод допіка.

(Виходять)
І. Пастушок (сам):

Нехай... Люблю я вогник,
Коли ось так горить.

(Вдивляється в далину)

Здається, там хтось ходить, 
Дівча і дід старий,
І наче б щось шукають...
Грибів вже не знайдуть 
Та й хмизу тут немає!...
О, вже сюди ідуть...

(Входять Діва Марія та св. Йосиф) 

Діва Марія (до пастушка):

Скажи ти нам, юначе 
Де б тут знайти нічліг,
Ніде ми хат не бачим, 
лиш всюди білий сніг.

Св. Йосиф:

А хоч були хатини,
То відмовляли нам...
І де тепер спочинем - 
Уже не знаю сам...

Діва Марія:

Ми збилися з дороги, 
Несила далі йти...

І. Пастушок:

Ага, я знаю хто ви... 
Нам Янгол сповістив..
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Здалека, бачу, йдете 
В зимовий пізній час...
Нічліг собі знайдете 
Ось тут, в стаєнці... В нас.

Діва Марія:

Нам в стайні краще буде,
В теплі поміж ягнят,
Ніж там, де злії люди 
У золоті палат.

І. Пастушок:

Як так, то дуже прошу... 
Заходьте... Там тепло.

Св. Йосиф (весело)

Ну ось уже знайшовся 
Затишок і житло...

(Св. Йосиф і Діва Марія заходять у стаєнку)

І. Пастушок (сам):

8 ми, бач, знадобились 
Для тих людей святих.
Хоч цим добро зробили,
Що прихистили їх.

(Заходять II і III пастушки)

II. Пастушок:

Над нами засіяла 
Яскравая зоря.

III. Пастушок:

І над вертепом стала, 
Мов кличе всіх здаля.

(З’являється Янгол і відчиняє навстіж двері 
стаєнки)

Янгол:

І. Пастушок (до пастушків):

Хай кожен з нас що може 
Йому у дар несе 
І це Дитятко Боже 
Віддячить нам за все.
Ось я даю овечку,
Найкращую свою...

II. Пастушок:

А я — малу теличку...

III. Пастушок:

Горіхи я даю.
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Селянин (входить):

А я з Волині — краю,
Багатого не хліб...
Там вишні розквітають...
Росте горох і біб...

Я сніп несу пшениці 
Дитині Божій в дар 
Хай нива золотиться,
Хай славиться Владар!

(Кладе перед яслами сніп і стає на коліна)

(З’являється Полтавчанка) 
Полтавчанка:

Сорочку-вишиванку 
Несу я в дар Йому.
Трудилась я від ранку 
Скажу Йому чому...
Бо.я люблю вставати 
Зі сонечком ураз 
І шити-вишивати —
Роблю це повсякчас.

(Входить Дударик)

З Галичини я родом 
І край свій я люблю 
Він в’яже Захід з Сходом...
Зі Львова я іду.
Я в дудоньку заграю,
У різьблену дуду...
Дитятко привітаю 
Красненько доладу.

(Грає. З ’являється Гу цуп з трембітою)
Гу цуп:

А я затрембітаю 
І цим пошлю привіт!
Хай пісня ця лунає 
На весь широкий світ.
Хай чують пісню люди 
З усіх-усіх усюд...
Трембіта хай розбудить 
Увесь хрещений люд.

Хай йдуть усі вітати 
Це Божеє Дитя,
Щоб щастя міг нам дати 
І вільне майбуття...

(Входить Бойко)

А я танком вас, люди 
Розвеселю своїм 
І танцювати буду 
З Ісусиком малим...

(Танцює)

(З ’являються колядники і всі разом співають 
коляду ,,Бог Предчвічний”...)

З а в і с а .

Поясненнн-сповничок: хмиз — brushwood; збитися з дороги — 
заблукати (to go astray); знадобитися — придатися, приго
дитися (to be useful); прихистити — дати притулок (to give 
shelter, hospitality); навстіж — wide open; ясла — manger.



Р І З Д В О  В Л І С І
(Ілюстрації Христини МІзур)

— Чикаді-ді-ді-ді! Чикаді-ді-ді! Чик! Чик!
— Чирин-чирин-чи~чи! Чирин-чирин, чи*чи!
— Стук-стук! Увага! — почав дятел, стукаючи 

дзьобиком об гіппячку: — Увага, увага! — Пані 
Чикаді має слово!

— Друзі — озвалася пані Чикаді. Як ви думаєте, 
чому ми зібралися тут сьогодні?

— Бо це останній день перед Різдвом — 
зацвірінькав Горобчик.

— І ми умовились, коли й де буде наша Свята 
вечеря — заспівала весело Червоношийка.

— Ну, й пані Чикаді хоче, щоб ми всі обов'язко
во прийшли — сказав дятел із північної частини 
лісу.

— Слава! Тричі слава нашій пані Чикаді!
— Спокій, прошу! — замахана крилом пані 

Чикаді. — Я вам зараз усе розкажу. Це правда, що 
завтра Різдво. Та я не думаю про Свят-вечір. 
Послухайте, що я задумана — сказала пані Чикаді. 
Я хочу, щоб ви всі допомогни мені. Хто з вас 
пам’ятає маного Щиглика, щаснивого хлопчика, що 
ціле ніто весело літав понад полями й пугами?

— Чирин-чирин“4и“4и! Я! — обізванася Чер
воношийка. — Він любив будяки й частенько сідав 
на них.

— А як гарно він співав —- закликав Дятен із 
північного нісу. — Про небо, про сонце, про 
щасниві дні, що прийдуть конись.

— Цвірінь-цвірінь-цві-цві цвірінь — зацвірінь
кав Горобчик. — Ми всі чули про Щиглика. Але, що 
він може мати спільного з нашою Свят-вечерею? 
Він же тепер у теплих краях. Ві...

— Ото ж бо й є, що цим разом маленький 
Щиглик занишився в наших лісах. Він не понетів у 
вирій. Вчора я нітана між деревами, збирана сухі 
гіллячки та теплий мох і не зауважила, як опини

лася в другому кінці лісу там, депісничівка. Чикаді- 
чикаді — співала я весело. І вже хотіла» поверта
тися додому, коли раптом почуна спабенький 
голосок. Я підлетіна бнижче й — вгадайте кого я 
знайшна? Нашого любого Щигника! Мапенький 
дуже втішився. Зразу почав оповідати свою при
году.

Весено й радісно бупо в літі цілій родині 
Щигпиків. Літали, співапи, бавилися з будяками. Та 
коли лісом стала походжати осінь, зодягнена в 
барвисті шати, гаптованими туманом і підшиті 
хоподом, батько Щигпик сказав: — Пора й нам 
летіли на південь. Всі ми почали готуватися до 
подорожі, тільки малий Щиглик остався сам.

Спершу був він щасливий. Сонечко гріло цілий 
день, насіння було кругом багато.

Але згодом став повівати хоподний вітер. 
Врешті одного ранку Щигпик збудився й не міг 
вийти зі здивування. В морозному повітрі виводи
ли чудернацький танок білі сніжинки. Щиглик ні 
трішки не зажурився. Снігу було мало, ледь трішки 
трава була присипана й насіння не тяжко було 
знайти. Але незабаром глибокі сніги вкрили землю 
й тепер бідна птичка примирає з голоду. А як він 
спить! Вітер провіває його криївку. Ще одна така 
морозна ніч і він згине...

Тут пані Чикаді замовкпа на хвипинку. Стапо 
зовсім тихо. Тільки ялиці щось шепотіпи. Пані 
Чикаді продовжала: — Я знайшла малому теппіше 
сховище й показала, де шукати насіння в зимову 
пору. Він не звик до зими й не знає де і як шукати 
поживи.

Я полетіла додому, бо було пізно. По дорозі 
думала: ми маємо теплу криївку. Ні вітер, ні мороз 
нам де докучать. Місця в нас доволі. Ми його 
приймемо до себе. Копи буде йому хоподно, тоді
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сядемо кругом нього тісненько й будемо його 
гріти. Під гілляками стільки насіння. Наш Дятел 
знає, де його можна знайти. Думаєте, що всі мені 
поможете.

— Звичайно, звичайно. Але не чекаймо до 
завтра. Хто приведе Щиглика?

— Я! — закричала Червоношийка й зараз таки 
полетіла. Дорогу знала з розповіди пані Чикаді, 
тому швидко знайшла Щиглика.

— Ой, ой — голосив він — зима така строга, їсти 
нема що, я тут сам не можу дати собі ради!

— Не турбуйся — закликала Червоношийка. Я 
теж не полетіла у теплий край і, ось бачиш, якось 
живу.

— Сніг такий глибокий, а я... став голосити 
Щиглик, але Червоношийка потішила його: — Сніг 
незабаром почне танути, все зазеленіє. Навіщо 
думати про загибіль? Перед нами весна. Вона ще 
далеко, але напевно прийде! Весна, весна! — 
Чирінь-чирінь! — чи-чи-чи! І Червоношийка розка
зала Щигликові про пляни пташиної громади.

Врешті полетіли. Птички врадувалися, нагоду
вали Щиглика й поклали його спати. Вранці 
Щиглик збудився радісний і щасливий. Саме хотів 
заспівати свою улюблену пісеньку, коли надлеті
ла Червоношийка.

— Ну, як там, Щиглику? Виспався? Здоровий? 
Можеш летіти? Це недалеко!

— Ясно що можу! — відповів малий радісно.
— То готуйся в дорогу! Хто хоче святкувати 

кутю, хай летить зо мною! Миттю всі полетіли на 
край лісу. Там коло самотньої хатки стояла мала 
дівчинка в чобітках і кожушку. В руках у неї була 
повна миска насіння й кришок хліба.

— Христос Рожджається! — привітала вона 
птичок.

— Славім Його! — залунало з усіх боків.
— Знайте, сьогодні Свят-вечір! — і маленька 

дівчинка висипала з миски різні лакітки на білий 
сніг.

— Смачного! — вигукнула дівчинка — заходьте 
частіше! Зима морозна, снігу багато, немає вам що 
їсти.

Вона помахала ручкою до пташиного товари
ства, яке попоїло й чистило дзьобики. Поки 
дівчинка закрила двері, як усі, кожний по-своєму, 
став співати коляди.

А Щиглик, який не знав ніякої коляди, затягнув 
свою улюблену пісеньку, яку співав влітку...

(Переказала Леся Бризгун-Шанта)

Пояснення-сповничок: щиглик — здрібніле від щигол (small 
goldfinch); червоношийка — червонюх, снігур (bullfinch); чікаді 
— (chickkadee) — це привітні птички, які живуть тільки в горах на 
північному Заході. Вони мають чорне, або буре (брунатне) пір’я 
на крилах та темні шапочки на голівках. Підгруддя — біле. Назва 
пішла з того, що деякі їх породи видають звук „чікаді” (chick-a- 
dee); лісничівка — foresters house; голосити — говорити 
плаксиво; танути — розтоплюватися (to thaw).

Ганна ЧЕРІНЬ

Р І З Д В Я Н І  д з в о н и
Снігопадів перепони 
Залягають в нашім місті 
Але вже Різдвяні дзвони 
Нам приносять добрі вісті,

Вже летять картки різдвяні 
З міст далеких і країн 
І листи, так довго ждані 
З України від кузин.

Що надходить світле свято: 
Свіжі пахощі ялин,
Колядки, гостей багато, 
Стільки радісних новин...

Наші рідні разом з нами 
Колядують в Україні.
Ми піснями і думками 
З Україною єдині.
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П Р О  С Н І Ж И Н К У  М А Р И Н К У  Т А  П Р О  З А Й Ч А Т О К
(Зі збірника „Грай сопілко, грай” — Ілюстрації Христини Мізур)

Колись давно, коли звірі ще, так, як люди, 
ходили колядувати й щедрувати і вміли гарно 
говорити, жила під молодою ялинкою родина 
Зайчиків. А в них на гілочці, що висіла над хатин
кою, поселилася родина Сніжинок.

У Зайця й Зайчихи було четверо діток: Вухань, 
Зубань, Сіринка й Пушинка. А в Сніжинок була 
одна донька — Сніжинка-Маринка.

Зайчикова хатка збудована з очерету, а Зай
чики обкидали її снігом і полили водою, щоб було 
тепліше. Як тільки відчиниш двері, то побачиш 
широку й простору кімнату. Збоку стоїть розма
льована піч, а біля вікна стіл, а на ньому — пишна й 
прибрана ялинка. Біля столу — крісло тата — 
Зайця. Над кріслом висить портрет старого Зайця, 
прикрашений рушником. В кутку зверху видно 
ікону, а по боках кольорові дерев’яні тарілки й 
гілочки від сосни.

А в Сніїжинки зовсім не так. Звичайно, в неї 
немає печі. Хатка її з хвої сосни, а як зазирнути 
туди, то можна побачити, що тут все з льоду, тільки 
маленька гілочка ялинки прикрашена іграшкою та 
шишкою — не з льоду.

Сніжинка й Зайчатка були великі друзі. В Свят
вечір, коли Зайчата зібралися йти колядувати й

щедруваги, то зустріли Сніжинку. А вона й спитала:
— Куди ви йдете так пізно?
— Колядувати й щедрувати — відповіли дру

жньо.
— А можна й мені з вами? — спитала Сніжинка.
— А чого ж, — згодилися Зайчата.

І друзі вирушили. Коли вони підійшли до 
першої хатинки, Сніжинка сіла на віконце і з подиву 
роззявила свій маленький ротик. Вона ніколи не 
бачила, як колядують та щедрують діти. А що вона 
побачила в віконце, я зараз розповім:

Зайчата попрохали дозволу колядувати ось
так:

— Дозвольте колядувати!
Господар відповів:
— Дозволяю,
А потім Зайчата заспівали: ,,Бог Предвічний 

народився, а після того:

Ластівочка прилітала,
До віконця припадала...

Заспівавши, вони сказали:
— Сійся-родися жито-пшениця... і підкинули
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вгору жмінку пшениці. Потім господар обдарував 
їх різними ласощами, а Зайчата побажали щастя в 
Новому році й пішли.

Отак вони заходили до кожної хатинки і 
співали все нові й нові коляди й щедрівки.

А коли Зайчата зайшли до Лисички в хату, а 
Сніжинка, як і весь час, сіла на вікно, то її щось 
підхопило. Сніжинка озирнулася й побачила свою 
бабусю Метелицю. Вона розгнівано несла її додо
му й бурчала:

— Як тобі не соромно зазирати в чужі вікна?!
Тоді Сніжинка заходилася розповідати бабусі 

про те, що вона бачила й чула. А як скінчила 
оповідати, то вже й була вдома.

Ось так скінчилася ця казвока історія.

Вам казка,
А мені бубликів в’язка...

Марина Стрілько, 13 років

Пояснення-сповничок: очерет — reed; хвоя — fir needle; 
щедрівка — побутово релігійна пісня, яку співають у різдвяний 
час (Epiphany carrol); метелиця — сніговія, снігова буря, 
сніговиця (snowstorm); бурчати — to growl.

П А М ’ Я Т А  Й...
Світлана КУЗЬМЕНКО

Телевізор вістив про останні новини.
На екрані з’явились вістки з України:
Прапорів синьожовтих цілісіньке море.
А людей! А людей! — Що там люди говорять?

Що це, тату, за люди? І чому так багато 
Прапорів там усюди? — запитав син у тата, 
і чому звідти ,,Слава Україні” лунає 
І ввесь люд „Ще не вмерла Україна" співає?

і задумався тато: як його пояснити,
Щоб мій син міг тепер час оцей зрозуміти, 
поки піде до школи, як почне підростати, 
доки більше і більше про все буде знати...

Розкажу тобі потім, — каже тато дитині.
А тепер пам’ятай: це встає Україна.
Не забудь, любий сину, моя рідна дитино, 
Час оцей: як вставала з колін Україна.

З И М А
Що це віє, свище в полі? 
Що вихрить на видноколі? 
Ні стежок, ні доріг . . .
У саду стрункі тополі 
Одягнули білі льолі — 
Всюди сніг, всюди сніг . . .

Чим це вибілена хата, 
Вкрита яблуня крислата, 
І левада й ставок? ..
Де зима іде пухната, 
Завірюхами багата, 
Сіє-віє сніжок.

Микола Ще'рбак
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ЛИСТУВАННЯ Й ПИСАННЯ ШКОЛЯРІВ ІЗ УКРАЇНИ

Стараннями вчительки „Рідної Ш коли” в Віндзорі, Канада, 
пані Г. Мордованець-Реґенбоґен учні ведуть жваву кореспон
денцію з ровесниками в Україні.

В раніших чч. , ,В еселки” редакція опублікувала кілька  
листів і писань дітей із батьківщини. Тепер друкуємо листи й 
вірші з зимовою тематикою, зокрема пов’язані з святом о. 
Миколая, Різдва й Ворохрищів (Йордану).

Слава Україні! Добрий день, Дорогі Друзі! Я хочу 
листуватися з ровесниками з Канади. Вашу адресу я 
знайшла в дитячому журналі „Барвінок"’. І тому я 
вирішила написати Вам цього листа.

Трохи про себе: мені 14 років. Народилася я 20.3. 
1977 р. в Тернополі. Я навчаюсь в середній школі ч. 22 в 
восьмій клясі. Моя мати Надія й батько Богдан •— обоє 
українці. Ще є в мене сестричка Оля, яка ходить до 
першої кляси. Я збираю листівки й наклейки.

Бажаю познайомитися з дівчинкою або хлопцем 
мого віку, які би хотіли листуватися з ровесниками з 
України. Ви мені в цьому не відмовите. Пишіть на адресу: 
Світлана Ліщинська, Україна, 282023 місто Тернопіль, 
вул. Василя Стуса, дім ч. 2, квартира ч. 14.

Вітаю Вас з святами св. Миколая й Різдва. Бажаю 
Вам всього найкращого —

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

док:
До листа Світлана долучила кілька щедрівок і коля-

Богдана Стефанишин з Львівщини. Лист датований 
24-го січня 1991 p.:

З великою радістю отримала листа з Канади. Я дуже 
вдячна Тобі і Твоїй родині за хороший лист, різдвяне й 
новорічне поздоровлення й особливо за десять долярів і 
відбивки.

Як відомо, на Україні всі церковні свята і обряди 
були забуті і ніхто про них не згадував. Коли я була в 
четвертій клясі, нам, дітям, не можна було ходити до 
церкви, бо деякі вчителі вистежували учнів і в школі 
давали сувору догану. І тільки де-не-де в селах старі 
люди святкували Різдво, Новий рік, Йордан і цьому 
вчили своїх дітей та онуків.

Згодом у 1989 році свята почали поширюватися по 
всій Україні. Першою почала поширювати ці обряди 
Галичина. Але ці свята не були такими, як цього року. 
Тепер усі традиції, обряди відроджуються завдяки Вам, 
украінціям, братам і сестрам, які перебувають далеко 
від Рідної землі і піклуються за свій український народ.

19-го грудня в усіх школах Львівщини ходив св. 
Миколай. На Різдво у школах, дитячих садках учні 
ставили вертепи. Діти ходили колядувати, сіяти, ще
друвати. і в нашому селищі проводились українські 
вечорниці, по людахходили з вертепом. Також на Різдво 
львівські вертепи побували на східній Україні. їх прий
мали сердечно. Україна почала пробуджуватися з 
довгого, тяжкого сну.

Хочу подарувати Тобі, Соню, і Твоїй родині цей вірш:

Щедрик-ведрик, 
Дайте вереник,
Грудочку кашки, 
Кільце ковбаски.

А ще мало — 
Дайте сало.
А як донесу, 
Дайте ковбасу. 
Дайте хутко, 
побіжу прудко. 
Добрий вечір!

Я дівчинка маленька, 
Спідниченька рябенька, 
Чобітки коркові,
Будьте з празником здорові!

Я маленький хлопчик,
Виліз я на стовпчик,
З мішком походжаю,
Коляду збираю.

Вечір добрий,
Дайте пиріг довгий!

Щедрик добрий, я незгірший, 
Дайте млинця, котрий більший! 
Що щедрушка — то пампушка, 
Що щедреник, то й вареник.

Колядин-дин, колядин-дин, 
Я бабусю, один.
Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок, 
З руками, з ногами, 
Щоб бігав за нами.

Щедрівочка щедрувала, 
до віконця припадала:
— Чи ти, тітко, наварила, 
чи ти, тітко, напекла? 
Неси мені до вікна.

А в нашої неньки 
рученьки біленькі, 
кругом столу ходить, 
вареники робить.

Н А Ш  П Р А П О Р

Кожна нація у світі
Має символ — прапор свій.
Є і в нашій Україні — 
Синьо-жовтий, дорогий.

Синій колір — наше братство, 
Небо, ріки, море,
Ну, а жовтий — то багатство — 
Хліб, пшениця золота.

Синьо-жовтий — прапор волі, 
Символ правди і добра,
Це кінець чужій сваволі — 
Самостійно жить пора!

І народ гуртує сили,
Станьмо ж, друзі, як один 
Під знамена жовто-сині 
Із тризубом золотим.

Стефанишин Богдана 
селище Гірник 
вул. Ті то в а, дім 1 
Україна
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Ю Р К О  — Х В А Л Ь К О

Ось був собі Юрасик, 
Небачений хвастун, 
Хвалився він: „Я — красень! 
Трудяга й веселун”.

Зрубав він раз ялинку, 
Щоб здивувати всіх: 
Таку густу й велику, 
Що ледве нести міг.

Несе і мріє: „Будуть 
Всі заздрити мені... 
Така вам, добрі люди, 
Не явиться й у сні”...

Радів він, але нишком 
Десь пилка узялась 
І ту густу ялинку 
Раз різонула — шасть!

Юра і* не помітна, 
Задерши вгору ніс, 
Він усміхнувся хитро 
Й ялинку далі ніс.

Та раптом сміх великий 
Він чує: ха-ха-ха!!! 
Знімає з пліч ялинку, 
Ялинка — без верха!

Хвастун — хвалько (boaster, braggard); трудяга — працьовитий 
(hard-working); шасть — unexpected blow or knock, sudden 
movement. (За „Світом Дитини”).
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