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П Р И К Л А Д

Якось вертаючисл з лісу, батько розповів 
пішому Петрикові, як неслухняних діток часто 
смикають за вуха й від того вуха в них виростають 
довгі-предовгі.

Нараз дорогу перебіг заєць.
Петрик, помітивши в зайця довгі вуха, запитав 

батька: — А що, він теж не слухався батьків?

М И Х А Й Л И К  З Н А Є . . .

1кг Сказав якось Михайлик до товариша: — Я 
завтра не прийду до школи...

— Чому?...
— Бо в мене болітиме голова.
— А як ти знаєш?
_  Завтра буде іспит із аритмегики.

Х И Т Р И Й  І В А С Ь

З А Г А Д К А  

На світ разом народились 
І ніколи не різнились, 
Одинакові на вид.
Одна другу доглядає,
Одна другу обмиває,
Так, як добрим сестрам слід. 
Де одна, там друга буде,
І усюди добрі люди 
Звикли бачить їх обом;
Як одна чого не вдіє,
Зараз другу підоспіє —
І пороблять діло вдвох,

Леонід Г'пібів

ХТО ЦЕ?
Я шукаю мед, малину, 
Рибку сам собі ловлю, 
Влітку й миті не спочину,
А зайде зима, то сплю.

а н Т в щ г а д а й т е !

Має п’ять теж пальців, 
Самі ж не рухаються.
Без кісток, вони, та людям 
Часто придаютьсья.

ШІама дала Івасеві медівника й звеліла поді
литися ним із меншою сестричкою ОленкоЮа При 
цьозду зауважила: — Пам’ятай, що коли з кимось 
ділитися, завжди треба дати йому більшу частину, 
ш собі залишити меншу.

— Івасик задумався на хвилину й каже: — Тоді, 
шшуіо, краще дайте цей медівник О лейці, хай вона 
поділиться зі мною...

ЗА ВДАН Н Я  ДЛЯ  СТАРШ ИХ ДІТЕЙ І ПОЯСНЕННЯ  
ДО „КАЗКИ ПРО ОХА-ЧАРОДІЯ”

З а в д а н н я  для дітей с т а р ш о г о  віку: Леся Ук
раїнка писала в часах, коли Україна була під пануван 
ням царської Росії. „Казка про Оха-чародія”, це алего
рія, себто авторка має на думці одне, а  пише ніби про 
щось інше. Чому Л. Українка послуговується алегорією?

На підставі тексту й ілюстрації спробуйте відповісти, 
іцо Леся хотіла сказати в цьому творі. Зверніть увагу на 
такі питання: хто був цар Горох, а хто Ox-Чародій? Яка 
це країна „тридев’яте царство?” Хто ці ведмеді в „рука- 
вичках, ж упанцях?” Чому людина, яка відмовиться слу
жити Охові, му сить згинути, і чому людина, яка стане 
на службу Охові, також пропаща? Кого представляє дів- 
чина-бранка, кого Ж ар-птиця, а  (кого юнак з  мсчем-кла- 
денцем? Чи льох, у  якому замкнена дівчина, це справж
н і  в’язниця, чи що інше? Чи цю казку можна присто
сувати до сьогоднішніх часів? Попросіть своїх учителів, 
щоб допомогли вам зрозуміти цю казку-алегорію.

Пояснення-словничок: к о р х  — стара міра довжини (на 
чотири пальці); с а ж е н ь  — міра довжини, приблизно 
сім ст іп ; т р у х л я в и й  —-  порохнявий; в о л а є  —  
кличе; р я х т і т и  — мерехтіти, блищати; ч и г а т и  під
стерігати; г а п л и ч о к - — защіпка: меч — к л а д е н е ц ь  
—_ чарівний меч.

З кольоровими ілюстраціями виходить кож ного  місяця у 
Видавництві „С вобода” заходами Українського Народ
ного Союзу. Редаґує Колеґія. Річна передплата стано
вить у ЗСА — 8.00 дол., у інших країнах —■ рівиовартність 
цієї суми. Для членів УНС 5,00 дол. Ціна окремого числ^ 

75 центів, ідіна подвійного  числа — 1.00 дол.
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Дорогі Читачі! Ваші ровесники в 1919-39 pp. читали журнал „Світ Дитини”, який у Львові 
заснував Михайло Таранько. Довголітнім його редактором був Юра Шкрумеляк. Він теж 
писав вірші, оповідання, казки та сценки. На 4-ій стор. вміщений його вірш „Лютий 
усміхнися”! Ілюстрацію виконав відомий маляр, тоді ще молодий Яків Гніздовський. Він 
вчився в Промислово-мистецькій школі у Львові, а потім заграницею. Львівська школа 
двічі отримала срібну нагороду на виставці в Відні за австрійського панування в Галичині.
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Л Ю Т И Й ,  У С М І Х Н И С Я !
(За „Світом Дитини”, Львів 1934 року) 

ілюстрація Якова Гніздовського

„А той лютий добре взутий!” 
А так, щоб ви знали!
Нехай би він був невзутий, 
Ніжки би змерзали!

І ви, діти, добре взуйтесь,
Та й візьміть кожушка,
А шапчину затягніте 
Тісно, аж на вушка!

Послухали наші діти,
Узяли санчата,
І возиться й ковзається 
Дітвора завзята.

Всі сміються — тільки лютий 
На вітрах несеться...
Йвась питає: „Чом той лютий 
До нас не всміхнеться?...”

~~ Правда, правда! — кажуть діти 
Лютого й не видно!
Він за хмарами закрився,
Може йому стидно?

— Гляньте, гляньте, сонце, сонце! 
Кличе втішно Настя,
— То так лютий усміхнувся 
До всіх нас на щастя!

Усміхнувся й ніби каже:
— За усміх не стою,
Як хочете, усміхнуся 
Сонцем і весною!

Що за красне, любе сонце!
Й хоч іще не гріє, —
Та збудило нам у душах 
Ті весняні мрії!

Люто, грізно місяць лютий 
На вітрах женеться,
Але часом любо, мило 
Сонцем усміхнеться...

Юра Шкрумеляк

л ю т и й
В кайданах білих і холодних 
Задеревів обмерзлий світ,
І хуга, наче вовк голодний, 
Несеться за саньми услід.

Ох, Зимо, ти важка неволя, 
Та ми не впали в боротьбі — 
Ось шум відлиги серед поля 
Кінець віщує вже тобі.
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Леся УКРАЇНКА Ілюстрація Миколи БУТОВИЧА

К А З К А  П Р О  О Х А - Ч А Р О Д І Я
В тридев’ятім славнім царстві, 
Де колись був Цар-Горох,
Є тепер на господарстві 
Мудрий пан, вельможний Ох.

Оам той Ох на корх заввишки,
А на сажень борода,
Знає край і вздовж і вширшки,
І кому яка біда.

Чи хто правий, чи неправий, 
Чи хто прийде сам, чи вдвох, — 
Всіх приймає пан ласкавий, 
Тільки треба мовить „Ох"’.

На зеленому горбочку 
Спершу він людей приймав, 
Потім сів у холодочку,
Звідти голос подавав.

А як зранку то й до ранку 
С гал и люди обридать,
Ох зробив собі землянку,
Оха більше не видать.

Але хто те місце знає,
Де трухлявий пень і мох,
Той приходить і волає,
Або й тихо каже „Ох!”

Хоч би навіть ненароком 
Теє „ох!” промовив ти,
Знай, що вилізе те боком, — 
Вороття вже не знайти!

Бо затягне з головою 
Трясовиця мохова 
І з душею, ще живою,
Під землею похова.

Під землею ж там — палати,
Де вельможний Ох сидить, 
Гарні, пишнії кімнати,
Срібло-злото скрізь ряхтить;

Дорогії самоцвіти,
Наче зорі, миготять,
Скрізь заморські дивні квіти;
По клітках пташки сидять;

Золотії грають рибки 
В кришталевих скриньочках;
І ведмеді ходять дибки 
В рукавичках, жупанках.

v

Враз тебе там обморочать 
Блиск і пахощі міцні,
І папуги заторочать 
Приказки якісь дивні.

І безглузді очі втупить 
В тебе рибка, мов чига. . .  
Тут ведмедів гурт обступить, 
Кожен лапу простяга, —

Той бере тебе за руку,
Той торкає за плече;
Боронь Боже ворохнутись! 
Кров одразу потече.

Бо крізь білі рукавички 
Враз пробуються пазурі 
Гачкуваті, мов гаплички, — 
Так і в’ються, мов щурі.

Тож, коли вже раз попався, — 
Наче в пастку бідна миш, —
То сиди, мов прикувався,
Не рушай, мовчи та диш!

Вийде Ох: „Вітай в гостині 
Чи волієш нам служить?
Чи волієш, може, нині 
Головою наложить ?”

Скажеш: „Я служить не згоден 
Зараз цок тебе в лобок,
Якщо ти носить не годен 
Рукавички й жупанок.

Стань на службу — подарую 
Рукавички й жупанець, 
Привітають, пошанують, — 
Тільки ж там тобі й кінець!

Вічно будеш пробувати 
У підземному дворі,
Більш тобі вже не видати 
Ані сонця, ні зорі.

Де поткнешся — всюди брами, 
Під замком та під ключем . . .  
Десь далеко хтось часами 
Озивається плачем.

Спів на плач відповідає,
Плач на спів, так без кінця . . .  
Кажуть бранка там ридає,
Жде юнака-молодця;

Коло неї там Жар-птиця 
Співом душу потіша,
Та сумна міцна темниця, 
Смутна в дівчини душа.

Якби хтів їй волю дати 
Хто з хоробрих юнаків,
Мусить перше розрубати 
Сімдесят ще й сім замків . . .

Вже вам казка обридає?
Що ж! хто має кладенець,
Хай замки ті розрубає, —
Буде казочці кінець !

Пояснення і контрольні питання на стор. 2-ій у правій колонці.
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Ганна ЧЕРІНЬ

Л Е С Я  У К Р А Ї Н К А

Батько J1. Українки Л. Українка з братіком Михайликом. Мама Л. Українки.

В літній погожий день до гостинної садиби 
Косачів стали помалу з’їжджатися люди. Госпо
диня, пані Олена, мала читати своє нове опові
дання. Звичайно, не бракувало й смачних, щедрих 
страв, а особливо — свіжих, щойно назбираних ягід 
та ранніх слив, грушок, аґрусу... Леся й Михайло 
збирали малину разом із селянськими дітьми, що 
за невелику платню  охоче збирали ягоди, не 
забуваючи й кожну шосту чи сьому вкинути в рот.

— Діти, кидайте працю, гарненько вберіться, 
бо вже до гостей виходити час! Я потребую вашої 
помочі — гостей приймати та розважати їх гарними 
розмовами.

Леся й Михась неохоче покинули ягоди й пішли 
в хату. Гості вже сиділи в вітальні й радо розмовля
ли, бо не так часто й бачилися в цих чудових, але 
досить відлюдних хащах. Говорили переважно по- 
російськи, бо це ж була панівна мова, а своєю, 
укр а їнсько ю  мовою уряд навіть не дозволяв 
друкувати книжок і навчати в школі дітей.

— А де ж це ваші діточки? Де Леся? — питалися 
гості.

— Ось зараз прийде, — відповіла мама. — 
Лесю, Михасю, де ж ви забарились?

До вітальні вийшла спершу Леся, одягнена в 
поліське народне вбрання, з заплетеним у кіски 
волоссям, з грабельками на плечі, і боса.

— А це що за маскарад? — здивувались гості.
— Лесю, я ж казала тобі гарненько вбратися! — 

докірливо завважила мама.
— Я вдяглася в найкраще. Всі д івчата так 

ходять: Дарка, Явдошка і Соня...
— А чого ж із грабельками? — питали гості.

— Бо я ще хотіла згребти бур’яни з нашого городу.

— Вона з Михасем мають городчик і дуже його 
пильнують, — пояснила мама.

Леся віднесла граблі в комору, але лишилась в 
народному строї. Він так їй личив, що в цім убранні її 
зф отограф ували. О бід  закінчився. Пані Олена 
стала читати своє оповідання. Гості уважно слуха
ли й дивувапися, якою гарною мовою написано.

— Що ж ви з ним зробите? Не надрукують, бо 
українське.

— Пошпю в Західну Україну, в Галичину — там 
надрукують. Леся уважно слухала. Тоді взяла від 
мами зошит і сама стала читати.

— Вона читає? Мабуть, просто вигадує! їй же 
тіпьки шість літ!

— Ну і що? Леся вже в чотири роки вміла 
читати. Вчився Михайлик, а вона біля нього навчи
лась так, що ми й не помітили.

— Ну, з цієї дитини щось особливе вийде! — 
дивувались гості. Леся любила співати, спершу те, 
що чупа, що знана, а потім і сама почала вигадува
ти пісні й слова. Мама послала її вчитися грати на 
фортепіяні. А ще Леся любила шити й вишивати. 
Сама робила ляльки й вишивала їм різну одежу, та 
все з чудовими поліськими взорами. Одного разу 
мама глянула через Лесине плече — що то доня 
пише. А то Леся склала вірш про свою тітку, що за 
думки проти російської царської влади мучилась 
на засланні у Сибіру: ,,Ні долі, ні волі у мене 
нема...” .

— Будеш, доню, поетесою. Не легко це, сама 
знаю, але така твоя доля, — сказала мама...

Як любила Леся бігати, перескакувати через 
ручаї, бродити по поліських болотах у мальовни
чім Колодяжнім! Скільки там булотаємниць, казок,
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Л. Українка в дорослому віці.

чарів — там, на болотах, казали люди, живуть 
мавки, лісовики, водяники й русалки, а вночі на 
мочарах вогники блимають — то бродять малі 
потерчата... Леся, Михайло й селянські діти-прия- 
телі гралися в театр, вигадували казки, які пізніше 
Леся, коли вона стала Лесею Українкою — пись
менницею, відтворила у своїй віршованій казці 
,,Лісова пісня” ... Але скоро забавам настав кінець. 
Леся змерзла на морозі й дістала туберкульозу 
кісток... А в ті часи ще не знали пеніциліни; протя
гом ЗО літ Лесина родина намагалася всіляким 
способом врятували Лесю. Вона кульгала, мусіла 
покинути  ф ортепіяно, потім  мусіла ходити на 
милицях, а часом і взагалі не могла підвестись Із 
піжка. Вчилась удома, листувалась із улюбленим 
дядьком  Михайлом Драгомановим, що жив у 
Швайцарії, багато читала, вишивала, а найбільше
— писала. Було їй сумно, боляче, але вона не 
плакала, бо жила не тільки своїм власним життям, а 
життям України, Леся бачила, що Україна в москов
ськім  ярмі, але вірила, що після ночі прийде 
соняшний день. Про це вона сказала в своїй поезії 
„Досвітні вогні” : ще темно, апе вже світяться вогні
— то пюди збираються на роботу. Леся радіє, і 
закпикає:

Вставай, хто живий, в кого думка повстала!
Година для праці настала.

Вже в юнацькому віці Леся писала такі любі 
нашим дітям віршики як ,,На зеленому горбочку” , 
„Мамо, іде вже зима” , „Тішся, дитино” , „Вишень
ки” . В вересні 1883 року Лесі дуже боліла рука. 
Надходила зима.

—■ От якби ти була здорова, може б ми куди 
поїхали... — зідхала мама.

— Зате тут нема хвороби, а навколо нас холера 
лютує, — втішала її Леся. — ми затопимо піч, 
будемо грітися, книжки читати й їсти яблука.

— От і нові завіси пошиємо! — додала мама, 
підкидаючи на копінах маленьку дочеку Марусю, 
що вже вимовила перше слово „Мама!” . Проте в 
жовтні довелося Лесі їхати в Київ на операцію. 
Біль трохи затих, але рука була немовби не своя... А 
потім опухла нога. Кульгає Леся.

— Ось від баби Мотрі зілля принесла, спробує
мо його. Ніби покращало, а взимку крижі заболіли. 
Відвезли її на руках у Київ.

— Тільки не кладіть мене в шпиталь! — просила 
Леся. — Я хочу бути в рідних у кімнаті. Там книжок 
багато, як читаю, то й про біль забуваю.

А в кв ітн і 1885 року Леся повернулась у 
Колодяжне.

— Мені краще, багато краще! - -  раділа вона. — 
Я навіть можу грати на фортепіяні!

І цілий день лунали веселі танці, на зміну з 
лагідними і трохи сумними піснями. Леся вирішила 
не здаватись. Пізніше, коли їй було 19 літ, вона так 
визначила мету свого життя:

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Ж ити хочу! Геть думи сумні!

Ці золоті слова не тільки до Лесі стосувались, а 
й до нашої матері — України. Недарма ж Леся взяла 
собі літературне ім’я „Українка” , бо справжньою 
українкою вона була і лишиться навіки Україн
кою з великої літери.
П ояснення-сповничок: аґрус — аґрест (goose berry); За 
народніми віруваннями — мавки й лісовики, це лісові постаті, 
русалки й водяники живуть у водах, потерчата, це діти, які 
померли нехрищені. Михайло Драгоманів — український 
учений, професор університету громадсько-політичний діяч. 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: Чому Леся приставала з сільськи
ми дітьми, вдягалася в народній стрій, працювала в городі? 
Чому писання Лесиної мами треба було друкувати в Галичині? 
Чому гості дивувалися, що шестилітня Леся вміла добре читати 
мамині оповідання?
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Текля БІЛЕЦЬКА

ПРИГОДИ ЯШКА-СТАШКА 
АБО 

ЯК СТРАХОПОЛОХ ЛЮ ДИНОЮ  СТАВ

Ілюстрації Мирона ЛЕВИЦЬКОГО

Посіяла баба Варвара коноплі й від горобців 
обігнатися не може. Обсіли грядку та й клюють 
с ім ’я, мов би то для них об ід  зоставили. От і 
задумала баба Варвара поставити на грядці стра
хополоха.

Взяла красну хустину, загорнула в неї картопли
ну, всипала решето полови і зав’язала кінці. Потім 
винесла з комори старий мішок, випхала його 
соломою і прив’язала чотири дрючки. На мішок з 
соломою  поклала клунок з половою  — і так 
народився наш страхополох.

Винесла вона його на город, поставила в 
коноплях і заходилася прибирати. Закинула йому 
не плече стару латану свитину, підперезала його 
мотузком, а на голову поклала обірваний солом’я
ний капелюх.

— ,,От і красень, — думає баба Варвара, — 
тільки б ціпок у руку та й капелюх насунути на 
чоло, і виглядав би зовсім, як ґазда!”

Вже сягала рукою до капелюха, а страхополох 
як не крикне:

— Не так, бабо! Треба по-парубоцьки... На 
вухо!..

— Свят! Свят! — злякалася баба Варвара. — То 
ти, лобуряко, вже й чепуритись хочеш?

Але не заперечувала, пересунула капелюха на 
ліве вухо та й каже:

— Постій же тут усе літо, то на зиму тобі 
сорочку пошию.

І так наш страхополох усе літо на грядці стояв, 
не їв, не спав, горобців розганяв, щоб сім ’я не 
клювали, конопельок не псували. Вже під осінь 
прийшла баба Варвара на город, вибрала коноплі, 
а страхополохові й „спасибі” не сказала.

Горобці посідали на плоті й цвірінькають:
— Ох, ох... Страхополох... В коноплях стояв, 

зернятка не дав, а сорочки як не мав, так і не має.
Пішов страхополох до баби Варвари та й каже:
— Пошийте мені сорочку!
А баба йому: — Почекай! Бачиш, я ще конопель 

не мочила.
Вернувся страхополох на город, стоїть на 

грядці та й чекає, поки баба Варвара коноплі в 
ставку вимочить, на леваді розстелить, висушить, 
та й сорочку пошиє.

Та горобці не чекають. Посідали на плоті й 
цвірінькають:

Ох, ох... С трахополох... В коноплях стояв, 
зернятка не дав, а сорочки як не мав, так і не має.

Терпить страхополох, терпить, а далі йде до 
баби Варвари й просить:

— Пошийте мені сорочку!
А баба йому: — Почекай! Бачиш, я ще й коно

пель не терла.
Стоїть страхополох на городі й чекає, поки 

баба Варвара коноплі на терлиці протре, пря
диво вичеше, та й сорочку пошиє.

А горобцям байдуже. Посідали на плоті й 
цвірінькають:

— Ох, ох... Страхополох... В коноплях стояв, 
зернятка не дав, а сорочки, як не мав, так і не має.

Йде страхополох ще раз до баби Варвари й 
просить:

— Пошийте мені сорочку!
А баба йому: — Почекай! Бачиш, я ще конопель 

не пряла.
Що ж робити? Вернувся страхополох на город, 

стоїть на грядці й чекає, поки баба Варвара коноплі 
спряде, намотає мітки, виробить полотно, та й 
сорочку пошиє.

А горобці? Впав сніг, потиснув мороз, і гороб
цям нічого вже на городі шукати. Всі вони пересе
лилися на бабине обійстя, де баба Варвара щодня 
курам свіже зерно сипле. А страхополох стоїть на 
городі в снігу по коліна.

Раз уночі прокинувся Вітрило. Засвистів у 
лозах... Розбудив молодицю Метелицю, що в ярку
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Вітрило гойдається на бабиних воротях: рип- 
рип, рип-рип... То з-за рогу свисне: в’ю-у-у, в’ю-у- 
у... То дошкою в плоті залопотить: трах-тах-тах... 
трах-тах-тах...

— В’ю-у-у... Трах-тах-тах... В’ю-у-у... Трах-тах- 
тах... — виграває В ітрило-м узика, а молодиця 
Метелиця взялася в боки, на вулиці гопака танцює, 
та ще й приспівує:

Якби мені жениха та ще молодого,
Танцювала б гопака до ранку самого.

Але де ж тут жениха взяти, Побачила на городі 
страхополоха, підхопила його під боки і стала ним 
крутити-обертати. Та який з страхополоха жених, 
коли в нього не ніс, а гнила картоплина, а замість 
ніг дві тики від квасолі! Покрутила ним Метелиця, 
обернула кілька разів та й кинула коло бабиних 
воріт, а сама полетіла в село іншого жениха собі 
шукати.

(Продовження буде)

Пояснення-сповничок: страхополох — опудало (scarecrow); 
лобуряка — ледащо (good for-nothing); мітка — моток (hemp 
bunch); терлиця — пристрій з дерев’яним мечиком (гребінцем)

Як з’явився телефон у сороки, 
Завдає всім сорока мороки: 
Дзвонить білочці, ворону, лису 
І бобру, що живе біля лісу.
Про нікчемні тріскоче новини 
і про три й по чотири години.
А сьогодні що, клята, вчинила! — 
У барлозі ведмедя збудила.

Підхопився ведмідь — а надворі 
Ще сніжинки ряхтять, ніби зорі, 
і ревів клишоногий, і плакав:
Півзими не доспав, бідолаха.
Крик і гамір лунає над бором,
Всі звірята вигукують хором:
— Доки жах цей терпіти нам, доки? 
Заберіть телефон у сороки!

П. Сорока
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під кущами літо проспала, і давай із нею по селу 
гуляти.

Т Е Л Е Ф О Н  

(Ілюстрація Всеволода Маґаса)



Маргарита K0J1

Д Ж О Р Д Ж  В А Ш І Н Ґ Т О Н
(Ілюстрації

П ерш ий президент  А м е р и ки  Д ж о р д ж  Ваш інґт он  
народився 22-го лютого 1732 року, помер 14-го грудня  
1797 року. В 1775-1775 pp. був головним командиром  
американських копон іяльних в ійськ у  визвольній  в ійн і

Сільська місцевість була освітлена осінніми 
кольорами. Численні зграї перелітних гусей пере
ривали ґеґанням ранішню тишу. Колоніяльний сі
льський мурований будинок з 18-го століття стояв 
посеред помаранчевого кольору гарбузів. Г устий 
туман піднімався вгору, коли відділ вершників 
перебрив плиткі води р ічки  і наближався до 
садиби Петра Венца коло Ворчестеру в Пенсилве- 
нії. Був жовтень 1777 року.

Д ідусю , д ідусю ... вони вже тут, вже тут — 
гукала мала дівчинка, личко якої сіяло від збуд- 
дження.

Петро Венц з усмішкою вийшов на зустріч 
гостей, які згуртувалися перед домом. В долині 
піші вояки маршували,,гусаком” , збиваючи куряву.

Джордж Вашінґтон, командувач Континента
льної Армії сидів верхи на велетенському коні. 
Генерал привітався сердечно. Дружина фармера 
Розанна теж поспішила привітати гостя. Її малень
ка внучка Софійка приглядалася прибулим ши
роко відкритими очима.

Коли світанок перейшов у ясний день, хазяйст
во загуло, мов вулик. Господарі показали генера
лові і його старшинам їхні приміщення на поверсі 
дому, збудованому в Георгіянському стилі. Вояки 
розтаборилися кругом дому. Коней приміщено в 
стайнях.

Хазяїн пристанув при стовпі, до якого був 
прив’язаний велетенський кінь генерала „Нель
сон” .

авторки)

проти Англії. Президентом був в ід  1789-1797 року. За 
його президентури вироблено конституцію ЗСА в 1787 
році. Називають його ,,Батьком ц іє ї кра їни ”.

Тарас Ш евченко високо цінив Вашінґтона:

Коли діждемось Вашінґтона 
З новим і праведним законом,
Але діждемося колись...

І ми діждалися!

— Ну, що ж — сказав Венц до своєї дружини — 
якщо генерал дає собі раду з своїми тяжкими 
завданнями, ми можемо теж зробити те саме. 
Розанна погодилася з думкою свого чоловіка.

Хазяїн пішов закінчити працю при господарст
ві. Розанна повернулася до своєї літньої кухні, де 
вона пекла хліб. Внучка Софійка не могла хвили
ну рішитися за ким їй іти —за бабунею, чи за діду
нем. Коли почула кругом голоси вояків, іржання 
коней і с кр и п іт  возів, вона ш видко рішилася. 
Печення хліба може підождати... й вона побігла за 
дідусем. Вона взяла його за руку й обоє подалися 
до клуні.

Досі ніколи стільки людей не гостювало на 
фармі. Домашні тварини не знали що діється. Вівці 
витріщали очі, корови ричали, кури кудкудакали, а 
гуси витягали свої довгі шиї й сичали на інтрузів.

Софійка вбігла до клуні, де було зложене сіно. 
Вона стала шукати свою улюблену квочку: „Ко-ко- 
ко!” — кликала дівчинка, витягаючи з кишені кілька 
зернят кукурудзи. Біла курказ червоним гребенем і 
блискучими очима вибігла з-поза сувоїв вовни. 
Курчатка бігли за нею. Вони були освоєні так, що 
вона примістила одно на своїй долоні. Вона хотіла 
показати ціплятко дідусеві, який скидав сіно для 
худоби внизу стайні. Лице його вкрилося потом а 
стеблинки соломи стирчали з його волосся, але він 
виглядав задоволений. Це був його спосіб служити 
новій нації.

Корови видоєно раніше. Залишилося тільки 
зібрати яйця. Софійка шукала їх скрізь але не
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могла ніяк знайти. Коли вона верталася з дідунем в 
сторону дому, зауважила групу вояків, зібраних у 
саду. Вони визбирували яблука з-поміж опалого 
листя, а коли знайшли, поїдали їх жадібно. Це 
засмутило Венца. Хоч була війна, то його родина й 
довколишні фармери жили достантьо. Фармери 
збирали рясні плоди, тільки армія голодувала від 
недостачі харчів і відсутности молодих людей, які 
бажали б служити в її лавах.

Софійка теж спостерігала вояків. їй не залежа
ло на тому, що вони брали яйця... але... Вона 
пригорнулася до дідуся й разом поспішили до
дому.

Розанна була в переході пом іж  л ітньою  й 
зимовою кухнею. Її обличчя пашіло від горіючих 
жаринок, які вона саме вкинула в челюсті печі. 
Ластівки літали понад її головою. Вони готувалися 
відлітати незабаром на південь.

— „Дивуюся, де ділася Софійка? — подумала 
Розанна про себе. Вона ніколи не відходить на так 
довго” . Й вона витерла хвартушком своє обличчя 
від поту. Щойно тоді побачила свого чоловіка й 
внучку при огорожі саду.

День став теплий — бджоли літали ліниво, 
повітря пахло випарами зілля. На другому кінці 
стояла дерев’яна помпа з металевою ручкою . 
Софійка підбігла до бабуні. — Ось вам яйця! Я 
більше не могла ніяк знайти — її очі повернулися 
вбік вояків у саду.

— Забудь про це — сказала бабуня — помий 
руки і прийди помогти мені. Вже незабаром вкладу 
тісто в піч.

Її очі схрестилися з поглядом чоловіка, який 
теж слідкував за вояками. Коли дружина відійшла, 
він почав помпувати воду. Вона була погожа, бо 
випливала з глибокого підземного джерела. Це

була здорова вода й відсвіжувала кожного, хто її 
пив.

Коли вони змивали свої обличчя освіжною 
водою, на вимощену цеглою доріжку лягла велика 
тінь. Високий полад шість стіп дужий чоловік, 
приглядався подружжю. Це був генерал Вашін
ґтон.

— Якщо дозволите, я радо спробував би цієї 
водиці. Я хотів би подякувата вам за гостин 
ність. Нам треба більше таких патріотів, як ви.

Він зауважив малу дівчинку, яка пригадала 
йому його пасербицю Петсі Кастіс. Він присів на 
лавці, підніс Софійку й посадив її на коліна. Його 
долоні були такі великі, що дівчинка видавалася 
манюсінькою.

— А тепер — промовив він із усмішкою — скажи 
мені, кого ти більше любиш — червоножупанників 
чи провінційних?

— Червоножупанників! — безстрашно промо
вила Софійка.

— Ах, моя дорога, — сказав генерал із блиском в 
очах — вони виглядаю ть краще, але вони не 
люблять воювати. Дряно вдягнені хлопці — охочі 
до бою. Генерал засміявся добродушно.

Розанна, яка прислухалася цій розмові, нама
галася зацитькати внучку, але видно було, що 
генерал не придавав великої ваги до погляду 
Софійки. Тримаючи дівчинку на колінах, він линув 
думкою до родинного дому в Мавнт Вернон у 
Відржінії...

(Продовження буде)

Пояснення-сповничок: зграя — flock; туман — fog; збудження — 
зворушення (excitement); курява — dust; клуня — стодола (barn); 
ціплятко — курятко; пашіти — to glow; челюсті — отвір печі 
(mouth of an oven); погожий — свіжий, чистий; пасербиця — 
stepdaughter; червоножупанник — тут англійський вояк в 
уніформі червоного кольору; провінційний — тут вояк амери
канської армії; дряний — тут вбого одягнений.
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Таня ГУК

П Р И Г О Д А  3 С А Н К А М И
Буковинське село було мальовничо положене 

поміж зеленими пагорбами й розлогою долиною. 
Селянські хати стояли вздовж головної дороги, яка 
вела до міста. В далині майоріли сині гори, а по 
одному боці дороги пропливала невеличка, але 
бистра й хрустально чиста річка. Село потапало в 
зелені, бо коло кожної хати був сад. Влітку все 
цвіло й зеленіло, а взимку спочивало під трубим 
покривалом снігу, бо зими на Буковині бували 
холодні й багаті на сніг. Дерева вгиналися під його 
тягарем, а невеличкі хати наче підростали, коли на 
стріхи нападала груба верства снігу.

Зима зимою, але дітям треба було ходити до 
школи. Н ицьков і та братіков і Ю рі не хотілося 
виходити з теплої хати та йти до далекої школи. 
Але не було ради — мама наказала тепло вдягну
тися, взяти торбини з книжками, зошитами й сні
данком та йти навчатися.

Брати послухали маминого наказу, але по 
дорозі бистре Ницькове око зауважило під горбом 
якийсь рух.

— Ходім, побачимо що там діється — запропо
нував Ницько братікові. Юра був радий, він не мав 
охоти йти до школи, бо не написав домашнього 
завдання. Під горбком брати побачили сусідсь
кого хлопця, Івасика з санками. Тому що снігу було 
багато, санки летіли згори в долину мов на крилах. 
В Ницька загоріли очі: — От, якби хоч кілька разів 
проїхатися санками, тоді ми пішли б до школи, — 
сказав до Івасика.

— Згода! — відповів Івасик. — Тільки скиньте 
плащі, бо в трійку не помістимося на санках.

Так і зробили. Скинули плащі, поклали їх на 
сніг. Торбини з книжками, зошитами й шкільними 
приборами теж поклали на сніг.

Санки були зроблені нехитро, мабуть зробив їх 
якийсь доморобний майстер. Зверха була широка 
плоска дош ка, чотири н іж ки  були прибиті до 
горішньої й долішньої дошки, полозок не було. Та й 
триматися не було чого. Зате саночки вихром 
летіли по снігу. Кожний раз один, чи два хлопці 
падали в сніг. Радощам і сміхові не було кінця. Про 
школу хлопці забули зовсім.

Не бачили вони, що попри них проходив, а 
навіть зупинився сусід Ницькових батьків дядько 
Михайло. Він постукав до дверей Ницькової мами й 
спитав. — А де ваші діти?

— Вони в школі — відповіла мама впевнено.
— Та куди! Вони з сусідським І васем катаються 

саночками на погорбах.
Мама негайно одягнулася й пішла на вказане 

місце. І справді, її діточки були в розгарі забави,

забувши про школу.
— Ану, діточки, ходіть сюди, маю вам щось 

сказати! — гукнула мама. Ницькові похололо коло 
серця. Брати зараз покинули санкування, одягли 
плащі, забрали книжки зі снігу й пішли за мамою 
додому, бо до школи було запізно.

— Я не буду вас сама карати, але розкажу 
батькові, як вернеться з праці.

Ця погроза не віщувала нічого доброго, бо 
хлопці знали, що батько має тяжку й тверду руку.

Але сталося йнакше. Поки батько прийшов з 
праці хлопці дістали гарячку. Мама зажурилася й 
почала їх лікувати чим і як могла. Коли батько 
прийш ов до хати, мама зажурено сказала: — 
Цьогорічна зима дуже сувора, діти застудилися й 
захворіли та мають гарячку. Прийдеться тримати 
їх кілька днів у ліжку.

Пояснення-сповничок: нехитро — непрофесійно, невміло (not 
crafty); полозки — полози (sledge-slide, skate for sliding); 
кататися — возити(ся) — (coasting).

ЗАПИТАННЯ: Чому мама вирішила не сказати батькові прав
дивої причини занедужання хлопців?
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Наталя ТУРЧМАНОВИЧ

ГОРОБЧИКИ І ПАПУГА

(Ілюстрація Всеволода Маґаса)

Ось горобчики сіренькі 
У дворі стрибають,
У снігу попід віконцем 
їстоньки шукають.

У віконце заглядають, 
Цвірінькати етапи, — 
Зайшли зашпари у лапки, 
А їсти й не мали.

В теплій каті, на віконці 
Папуга скакала,
В теплі грілась, вигрівалась 
І зими не знала.

їй цікаво із віконця 
Пташок споглядати,
Що їм голодно і зимно — 
Де ж  папузі знати?..

З А Я Ч А  К О Ж У Ш И Н А

Ціле літо без упину 
Заєць Хрум шив кожушину 
Хоч тепло ще, та дарма — 
Не за горами й зима.

Не дивуйтесь, добрі люди, ■ 
Хрум лякається простуди, 
Та коли зима прийшла —

Свій кожух йому дала...
Геть від вух і аж до ніг 
Став він білий, наче сніг.

Крра зрадів, розвеселися, 
Ніби вдруге народився.
А кожух, що мав донині» 
Він поклав у літню скриню.

(За „Світою Д іпгйнй”)

^Л V U V VW VV W W ^ftЛ W Л ^W W W V V VV W ІM (W ^W W W V V V W Л W Л ЛЛ ^V \ЛЛ Л ^l^^

л ю т и й

Мапшє осінній місяченько 
на вікнах прощальні білі квіти 
і сам про себе каже.
— „Настане весна, 
побіжу в гай,
стану прозоріш струмочком*”.

Люба Ромась, 9 років.

М О Л И Т В А
*

Зглянься наш Вомсе, 
На шт\ діти,
Що усім серцем 
Вміють любити 
Тата і неньку,
І всю родину, 
і край свій рідний, 
Любу Вкраїну.
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С О Л О Д К А  Х А Т К А
(Ілюстрація Іванни Качор)

Якось бігло ведмежатко 
Та й натрапило на хатку. 
Стоїть вона на льоду,
Уся в цукрі і меду.

Дах примерзлий, не прибитий, 
Ввесь морозивом покритий. 
Двері зроблені з млинців, 
Стіни — з білих буханців.

— Осьде жити буду я!
Осьде хатка моя! — 
Ведмежатко сказало.
Потім дах облизало,

Поковтало буханці 
і поїло всі млинці...
Тепер плаче сидить:
— Де ж я, де ж я буду жить!

П. Гпазовий

КИЇВСЬКІ ДІТИ, ЖЕРТВИ ЧОРНОБИЛЯ, НА ВІДПОЧИНКУ В НІМЕЧЧИНІ

Ваші ровесники, діти в Україні, які зазнали лиха з 
приводу чорнобильської радіяції, потребують бодай раз 
у році перебути п’ять місяців у здорових околицях. Час 
від часу організація  ,,||іти  У кр а їн и ” виклопотує у 
німецьких родин людей доброї волі, які приймають до 
себе українських д ітей , а навіть оплачую ть кош ти  
подорожі. Нещодавно прибула до Дюссельдорфу в 
Західній Німеччині група двадцяти дітей — дівчаток і 
хлопчиків із Києва на відпочинок у Дюссельдорфі. Ці 
діти, хоч бліді й вихуділі, проте дуже чемні й ввічливі. їм 
дозволяю ть п ізн іш е приходити до ш коли й раніш е  
вертатися додому.

Київські діти прибули в вишиваних блюзочках і 
сорочинках, а хлопці ще й у ш араварах. Всі вони 
належать до ансамблю „Зернятко”, який став лавреатом 
всекрайового конкурсу „Дебют”.

З нагоди Різдва ансамбль „Зернятко” влаштовував 
святочний концерт. Діти співали коляди, колядки та 
щ едрівки . В одній колядці співається, що птички, 
почувши про народження. Божого Дитятка, яке мерзне 
від холоду, полетіли по всьому світу й принесли в 
дзьобиках п ір ’ячко. Пречиста Діва зробила з цього  
пір’ячка теплу постелю для Ісусика.

В іншій колядці мова про те, що пастушки, почувши 
спів янголів у вертепі, побігли туди з дарами — бочів- 
кою молока, ягнятком, сопілкою. Співали теж діти про 
те, як Діва Марія скупала Ісусика в ріці Йордані, але не 
мала чим обсуш ити Б ожого Сина. Тоді пастуш ки

принесли їй полотенце з недалекої церковці.
Була й патріотична колядка, в якій пастушки бла

гали, щоб Ісусик зглянувся над нашим народом і щоб 
Україна зацвіла, як рожа. Зворушливою була сценка, як 
діти моляться перед Новонародженим за всіх кого 
люблять — маму, батька, бабусю, дідуся, братіків і 
сестричок.

Н айм олодш а д івчинка проказала молитву так  
сердечно й гарно, що присутні втирали сльози. Дівчинка 
просила Бога, щоб заопікувався Україною.

Виступ дітей закінчився співом національного  
гимну.

Після різдвяного концерту діти співали ще чимало 
пісень, у тому й пісню про голод. Під постаттю птички, 
яка шукала загублене пташатко, була зображена людсь
ка мама, загублена дитина якої благає, щоб мати „дала 
їй хоч крихту хліба”...

Головною  солісткою  була 8-м и літня д івчинка, 
батько якої загинув при гашенні пожежі під час чорно
бильської катастрофи.

Д іти виконали програм у доброю  українською  
мовою, а присутні були зачаровані виступом. Публіка 
масово купувала касетки з піснями дітей.

Незабаром після концерту ця група від’їхала до
дому.

Подала Т.Г.
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КУТОК ЮНИХ АВТОРІВ

З И М О В И Й  С А Д  Н А  В І К И !

В мене взимку на вікні 
Днво-світ є чарівний, 
Бо в морозні тихі дні, 
Там ліси є льодяні.

То берізки там стрункі 
Перлами укриті,
А над ними в вишині 
Сонця срібні ниті.

А на другий день зими 
Папороті срібляні 
Й кришталеві квіти.

І квітує сон-трава,
Це весни сестриця.
Хоч іще, іще зима 
Та чиста водиця 
Згадує про сон-траву 
і вона їй сниться.
І у хатці чарівній 
Ось гора малюється,
А на цій білій горі 
Смерики красуються.
і усі ці чудеса ще зима малює 
А малює те зима,
Що в вітрів почує.

З И М О В І  С Н И

Кругом зима, біліє все навкруг 
А в небі золотиться сонця круг.
Чорніє ліс далеко за селом,
За білим полем, за нашим ставком.

Іще зима, не видно ще весни,
Та все про весну сняться мені сни. 
і сниться — зацвіли вишні в садам,
І жайворон співає в небесах.

Та лиш прокинусь, а кругом зима,
Ні квітів, ні лелек крилатих ще нема,
А за вікном, за хатою в садку
Цвітуть фіялки, джміль шукає десь медку.

Та ні, це сніг біліє, а не квіти 
І так сумують і радіють усі діти...

ПІТО КРАСНЕЄ МИНУЛО

Літо краснеє минуло,
Сніг лежить на полі;
Діти з хати виглядають 
В вікна,,, шкода волі!
Діти нудяться в хатині, 
Нудять, нарікають:
„ І нащо зима та люта?”
Все вони питають.

Ждіте, ждіте, любі діти! 
Літо знов прилине,
Прийде мила годинонька, 
Як зима та згине;
І заквітне наше поле,
І зазеленіє, —
Знов його весна прекрасна 
Квіточками вкриє.

Леся Українка

і/ Л Е Ґ Е Н Д И  П Р О  Х Р И С Т А

Заходами „Українських Працівників Літератури 
для Дітей і Молоді” в Торонто, Канада появилася збірка 
леґенд про Ісуса Христа п.н. „Гарф а Леіл і”. Збірка 
призначена для дітей старшого віку та для молоді.

Авторкою збірки є дитяча письменниця Констан
тина Малицька, яка писала теж під прибраним пріз
вищем (псевдо) Віра Лебедева. Її писання були друко
вані в „Веселці”. Кни ж ка має 34 сторінки великого 
формату. В збірці є шість леґенд про Ісуса Христа від 
Його народження до Розп’яття. Це такі леґенди: „Горда 
пава”, „Коза Гаїза”, „Гарфа Леілі”, „Утеча до Єгипту”, 
„Трепета”, „Бджола Мета”.

Участь у подіях описаних авторкою приймають теж  
тварини, пташки, комашки, рослини, квіти, дерева, води, 
гори, скелі, вертепи, піски пустелі, буревії. Леґенди при» 
крашені ілю страціям и-деревор ізам и мистця Ю рія  
Кульчицького. Деякі ілюстрації повносторінкові, багато 
заставок, кінцівок.

Книжка вийшла коштом любительки дітей і молоді 
Марії Крижанівської з Рочестеру, ЗСА.

Попросіть своїх батьків, учителів, виховників, щоб 
придбали цю цікаву зб ірку до б ібл іотек д ом аш ніх , 
шкільних та молодечих організацій.

Ціна книжки:: 5 00 дол, Замовляти:

ARCA W. 2282 Bloor St.
TORONTO, Ont. M6F ING 

CANADA
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Раз недобрий пан Комар Чуда там, дива великі — Різнородні павільйони,
Вибравсь ранком на базар. Справжні грали там музики. Тут факіри, там бальони.

Продавали куґлі-муґлі, Панна Муравлівна Настя Жабка теж була, Людмила,
Бублики смачні, округлі. Там крутила „коло щастя”. Що бульки пускала з мила.

Штуки ще були маґічні, Як когось зболіли нозі, А як гроші мав в калитці,
Блазні бігали комічні. Сів і їхав на стонозі. Погойдатись міг на нитці.

Враз Комар, чому — не знати, 
Захотів бешкетувати.

Всіх почав кусати, гризти, 
Аж прибігли поліцисти.

Так то пан Комар нарешті 
Опинився у арешті.

ЕКО


