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РОЗВАГ И

ЗАГАДКА

Граки по полю сновигають,
Шпаки щось весело співають,
В калюжах бродить дітвора. 
Вгадайте, що це за пора?

Віктор Д убовик, 10 років

ЗАГАДКИ

Має клешні й довгі вуса.
Я і сам його боюся,
Бо щипає мов гусак.
Ну а звуть Щипака ...

* ★ ★
Під землею риє нірки,
А над ними робить гірки.

По полю гасає, овечок хапає і нас лякає.

Його домівка — океан,
Із спини в нього б’є фонтан.

У зеленому гаю 
Я літа усім кую.

Все життя вона в одній 
У сорочці костяній.
Отака невдаха.
Зел ена..................... ..

Не лікар, а дерева лікує.

На галявині Настуся 
промовляє до матусі:
— Подивись, яка чудова 
квітка різнокольорова! 
Хоче квіточку зірвати, 
а вона — давай літати... 
Хто з вас, діти, відгадає, 
що за квітка то літає?

Величезний сивий міх 
на долину впав, як сніг. 
Зник — як сонечко зійшло: 
що, то діточки, було?

Хоч і миші, а летять 
й догори ногами сплять. 
Здогадались, хто вони? 
Ну, звичайно ...

ЗМІНА О Д Н ІЄ Ї ЛІТЕРИ
Зранку на квітах вона виступає. 
Вдень ЇТ сонечко всю виливає... 
Спробуй-но літеру першу змінити — 
зможеш траву на узліску косити.

ЗАГАДКА  
Вдень, вночі не спить, лиш ходить 
Це ніяк йому не шкодить.
Часом навіть ніг не має,
На стіні хвостом махає.
Всім потакує він так:
„Так-тік-так!”
Часом дзвонить, часом кука — 
Відгадайте, що за штука.

ЩО ЦЕ?

а) По синьому морі золотий корабель плаває.
б) Висить — не знає де, б’є — не знає кого, показує 

не знає що, рахує — не знає скільки.

ЖУРНАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ КОЖНОГО РІКУ

З кольоровими ілюстраціями виходить кожного місяця у 
Видавництві „Свобода” заходами Українського Народ
ного Союзу. Редаґує Колегія. Річна передплата стано
вить у ЗСА — 8.00 доп., у інших країнах — рівновартність 
цієї суми. Для членів УНС 5.00 дол. Ціна окремого числа 

75 центів. Ціна подвійного числа - -  1.00 дол.
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Ганна ЧЕРІНЬ

З А П О В і  Т

Ми Батька любимо свого -  
Найкращий Батько в нас:
Шевченко — прізвище його,
Ім’я його — Тарас.

Для нас він жив, для нас їворпе,
І дав нам заповіт.
Ми з ним від українських ни»
Пішли в широкий світ.

Наталя ЛІВИЦЬКА-ХОЛОДНА

111 £  В Ч Е Н  К  А

В якім краю ми б не ж и л и ,
Шевченків заповіт 
У серці вірно зберегли —
Дm  нас він — сонця світ.

В чужих світах знання беріть,
Наука — скарб для нас,
Та Україну скрізь любіть,
Завжди і кожен час.

Ілюстрації Петра ХОЛОДНОГО

Б Л А К И Т Н А  К В І Т К А

Був тихий і гарячий літній вечір. Сонце зайшло, 
і природа готувалась до сну. Стихали одна по 
одній пташки у величезному парку розкіш ного 
панського  маєтку. В недалекому селі М осівці 
люди, потомлені тяжкою працею, одне по одному 
лягали спати, щоб встигнути хоч трохи відпочити 
до світанку.

Тільки в багатому панському палаці ніхто не 
збирався спати. Життя кипіло там весело й не
стримно. З розчинених вікон чути було мелодійні 
звуки музики і радісні голоси та сміх. Дім дідички 
Вільхівської був знову повний гостей. У великій 
залі з вікнами на два боки, під звуки домашньої, 
оркестри , танцю вали одягнен і за останньою  
модою пані й пани. В бічних сальонах грали в 
карти.

Раптом серед гостей залунали голосні вигуки:
— Приїхав! Приїхав!
— Хто приїхав?
— Кобзар приїхав! — галасувала молодь. - 

Тарас Григорович Шевченко приїхав!

Чутка про приїзд м олодого поета вихром 
обпетіпа  дві сотки  гостей і викликала в усіх 
бажання якнайшвидше його побачити. Молодь 
оточила його з усіх боків і радісно вітала.

Тараса Григоровича не змішала ця галаслива 
зустр іч . Він уже звик до усп іх ів , до слави. В 
Петербурзі він к ілька  років  обертався в колі 
високоосвічених і талановитих людей, учився, 
одержував медалі й признання за свої праці в 
Академії Мистецтв, а його дві книжки, „Кобзар’ і 
„Гайдамаки” , розійшлися по всій Україні. Скрізьїх 
читали, вчили, його вірші напам’ять, деклямували.

Шевченка привіз до дідички Вільхівської, на 
гаряче її прохання, український поет Євген Гре
бінка. Тепер він стояв збоку і задоволено усміхав
ся, дивлячись, як радісно зустрічають його прия
теля.

Ґарас Григорович приязно в ідповідав на
привітання, усм іхаючись доброю, веселою ус
мішкою. Це був молодий чоловік середній на зріст і 
приємної зовнішности, з розумними сірими очи
ма, що ніби роз’яснювали якимсь внутр іш нім  
світлом його обличчя. Він був добре вдягнений, 
гарно танцював і добре знав російську та фран
цузьку мови. Вони обидві панували в той час у 
панських родинах України. І в цей вечір навколо 
Тараса Григоровича лунали майже виключно ці дві 
мови. Тільки зрідка хтонебудь, щоб приподоба- 
тись поетові, казав кілька слів по-українському. 
Його вірші вже почали будити в серцях помосков- 
лених укр а їнських  панів приспану любов до 
поневоленої батьківщини.

Тараса Григоровича забрали в один з бічних 
сальонів і як завжди, почали просити, щоб про- 
деклямуьав щось із своїх віршів. Особливо палко 
просила чарівна молоденька пані з блакитними 
очима в розкішній бальовій сукні, прикрашеній 
блакитними квітами.
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Тарас Григорович не дав себе довго просити. 
Він любив і вмів деклямувати. Приємним схвильо
ваним голосом почав читати з пам’яти свої чудо
ві вірші. Присутні слухали, затаївши дихання. З 
найбільшим захопленням слухала молода пані з 
блакитними очима. Скінчивши деклямувати, Тарас 
Григорович жартома попрохав собі в нагороду 
блактину квітку, одну з тих, що прикрашала сукню 
красуні.

Забава затягнулась далеко за північ. Тарас 
Григорович танцював, співав, його змушували пити 
за своє власне здоров’я, його величали, подивля
ли.

Аж на світанку, втомлений, вирвався він з га
ласливого товариства і побіг відпочити до парку. 
Потомились також і гості. Палац поволі стихав. 
Замовкли звуки музики, веселе товариство розхо
дилось на відпочинок.

А в парку і в селі починало прокидатись жит
тя. Зацьвірінькали птахи, заметушились у зеленій 
травиці комашки. А на селі селяни-кріпаки бра
лись до своєї щоденної тяжкої праці.

Тарас Григорович вийшов з парку і пішов у 
поле назустріч пастушкам, що гнали на пашу телят 
та гусей. В руках у нього була кв ітка , яку він 
одержав від блакитнооко ї красун і. Але він не 
думав про неї. Серце його боліло, коли порівню
вав він в думках життя панського двору і життя 
села. Там, звідкіля він вийшов, було багатство, 
безжурність і неробство. Тут, на селі, була нужда і 
невсипуща праця.

Тарас Григорович знав, що й українські пани 
були невільниками московської держави, що й 
вони могли лише мріяти про волю й незалежність 
України, але вони, принаймні, не знали тієї гіркої

біди, що обсіла бідних кріпаків.
,,Кругом неправда і неволя” , — подумав поет і 

сумно зідхнув, сідаючи не межі. Погляд його упав 
на скромну синеньку квіточку, що росла поміж 
колосками збіжжя.

— Волошка! — прошепотів він зворушено.
Яка ж вона була інша, не така, як та пишна 

холодна квітка, що служила за прикрасу молодій 
красуні! Якась рідна, своя! Тарас Григорович ніж
но торкнувся устами улюбленої польової квітки.

Потім устав і поволі вернувся до парку. Чоло 
його було нахмурене, очі дивились гостро й рішу
чо. В думці повторював він собі знов святу обіцян
ку — служити своєму бідному народові, віддати 
йому всі сили, все своє знання, свій талант, своє 
завзяття.

Тарасові Григоровичу не хотілось іти назад до 
панського палацу, де йому було приготовлене 
вигідне ліжко в одній із кімнат. Він ліг на траві під 
деревом і заснув, стомлений від вражень і думок.

Пояснення-сповничок: комашка — здрібніле від комаха (insect 
with wings) невсипущий — безперервний; волошка — corn 
flower.

Б А Р В І Н О К  П І Д  В І К Н О М

В моє! бабусі під самим вікном 
Барвінок всю зиму дрімав тихим сном. 
Вітри шугували, метелиця била,
А лист кучерявий тримався щосили.

Краплини з-під стріхи умили, як треба 
І сині очиці поглянули в небо.
Запахло весною, лелеки вернулись 
і сива бабуся моя усміхнулась.

Віктор Мельник, 10 років.
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З В И Р І Ю

З вирію здалека 
До нас летять лелеки. 
Крила потомили,
Та в серцях є сила.

І любов в серденьку 
До Вкраїни-ьч£ньки.
З вирію здалека,
Глянь: летять лелеки!

Святослав Тчакенко, 10 років.

Ганна ЧЕРІНЬ

С К О Р О  В Ж Е  В Е С Н А !
(Ілюстрація Всеволода Маґаса)

Будить Павлика сестра,
Бо вставати вже пора.
Він би встав, та лишечко:
Дуже тепле ліжечко!

Легко в ліжечко лягати,
А вставати важко.
Ще б хвилиночку поспати — 
Так щебече пташка.

Що за пташка? Сіре пір’я, 
Червоненькі груди.
Цвірінчить на все подвір’я,
Щоб почули люди.

Щебетання те пташине 
Діти зрозуміли:
Скоро вже весна прилине 
На пташиних крилах.

Валентина Ю Ч Е Н К О

В Е С Н А  П Р И Й Ш Л А
Розправили дерева віти,
Готують листячко бруньки,
Весна прийшла — як не радіти!
Щебечуть радісно пташки, —

їм  клопіт — гнізда чепурити,
Яєчка нести й у теплі 
Чекати як пташата-діти 
Розкриють дзьобики малі.

Усмішки сонця закликають —
Пора скидати кожушки!
Весна прийшла! — струмки співають 
Й кульбабки вкрили всі горбки.

На травнику рухлива зграя 
Дітей, веселих школярів,
Чийсь голосок дзвенить, лунає,
А, може, це пташиний спів?

Розправити — to straighten; бруньки — buds; щебетати — to
tweet, to warble; чепурити — to trim, to make clean; кульбабки — 
dandelions; струмки — brooks, brooklets; зграя — flock; лунати
— to be heard.

Гапина К И Р П А

Р О З М О В А

— Березню, де дів санчата?
— Та узяв продав.
— Хочеш човника придбати?
— Та узяв придбав.
— і кудиш ж це ти веслуєш?
У які краї?

*— Та в зелені, у вишневі,
У краї свої.
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Ганна ЧЕРІНЬ

с т е п и ,  П У С Т Е Л Я ,  Н Е В О Л Я

Важлива подія сталася в 1848 році. Капітан 
Чорноморської фльоти Бутаков, людина освічена 
й добросердна, вирушив у експедицію на Араль
ське  море. Д ос і н іхто  ще цього  п р осто р у  не 
досл ідив. Для експедиц ії Бутаков потребував 
також і мапяра, і саме Шевченка він взяв на таку 
працю. Для Шевченка це було щось нове і творче. 
Тут ніхто на ним не стежив, можна було і писати, й 
малювати. Були й фарби, і папір, і час для малю
вання

— Та я про це й не мріяв! — зрадів Тарас. — 
Приспапи мені якось сухих фарб, а олії ж ніде тут 
нема. А як передали мені через добрих людей 
кілька тубиків готової фарби, то я кожну фарбочку 
окремо поцінував — але ж як із тим треба було 
ховатись! А тут — малюй на здоров’я. От тільки 
біди, що насправді нема чого й малювати: все таке 
буре, рівне, порожне — ні тобі деревця, ні кущика, 
сама тирса...

— А ось глянь, Тарасе, — торкнув його за плече 
геолог. — Бачиш, яке чарівне озеро, а по нім хвилі 
ходять — а там онде два кораблі пливуть...

— Що ти кажеш, брате? — здивувався Тарас.— 
Яке ж тут озеро, як до нього ще 60 верств?

— Примруж очі і глянь! — настоював геолог.
Тарас глянув — і справді: і озеро е, і хвилі 

ходять, і кораблі пливуть, нап’явши рожеві вітрила. 
Але все таке яскраве, що аж очі ріже.

— Це привид, міраж, — пояснив співмандрів- 
ник — природознавець.

— Я тут не вперше, то знаю, що це тільки 
примара. Скоро воно пропаде. І справді, за які 
півгодини все зникло. Сама руда пустеля й тирса, 
що навіть не ворушиться, бо вітру нема. Сонце 
палить нестерпно, бопить топова, докучає скор
бут, від котрого по всім тілі вискакують боляки.

— От би водички випити, холодненької, з 
джерела... — мріяли солдати.

— Здається, скоро буде таке джерело, відпо- 
чинемо. Ось і воно! Спинилися, розсідлали вер
блюдів, нап’яли намети. Все таки трохи тіні, не так 
пече сонце. Пішли до джерепа — а там якась мутна 
капюжа. Спробували — вода така солона, що пити 
не можна. Навіть верблюди не захотіли пити. А 
спрага так докучає, що далі витримати не можна. 
Стали пити й ту солону воду, від якої одразу 
заболів живіт. Раптом степ запалав жовтогарячим 
вогнем, запахло димом. Назустріч походові не 
знати звідки вискакували пустельні звірята: хов
рахи, хом’ячки, часом і борсук, а одного разу навіть 
дикий кабан.

Ш евченка везуть на заслання
Картина В. Касяна

— Це вже не примара! Це справжня пожежа! — 
скоро Шевченко і вийняв папір. Він почав швид
ко замальовувати хмари, дим, полум’я і тварин.

— Нарешті щось кольорове, а не таке нудне, як 
увесь час.

— Дивись, щоб твій малюнок не згорів, Тарасе!
— попередив Бутаков.

Не згорить, бо вогонь не йде на нас. Тут 
навіть і трави немає, так що пожежа пішла туди, де 
є паливо. Я вже й домалював. Але ж і голова 
болить! Так наче і в голові пожежа!

— Не журись: ось за цією скелькою є джерело, 
справжнє, а не солене, а біля нього святе дерево

— Святе дерево? Невже в цій пустелі є хоч одне
дерево?

— Так, є. Кажуть кіргизи, що як була велика 
пожежа, що ввесь цей степ спалила, одне лиш 
дерево уціліло, бо воно святе. І от люди до цього 
дерева моляться і приносять йому жертви.

Тараса, коли б  він не у  ш е в ч е н к о  в м о л о д о м у  в іц і 
мав СИЛЬНОГО здоров’я І Автопортрет
енерґії. На щастя, знай
шлись і серед зверхників добрі люди, що шанува
ли талант Шевченка і поліпшували його долю. Але 
знов і знов з’являлися нові коменданти, що знуща- 
лися над поетом, мучили його солдатською муш
трою і раз-у-раз робили обшук та знищували все, 
що поет таємно написав і намалював.
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Святе дерево
Всі кинулись до джерела й жадібно припали до 

води Води вистачило всім, ще й на дорогу пона
бирали повні пляшки й баклаги. А маляр Тарас і це 
дерево змалював, ще й людей коло нього.

Коло джерела стояло й кілька киргизьких хат- 
мазанок, вкритих очеретом. Тарас заходив у кожну 
хату, з киргизами говорив, просив посидіти тихо — 
змальовував їх.

__ Вони дуже вродливі, мають косі, розумні й 
промовисті очі. Тільки дуже сильні, могутні люди 
здатні вижити в такій пустелі й навіть любити її...

Біля джерела росли кущики й висока трава. З 
тієї трави, змішавши її з глиною, будували свої хати 
киргизи, а дах покривали очеретом.

Надвечір повіяв вітер з півночі, і стало про
холодно. Тарас вийшов надвір, присів біля дверей і 
вийняв олівець. Тут можна було писати вірші — 
немає набридлого нагляду. І він почав віршува
ти: про далеку знедолену Україну, про свою тугу за 
рідними, про своє страдне життя на засланні... Він 
порівнював розкішну природу України з однома 
нітною пустлею:

I raw степи, і тут степи,
Та тут не такії...
РуДІ, р у д і,  аЖ Ч€фВОНІ
А там голубії...

Журився Тарас і тим, що немає листів з Украї
ни. Перед тим, як рушив у похід, все таки хтось 
приносив листи від друзів, а тепер нема нічого. 
Поет навіть став нарікати на друзів, що забули 
його. Але вони не забули: коли Тарас прибув потім 
до такого містечка, де хоч часом приходила пошта, 
він дістав ті листи, що десь лежали або блука
ли, шукаючи його. А якби ж він знав, як люблять 
його тепер українці у всьому світі, то не так би 
страждав, що марнувався його талант.

А в тім, талант його не пропадав. Навіть у часи 
жорстокого нагляду й заборон, Шевченко мережив 
сво ї в ірш і, д р іб н е н ь ко  списував  на м аленькі 
чверточки паперу й ховав у халяву чобота. Тому то 
вірші, написані на засланні, носять назву ЗАХА
ЛЯВНИХ книжечок. Час від часу друзі попереджу
вали поета, що мав бути обшук. Тоді Тарас виймав 
книжечки з халяви й віддавав друзям на перехову
вання. Деякі такі книжечки Тарас отримав назад аж 
тоді, як уже вийшов на волю...

Експедиція по Аральському морю була тяжка. 
Це море було дуже бурхливе. Знову біда з водою: 
на березі була питна вода, апе розігралась буря, й 
не можна допливти до берега. Мусіли кинути якір і 
стояти в морі три тижні. Запас води скінчився, і 
довепося пити солену воду з моря. З тієї експеди
ції Ш евченко вийшов тяжко хворим, але нама
лював понад 200 краєвидів і написав багато щирих 
і розум них поезій. Апе коли писали зв іт про 
експедицію, імени Шевченка не згадапи, бо ж він 
був в’язень у цій, як він сам казав, ,,незамкненій 
тюрмі” , і йому офіційно було суворо заборонено 
писати і малювати.

П о а с н є н н я -с г ю в н и ч о к : тирса — степова трава; намет — шатро; 
ховрах -  gopher; хом’як — hamster; борсук — badger; баклаг(а) 
— ked; хата-мазанка — л іп ’янка, хата з глини (mud-and-straw 
hut); мережити — вишивати, тут др ібно  писати; халява — верхня 
частина чобота; якір — кітва (anchor).

Ш евченко в неволі
Картина І. їж акевича
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Ганна ЧЕРІНЬ

Б Е Р Е З Е Н Ь

(Ілюстраія Марти Гулей-Леґецкіс)

Вранці вийшла я на ґанок — 
Навкруги розтав сніжок. 
Березневий свіжий ранок 
І веселий спів пташок.

І тепло, і перші квіти — 
Ніжні проліски в саду, 
Мов блакитні самоцвіти, 
Зустрічаю, де не йду...

Пахне свіжою травою!
Сніг з гори струмком потік. 
Попрощаємось з зимою — 
Стрінемось на другий рік.

Проліски — ранні весняні квіти.

ТЕЛЕГРАМА-БЛИСКАВКА

Вночі за вовчими ярами 
зайці давали телеграми.

І прочитала так сосна: 
„Чекайте квітами — Весна”.

Наталка ТУРЧМАНОВИЧ
М А М А  — П Т А Ш К А
(Ілюстрація Марти Гулей-Леґецісіс)

У гайочку, край струмочку, 
Берізка стояла,
На гілочках, між листочків 
Гніздечко гойдала.

А в гніздечку пташенята 
Маленькі пищали,
Хробачки збирала мама — 
Малят годувала.

Та побачила раз кицька 
Гніздо на вершечку 
І полізла на берізку,
До пташат в гніздечку...

Не дістала хитра кицька 
Малих пташеняток, — 
Мама-пташка відігнала 
Від своїх маляток.

Гапина КИРПА

Б Е Р Е З Е Н Ь

Зірвався сніг — до ночі не стихає. 
Невже зима надумала вернутись? 
Шпаківню у саду вже так гойдає, 
Що !й за виграшки й перевернутись. 
Шпаки негоду переждуть на вишні, 
Гукаючи мені через дорогу:
— Не бійся хмар —

вони уже торішні!
— Не бійся снігу —

Він уже недовго!

Ліна Костенко Шпаківня — small wooden box for starlings.



Людмила САРАКУЛА
Л Я Л Ь К А  К А Т Р У С Я

Ілюстрація Всеволода МАҐАСА

Маленька Ева лшіьку мала,
До себе в ліжко завжди клала,

I так вона її любила,
Що всюди з лялею ходила,

Катрусею ту лялю звала, 
Чистенько, гарно убирала,

І пестила, і пильнувала,
Неначе мама доглядала.

Одного ранку каже татко:
— Усі поїдемо до парку!

І Ева в поспіху і русі 
Забула навіть про Катрусю,..

А бідна пялька з ліжка впала 
І мало ніжки не зламала,

Аж тут підскочив песик Бурчик, 
Малий, шкідливий той пустунчик,

Він ляльку ухопив зубами 
І тріпав нею до нестями,

Відпали в лялі ручки й ніжки, 
Не пожалів її ні трішки...

Додому Ева вже спішила,
Бо лялю вдома залишила —

— Де ж ти, моя Катрусю мила? 
О, горе! Вірить не хотіла,

Що Бурчик в песячім завзятті 
Катрусю розірвав на клапті...

Він потім сам заліз під ліжко, 
Нашкодив і сидів там нишком.

А Ева залилась сльозами, 
Біжить із скаргою до мами,

Хоч мама й тато потішають, 
Новеньку лялю обіцяють,

Та Ева ляльку так любила,
Що іншої не захотіла.

Скажіть, чия у тім вина,
Чи винен Бурчик, чи вона?

В Е С Н А

У вікно вже стукає весна.
А зима ридає із-під стріхи.
У синичок пісня голосна 
і танок веселий для утіхи.

Сніг чорніє, від печалі в’яне, 
Небо на хмаринках виграє. 
Сніговик в дворі потроху тане 
А мітла берізкою стає.

П Р О Л І С О К

Під берізкою напровесні 
розцвітає ніжний пролісок. 
Сонечку всміхається, 
гагіиїм снігом грається.

У біленькій сорочині 
все танцює по долині. 
Звеселяє цілий світ, 
небесам вклоняється, 
і шпаку він шле привіт — 
до шпака вітається.

В Е С Н Я Н І  Д Н І

У небі веселіше стало.
У весен — синьоокі дні. 
Весна букет подарувала 
З пухнастих котиків мені.

А там проміння сонця сяє 
Й тепло зеленої верби, 
і сніг зими, що вже минає 
І жовтий цвіт П журби.

Наталя Маринченко, 11 років. Наталя М ариченко 9 років. Алла Давидова, 9 років.
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Тамара БУЛАТ

С В О Є Ю  П І С Н Е Ю  С Л А В И В  У К Р А Ї Н У
(До 150-річчя від дня народження клясика української музики Миколи Лисенка — 1842— 1912)

Знаємо, що у кожного народу є свої таланти. Є 
вони і у нас, українців. Пишаємось нашими поета
ми, композиторами, мистцями, співаками, вчени
ми. Хто не знає Великого Кобзаря Тараса Шевчен
ка?! А був час, коли через заборони російських 
царів його вірші не одразу ставали відомими. Не 
дозволяли їх поміщати у шкільних підручниках.
Батьки потайки читали дітям вдома.

Таке саме було і з Миколою Лисенком, нашим 
великим композитором . Багато його музичних 
творів царська цензура забороняла друкувати й 
виконувати ще за життя мистця. Та й після його 
смерті не всі твори друкувались і співались. Багато 
з вас, напевне, знають гимн Лисенка ,,Боже вели
кий, єдиний, нашу Вкраїну храни” , хоч, мабуть не 
всі знаю ть, що ком позитор  написав його для 
дитячого хору. А от мені, довелося вперше почути 
цей гимн у живому виконанні лише минулого року в 
Канаді. До сліз була я зворушена, коли почула, як в 
Едмонтоні Л исенкову  п існю  сп івали д іти, що 
прийшли із своєю вчителькою Галею Саварин до 
церкви у день закінчення своєї кляси україномов
ної школи.

Микола Лисенко

А ще більше подобались співи жайворонка. Таке 
відчуття, ніби ці маленькі сірі пташки натягли від 
неба до землі невидимі золоті струни. І хто торкав
ся тих струн, ставав щасливий, бо душа наповню
валась чарівними, легкокрилими мелодіями. Не 
один раз, повертаючись із тих мандрівок, малий 
Микола тихенько заходив у вітальню і підходив 
прямо до фортепіяну. Як гарно! Пекуче сонце 
залиш илось десь за поро гом , т іл ь ки  кл яв іш і 
виграють-посміхаються, наче заховали у своїх 
шпарках сонячних зайчиків.

... Різні мотиви звучать у голові. Хлопчик сідає 
до музичного інструменту, і з-під його пальців 
виринає ніжна, як подув вітерця, мелодія. Потім, 
коли буде лекція фортепіянової гри, він спробує 
повторити цю мелодію мамі. Ольга Лисенко, добра 
піяністка, не тільки ставила йому руку, викладала 
засади музичної грамоти. В ідчуваю чи у свого 
улюбленця музичне обдарування, вона прагнула 
розвинути у нього закладений природою артизм, 
творчі здібності. Відтоді ані на день Лисенко не 
розпучався з музикою.

А ще надзвичайно подобапись Миколі народні 
ігри, що відбувались коло річки.

Свято Івана Купала. Його відзначають улітку, в 
червні, коли білопінно цвітуть сади і земля вкри
вається суц ільним  килимом із кв іт ів . Д івчата 
плетуть вінки і співають купальські пісні. Ті мелодії 
гірийшпи до нас із давніх-давен.

Народився Микола Лисенко 22-го березня 1842 
року, того самого місяця, що й Шевченко. Поетові 
виповнилось тоді 28 років. Були сучасниками, але 
ніколи не зустрілись, лишень — схрестились їхні 
творчі дороги.

Село Гриньки, зв ід ки  родом композитор, 
притулилось до невеличкої річки Сули, що тече 
полтавським  степом. Залиш илось лише місце 
садиби. Біля пам’ятника композиторові, що поста
вили селяни, завжди цвіте багато квітів.

Батько композитора — Віталій Лисенко, похо
дить з козацького роду. Один із його прапрадідів 
був Лис-Вовгуря, сподвижник гетьмана Богдана 
Хмельницького. Мати — Ольга Луценко, закінчила 
Смольний інститут у столиці Росії, в Петербурзі. 
Вона прагнула виховати сина на аристократичний 
лад, із знанням музики, французької та російської 
мов. Не дбала, щоб спрямувати його симпатії до 
українства.

Але Лисенко зростав допитливим хлопчиком. 
Він добре вчився, але разом із тим спостерігав усе, 
що діялось навколо нього.

Він дуже любив самовільні мандрівки на край 
села. Зелені луки, що пахпи ромашкою і ніжною 
конюшиною, були наповнені звуками. Здається, 
сидів би годинами і слухав тих коників-скрипаків.
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У вінок ставили запалену свічку і спускали його 
на воду. Течія Сули була спокійна. Тихо пливли 
вінки. Вогники свічок здавались зірками, що впали 
з чистого неба.

— Глянь туди, Микольцю, — хтось гукнув до 
хлопчика.

Крім багаття, що починало щойно розгорятися, 
він нічого не побачив. Але всі хлопці й дівчата 
побігли до вогнища. За ними поспішив І Микола.

Раптом, парубки, немов ті лицарі-вершники, 
почали один за одним стрибати через вогонь.

Усі затамували подих. Потім почулись радісні 
вигуки, підбадьорювання.

І знову пісні — знайомі і незнайомі мелодії. Але 
всі напрочуд чарівні. Малому Л исен ков і вони 
подобались — трохи нагадували мотиви хорово
дів, що їх водили навесні дівчата.

Надходила зима, а з нею Новий рік і свято 
Різдва. Микола вже знав, що на ці свята щедрують. 
Не міг дочекатись, коли прийдуть колядники. Та 
от, нарешті, й вони, співають: „Христос народився, 
щоб мир звеселився...”

Ніколи не забути Миколі тих святково прибра
них колядників, що ходили по селу із звіздою, їхніх 
співів, радісного сміху.

А хіба можна, хіба має право забути ті пісні й 
милозвучну полтавську говірку? Адже саме вони 
правили йому за підручник української мови.

Коли пізніше писатиме свою першу справжню 
оперу „Р ізд в я н у  н іч ” на сю ж ет повісті свого 
земляка-полтавця Миколи Гоголя, згадуватиме 
народні звичаї. Не встигатиме занотувати мотиви, 
що народжувались у голові. Вони дуже схожі на ті, 
що закарбувала пам’ять у дитинстві.

Щ ироукра їнську  музичну мову засвою вав 
Лисенко, слухаючи також козацькі пісні. Це вже 
була героїка, орлиний злет почуття, а часом і 
пекучий біль.

У селі Галицькому жив Миколи дядько Андрій 
Лисенко. Це був справжній козарлюга. Вдачу мав 
сміливу й добру. Саме від нього майбутній автор 
сотень обробок народних пісень почав записувати 
мелодії козацьких пісень. Це — ,,Ой не гаразд, 
запорожці” , „Отамане, батьку наш” , „Встає хмара 
з-за лиману” (Про руйнування Січі).

Не біда, що ті пісні заборонені ще від тих часів, 
коли Катерина !І наказала зруйнувати Запорізьку 
Січ 1775 року. Народ все одно співав їх. Він не 
забував хоробрих охоронців рідного краю, мріяв 
про повернення козацтва й волі.

Ці, занотовані Лисенковою  рукою  козацькі 
пісні ви й тепер зможете побачити, як приїдете до 
Києва і підете до меморіяпьного будинку-музею 
Микопи Лисенка, що міститься на вулиці Саксаган- 
ського, 95.

М икола Л исенко  з вдячн істю  згадуватиме 
дядька Андрія ще за одну подію у своєму житті. А 
трапилось це одного разу на вакаціях, коли Лисен
ко приїхав із Харківської гімназії. Разом із своїм 
троюрідним братом Михайлом Старицьким завіта- 
ли вони у село Галицьке, У своїх спогадах про

Лисенка незадовго до своєї смерті Старицький 
засипав:” ... дістапи ми від Андрія Романовича 
заборонені вірші Шевченка і цілу ніч читали їх, 
захоплюючись і формою, і словом, і сміливістю 
змісту. Що мене захоплював цей звучний прист
расний вірш, було не дивно, бо він мені з дитин
ства близький, але Лисенко, що звик до російської 
чи французької мови, був особливо вражений і 
зачарований музичною звучністю й силою просто
го народного слова. З того часу і я перестав цього 
слова сором итись... У дядька  знайш овсь, між 
іншим, і перший надрукований „Кобзар” Шевченка 
і „Енеїда” Котпяревського.

Коли на твоєму життєвому шляху трапиться 
людина, що дасть поштовх твоїй думці, ти навчиш
ся цінувати культурні традиції своїх предків. Ти 
відчуєш принапежність до свого народу і працюва
тимеш для його добра.

На Л исенка, що мав природж ену чесність 
думки, за словами Старицького, великий вплив 
мали його товариші в Київському університеті. 
Лисенко вчився там на природничому відділенні, 
але дружив з істориками, словесниками. Особливо 
він зблизився з Володимиром Антоновичем, Ми
хайлом Драгомановим, Тадеєм Рильським  та 
іншими. Усі вони організували нелегальне това
риство „Київську громаду” , члени якого обстоюва
ли розвиток української культури, мови, усі стали 
видатними вченими. Вони робили все, щоб просві
тити народ. Ще в студентські роки безкоштовно 
викладали у недільних школах, що вперше тоді 
відкрились лише у двох містах — Полтаві і Києві. 
Почали збирати також матеріяли для словника 
української мови. Слово за словом записували. 
Довго збирали — понад сорок років, не для себе — 
для майбутніх поколінь. У передмові до відомого 
„Словаря української мови”, виданому 1907 року під 
редакцією Бориса Грінченка, у списку людей, що 
записувапи від народу слова, є й Лисенко.

Та, без перебільшення кажучи, колосальну 
працю здійснив Лисенко, збираючи народні пісні, 
занотовуючи їх мелодії та обробляючи їх для хору 
або для голосу з супроводом фортепіяно. Стари
цький, який частенько ходив із своїм другом за 
піснями, писав, що Лисенко „вивуджував усюди 
народні мелодії... потім в його обробці вони стали 
дорогоц інним  вкладом у скарбницю  духового  
багатства нашого народу. Молодь сільська нас не 
цуралась” .

Той, хто хоче стати справжнім композитором, 
казав Л исенко , має наслухатись ф олкльорних 
витворів, перейнятись тисячами мелодій, а тоді 
вже починати писати впасні твори. Він закінчив 
Ляйпціґську консерваторію, два роки ще вчився в 
Петербурзькій консерваторії у клясі оркеструван
ня в ідом ого  ком позитора М иколи Р им ського- 
Корсакова, який високо оцінив талант українсько
го мистця.

Музична народна мова стала у Лисенка його 
композиторською мовою. Слухаючи твори мист
ця, ви одразу пізнаєте, що напсані вони пером
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М. Лисенко компонує першу оперу для дітей — Ілюстрація П. Холодного
українського композитора. В його кантатах і хорах 
на словаТараса Шевченка („Б ’ють проги” , „Радуй
ся, ниво неполитая” , „Ой нема, нема ні вітру, ні 
хви л і” ), у сольосп івах на вірш і Івана Ф ранка, 
Пантелеймона Куліша, Лесі Українки, Дніпрової 
Чайки, Олександра Олеся та інших гармонійно 
зливаються поетичні і і музичні образи. Майже сто 
творів написав Лисенко на вірші Тараса Шевченка і 
об ’єднав їх в один монументальний цикл під 
назвою „М узика до ’Кобзаря’ Т. Шевченка” .

Лисенко був свідомий того, що кожна націона
льна музична культура має показати себе в най
складніших формах і жанрах, які вже виродились у 
професійному мистецтві. Такими жанрами є на
самперед опера і симфонія.

Лисенко написав 11 опер, серед них згадана 
вже „Р іздвяна ніч” , л ірико-ф антастична опера 
,,Утоплена” , історична ,,'Тарас Бульба” , опера- 
сатира „Енеїда” . Є у композитора оперета „Чорно
м орц і” . Йому належить також  упорядкування 
музики до опери „Наталка Полтавка” Івана Котля
ревського.

Мистець розумів, що сприйняття складних 
музично-драматичних форм потребує підготовки. 
Тому він і створив перші зразки в українській 
музиці дитячих оперок. Це — „Коза Дереза” , „Пан 
Коцький” , „Зима і Весна” . Ці опери виконуються в 
домашніх умовах, їх неважко поставити на сцені 
шкільного театру.

Композитор був чудовим педагогом. На гроші, 
що йому зібрала громада для купівлі літнього 
домику він вирішив відкрити Музично-драматичну 
школу. Свою композиторську майстерність Лисен
ко передав Кирилові Стеценкові, Левкові Ревуцько- 
му, Олександру Кошицю.

Та маємо ще пам’ятати про десятки тисяч 
людей на Україні, які під впливом Лисенкових

творів і оброблених ним народних пісень поверну
ли до україніства. Вони почали організувати хори і 
капелі, вчити дітей співу. Лисенко здійснив перші 
хорові мандрівки по Україні, щоб розбудити у 
людей творчу енергію. І композиторові це вдалося.

Нині Лисенкова музика все частіше звучить в 
країнах Західньої Европи, в Канаді, ЗСА, Австралії.

Зважаючи на важкі умови, в яких доводилось 
творити Лисенкові як представникові, за словами 
М аксима Рильського, гнаної і пересл ідуваної 
національності, можна сміливо твердити: чимало з 
того, що композитор писав і надруковане складав у 
шухляди, було розраховане на майбутніх цінуваль- 
ників його музи. Процес пізнання триває й досі. 
Від усіх нас залежить, щоб творчість Лисенка, 
якого в народі називають Бояном, а ім’я ставлять 
поруч із Шевченком, стало ширше знаним.

Пояснення-сповничок: сподвижник — співпрацівник, дорад
ник; багаття — полум’я, ватра; говірка — місцева мова, 
діялект; сюжет — тема; троюрідний — second сои8іп;словесник
— дослідник мови — philologist; вивуджувати — виловпювати; 
цуратися — to avoid.
Про авторку: Тамара Булат є доктором мистецтвознавства й 
музикології в Києві. Вона пише тепер вступ до книги про М. 
Лисенка. Збирає матеріяли в Науковому T-ві ім. Шевченка та 
Української Вільної Академії Наук та в різних архівах у Ню 
Йорку.



Текля БІЛЕЦЬКА Ілюстрації Мирона ЛЕВИЦЬКОГО

ПРИГОДИ ЯШКА-СТРАШКА 
АБО 

ЯК СТРАХОПОЛОХ ЛЮДИНОЮСТАВ

Рано-раненько вийшла баба Варвара з хати до 
криниці по воду, дивиться — біля воріт страхо
полох лежить. Такий обмерзлий, засн іж ений... 
Жаль стало страхополоха. Підняла вона його, 
обтріпала з снігу, понесла в хату та й поклала на 
піч, щоб трохи обігрівся.

Опівдні баба затопила в печі, зварила борщу, 
налила в миску і поставила на лаві, щоб прохолов, а 
сама пішла курей годувати. Вертається до хати та 
до борщу — а миска порожня. Стала вона й міркує:

— Чи я борщ варила, чи не варила. Чи я його їла, 
чи не їла?

Та варила — не варила, їла — не їла, а борщу 
нема і їсти хочеться. З’їла вона кусень хліба, запила 
водою, сіла прясти та все міркує де той борщ 
подівся.

Аж дом іркувалась... На другий день баба 
Варвара знов борщу зварила. Налила в миску та й 
поставила на лаві, щоб трохи прохолов, а сама 
пішла курей годувати. Набрала в коморі решето 
пшениці, вийшла на двір та, замість іти до курей, 
пристала під вікном і чекає, що в хаті діятиметься. 
Дивиться, а страхополох лізе з печі, сідає на лаві та 
й їсть борщ, аж чубок трясеться...

ще пряде. А страхополох на печі так крутиться, так 
вертиться...

— Холодно тобі, небоже? — питає вона.
А страхополох-------Угум...
— А їсти хочеться?
— Угум...

Закінчення на стор. 14-ій

Максим РИЛЬСЬКИИ
П І С Н Я

(М. В. Лисвнкові)

— А то так! — думає вона. — Ну, коли ти, 
небоже, їсти вмієшм то й робити навчишся.

На третій день баба Варвара не топила й не 
варила. З’їла кусень хліба, запила водою, сіла на 
лаві під вікном і пряде. Вже й полудень, а вона все

Вийся, жайворонку, вийся 
Над полями.
Розганяй людськую тугу 
Ти піснями.

В небі чистім і прозорім 
Сонце сяє,
Наче в морі, в жовтім житі 
Хвиля грає.

Подивись: женці схилились,
Потомились
І від праці од тяжко?
Потом вкрились.

Розважай же їх піснями 
Ти дзвінкими...
Вийся, жайворонку, вийся 
Все над ними.

Автором цього вірша, присвяченого М икол і Лисенкові, є славний укра їнський поет Максим Рильський. В ін був си
ном Лисенкового друга Тадея Рильського. Коли малий М. Рильський став учнем г імназії в Києві, в ін  жив при родин і 
композитора. В ін залишився ціле життя п ід  чаром його музики. Д оказом  цього й його перший вірш, який  в ін напи

сав, мавши 15 років  життя.
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глстт Га, каже баба В арвара,—  якби так хто 
дровець врубав та води приніс, то в печі натопи
ла б та й їсти зварила...

— Угум... — каже страхополох.
П іш ла баба Варвара до ком ори , набрала 

решето пшениці й погодувала курей. Вернулась до 
хати, з’їла кусень хліба, запила водою, сіла на лаві 
під вікном і пряде. А страхополох на печі так 
крутиться, так вертиться...

— Холодно тобі небоже? — питає вона.
А страхополох: — Угум...
— А їсти хочеться?
— Угум...
— Га, — каже баба Варвара, — якби так хто 

дровець врубав та й води приніс, то в печі натопила 
б та борщу зварила...

— А загляньте в вікно, чи не видно там кого, — 
каже страхополох.

— Ні, не видно, — відповідає баба Варвара, 
нібито виглядаючи у віконце.

Стало вечоріти. У баби Варвари пальці від 
холоду дубіють, а борщик аж пахне, але вона все 
ще сидить на лаві під вікном і пряде. А страхополох 
на печі вже мало не плаче.

— Холодно тобі, небоже? — питає баба Варва
ра.

— Ой, холодно! — каже страхополох.
— А їсти хочеться?
— Ой, дуже хочеться!
— Га, — каже баба Варвара, — якби так хто 

дровець врубав та води приніс, то в печі натопи
ла б та й борщу зварила. Тобі дала б, сама б з ’їла...

Ще не договорила, а страхополох із печі — 
скік... ,

— От так і зразу було б казати!
Схопив коновки та й у двері... Слухає баба 

Варвара — страхополох у шіпці рубає дрова, аж 
шіпчина трясеться...

— Добре то кажуть цигани: — думає баба, — 
„б ід а  навчить і ворожити, як нема що в рота 
вложити” .

Нарубав страхополох дров, приніс води, а баба 
в печі затопила та й борщу зварила. Попоїли вони, 
страхополох поліз на піч, а баба Варвара помила 
горшки-миски, сіла на лаві під вікном і далі пряде.

І так страхополох усю зиму дрова рубав, воду 
носив, хату замітав, а баба Варвара за той час 
попряла, м ітк ів  намотала, попотно виробила і 
пошила страхополохові сорочку.

(Продовження буде)

Пояснення-сповничок: затопити (в печі) — запалити; до
міркуватися — догадатися, додуматися; комора — місце 
переховувати зерно й інші продукти; чубок — волосся на голові; 
решето — рід сита (sieve, riddle); шіпка — здрібніле від шола — 
(smoll shed); міток — measure of spun yarn.

К О Л И С А Н К А С В Я Т О  М А М И  І В Е С Н И

Спи, мій хлопчику, засни, 
Вже летять до тебе сни 
З невідомої землі,
Де зимують журавлі,
Де сумують лебедята,
Бо далеко рідна хата. 
Бідна ластівка не знає,
Чи гніздо її чекає,
Чи дощі його не змили?
В чужині їй світ ЙеііЙлйй. 
Сни прилинуть до кімнати 
І почнуть тебе питати:
„Чи далеко до весни?” 
Спи, мій хлопчику, засни.

Коли сонце засіяло й промінь кинуло в вікно,
То до всіх нас завітало восьме березня прийшло, 
і співає, не вгаває пташечка мала в гаю,
Разом з нею й я вітаю р ід ну  мамочку свою.

Небо чисте, у блакиті жайворон дзвінкий летить, 
Вітай, мамо! Добрий ранок!
Вийшла я надвір, на ґанок,
Надворі шумить весна, квіти розкидає 
І вітаю маму я і весна вітає.

Світлий промінь-пустунець по хаті стрибає, 
Мамо, сонечко і доня Вас поздоровляє!

Світлана М исько

Софія М айданська
В Україні Свято Матері відзначають у березні. 
Це властиво було Свято Жінки.

14



Віка ІВЧЕНКО
Ж У Р А В Л І

Ч А Р І В Н А  С О П І Л К А
Ілюстрація Христі Мізур

(із збірника „Грай, сопілко, грай” Літературної Студії 
Середньої школи в Гнідині на Київщині)

Було це давно, тай не дуже давно, коли наш 
сивий Дніпро був чистий і повноводий, а в ліс 
можна було ходити і не боятися радіяції в одному 
мальовничому селі поблизу Дніпра хлопчик жив, 
звали його Іванко. З ранньої весни і до самої 
Покрови пас він вівці. Надень народження подару
вала йому мати з калини сопілку. Від ранку і до 
заходу грав на ній Іванко. І линула зі сопілки 
найчистіша, найніжніша пісня. І ліс і луг і вода в 
Д н іпр і і птахи, все раділо й співало. О дного 
весняного недільного ранку погнав Іванко отару на 
луг. Звідки не візьмись, появилась з півночі чорна 
хмара. Закрила вона своєю чорнотою небо і сонце. 
Попадали на траву вівці і Іванко знепритомнів. 
Впала в чорний полин сопілочка і все затихло, 
замовкло. Сумно і невесело стало, велике горе 
прийш ло на р ідну землю. Чорні птахи почали 
кружляти над землею і від цього стало страшно. Та 
ось прилетіла змучена з обпаленими крилами, 
зозулька. Сіпа вона біпя Іванкової голови і стала 
жалібно кувати. Прокинувся Іванко, розппющив 
очі, гпянув навкруги , взяв со п іп ку  і заграв. І 
попинула над краєм чарівна пісня. Все почало 
оживати і чорна хмара від цього співу зменшува- 
лася-зменшувалася, і зовсім зникла.

А Іванко йшов босими ногами по обпаленій 
землі і грав на соп ілц і. Там, де він проходив, 
оживала трава і квіти. Вже й сил не було, а він все 
грав і грав. Засміялося лагідно сонечко, повіяв 
теплий вітерець і пташки почали радісно співати. І 
сказав Іванко, що буде грати на своїй чарівній 
сопілці доти, доки все чорне не зійде з його рідної 
землі.

Щоранку я прокидаюся від співу Іванкової 
сопілки. І кричу: ,,Грай, Іванку, грай! Хай сонце 
св ітить і небо буде в зорях, добром і щастям 
наповниться життя” .

Ірина Калита, 11 рок ів  

Луг — meadov, plain overgrown with bushes; полин — wormwood.

Діти, поясніть цю казку. Чому обпалена земля ожила 
знову?

Летить по небу журавлиний нгин — 
посланець із минулого століття.
Де взявся він серед димів і сміття — 
мов сирота, у просині один?

Старий вожак минає наш масив 
і повертає в бік Пущі-Водиці.
Невже не знає бідолашна птиця, 
що там реактор трави оросив?

І ми злітаєм, наче журавлі, 
хоч вже давно відбилися від клину 
безсилі врятувати Україну,
Оцю найкращу часточку землі.

Просинь — синява (bluish tint); вожак — провідник; „реак
тор трави обросив” — тут мова про Чорнобиль; Пуща-Водиця —
лікувальна місцевість на Київщині.

м е т е л и к

А В Т О В У С І
В Україні в видавництві „Незабудька” в м. Дубні на 

Волині появилася збірка віршів Катерини Перелісноі для 
дітей м олодш ого віку. В ірш і ілю струвала Світлана  
Кічур, а збірку упорядкувала Галина Кирпа. Збірка має 
12 сторінок, на яких вміщено 17 віршиків.

К. П ерелісна відома дітям у д іяспорі. Багато II 
віршів, казок, оповідань, розповідок, сценок друкується 
в „Веселці”. Авторка проживає в Америці.

В. Б.

15



ЗА COHЦ EM Х М А РО Н Ь КА  ПЛИВЕ
-А Л Я  ДИ ТЯЧО ГО  X 0 P Y -

С Л О В А -ТА Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О  
М У З И К А -О С И П  З А Л Е С Ь К И Й

І §


	І нашій Україні”.

	THE RAINBOW — VESELKA Обкладинка роботи Віталія Литвина


	РІЗДВЯНА КВІТКА

	НОВИЙ РІК ВЖЕ СТУПИВ НА ПОРІГ

	ВИПАВ СНІГ

	РОКОВИНИ 22-ГО СІЧНЯ



	ВІД зими до зими

	ЗИМОВА ПРОГУЛЯНКА

	ЛЮТИЙ, УСМІХНИСЯ!


	лютий

	КАЗКА ПРО ОХА-ЧАРОДІЯ

	ЛЕСЯ УКРАЇНКА


	ПРИГОДИ ЯШКА-СТАШКА АБО ЯК СТРАХОПОЛОХ ЛЮДИНОЮ СТАВ

	ПРИГОДА 3 САНКАМИ

	КВІТЕНЬ

	ВЕЛИКДЕНЬ

	ВОСКРЕСІННЯ


	ПРО ДЯТЛА, ЩО НАЙБІЛЬШЕ ЛЮБИВ СВОЮ ХАТКУ

	ПРИГОДИ ЯШКА-СТРАШКА АБО ЯК СТРАХОПОЛОХ ЛЮДИНОЮ СТАВ

	КУРКА Й СОРОКА


	ДЖОРДЖ ВАШІНҐТОН

	МОВА МОЯ

	ТАК ГАРНО, ЩО ВЕСНА

	СКОРО — ДОМА

	НАШІ ПИСАНКИ

	ВЕСНА ПРИЙШЛА

	РОЗМОВА

	БЕРЕЗЕНЬ

	ТЕЛЕГРАМА-БЛИСКАВКА

	МАМА — ПТАШКА

	БЕРЕЗЕНЬ

	ЛЯЛЬКА КАТРУСЯ

	ПРИГОДИ ЯШКА-СТРАШКА АБО ЯК СТРАХОПОЛОХ ЛЮДИНОЮСТАВ





