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П Е Р Ш И Й  Д Е Н Ь

Матусенко, тату,
Свідоцтво ось тут,
Оце мені плата 
За працю, за труд!

Оце мені втіха 
І радісна мить,
І серце так тихо,
Так любо тремтить!

Здорова будь, школо,
І ти спочивай!
А я піду полем,
Доріжкою в гай.

Піду привітаю 
Я волю свою,
Суниць пошукаю 
В траві у гаю.

Рясніють квітками 
Галяви ясні,
І вітер гілками 
Киває мені.

Пташки легкокрилі 
Назустріч: — Вітай!
По чеснім зусиллі 
Спочинок — то рай!

Р. Завадовий

ПРОЩАЙ, РІДНА ШКОЛО

Вийдемо із школи на подвір’я 
І оглянемось іще останній раз: 
Ось вона, лишилась на узгір’ї, 
Вікнами виблискує до нас...

Ніби хоче щось нам побажати,
Ніби хоче вкупі з нами йти 
В ліс далекий, що в зелиних шатах 
Над ставком, задуманий, застиг,

Не журися, школо, пройде літо —
Ми повернемося знову восени, 
Заквітчаємо тебе усю у квіти, 
Заспіваємо тобі нові пісні.

Ніна Б урик

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ!
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ПОМЕР 

ПРИЯТЕЛЬ 

„ВЕСЕЛКИ” 

КЕРІВНИК 

ДРУКАРНІ 

„СВОБОДА”

СТЕПАН ЧУМА

Ділимося зі Співробітниками й Читачами 
„Веселки” сумною та болючою вісткою, що дня 28- 
го квітня 1992 року помер керівник друкарні „Сво
бода” св.п. Степан Чума.

Покійний був приятелем „Веселки” й докладав 
усіх зусиль, щоб наш журнал технічно виглядав 
якнайкраще. Останнє число „Веселки”, яке вий
шло з друку під рукою Покійного,було за березень 
ц.р. Несподівана смерть не дозволила Йому 
надрукувати „Веселки” за квітень-Великдень.

Діти, передплатники й читачі „Веселки” 
помоліться за спокій душі Покійного.
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Леонід Поптава

ПОЕТ ІВАН ФРАНКО

Слава мчить в Україні, 
Мов бурхлива ріка,
Про ковальського сина 
Про поета Франка.

Він натруджував руки 
І високе чоло,
Щоб ні болю, ні муки 
На землі не було.

Гомонить Україна 
У святому бою 
За думки свого сина, 
За свободу свою;

За майбутнє за світле, 
Як весна гомінка, — 
Щоб усмішка розквітла 
На обличчі Франка.

Іван франко
Іван Ф РАНКО

Д И В У В А Л А С Ь  З И М А

Дивувалась зима, 
Чом це тають сніги, 
Чом леди присли всі 
На широкій ріці?

Дивувалась зима, 
Чом так слабне вона, 
Де той легіт бересь, 
Що теплом проніма?

Дивувалась зима,
Як це скріпла земля, 
Налйваєсь теплом, 
Оживає щодня?

Дивувалась зима,
Як посміли над сніг 
Прокльонути квітки 
Запахущі, дрібні?

І дунула на них 
Вітром з уст ледяних 
І пластом почала 
Сніг метати на них.

Похилились квітки, 
Посумніли, замклись; 
Шуря-буря пройшла, 
Вони знов піднялись.

Іван Франко 
Різьба О. Архипенка

І найдужче над тим 
Дивувалась зима,
Що на цвіт той дрібний 
В неї сили нема!

Приснути — тріснути; легіт — gentle breeze, soft wind; прокльо- 
нутися — to hatch.
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Іван ФРАНКО Ілюстрації Михайла ДМИТРЕНКА

(З КНИЖКИ КВ90К „Коли щ« звірі говорили”)

Важко було Лисичці хліба добувати. Постарі- 
лася вже, ослабла, а їсти хочеться. От вона вда
лася на хитрощі. Забігла десь у комин, обмаза
лася сажею та й ходить по лісі, голову звісивши, 
важко зідхаючи, чотки перебираючи. Звірі зразу 
боялися, почали тікати від неї, та вона масненько 
вговорювала їх:

— Бог з вами, дітоньки! Куди це ви? Мене 
боїтеся? Ні, не бійтеся, мої голуб’ята. Бачите, я 
черничкою зробилася, Богу служу, постом тіло 
морю, поклони б’ю, на прощу до святого місця 
збираюся.

Почув це Півень. Дуже його зворушила Ли
сиччина побожність та й каже до неї:

— Лисичко, Божа черничко, візьми мене з 
собою на прощу.

— Добре, Півнику. Та що ти будеш пішки йти. 
Сідай на мій хребет. Багато я з твого роду душ 
загубила, нехай хоч цю покуту за це прийму, може 
мені Бог гріхи дарує.

Сів Півень Лисичці на хребет, їде. Аж здибають 
Г олуба.

Куди ви, люди Божі? питає їх Голуб.
На прощу до святого місця.
— Візьміть і мене з собою.
— Добре, Голубчику, — мовить лисиця. — 

Сідай і ти на мій хребет обік Півня, там і для тебе 
буде місце.

Сіб Голуб, їдуть. Аж ось зустрічається їм Се
лезень.

— На добрий день, люди Божі! А куди це вас 
Бог провадить?

На прощу до святого місця.
— Візміть і мене з собою.
— Добре, синку! — мовить Лисиця. — Сідай на 

мій хребет. Там ще й для тебе знайдеться місце.
Ішли вони, йшли, аж дійшли до широкої ріки. 

Прийшлось їм тут ніч ночувати, ще й день спочи
вати, порома дожидати. От Лисичка й мовить:

— Слухайте, мої дітоньки! Ось перед нами 
вода глибока, дорога далека. Бог знає, чи дійдемо 
до цілі, чи вернемо живі. Треба вам, дітоньки, 
висповідатися і покуту відбути, а як у кожного буде 
чисте сумління, то й дорога не така страшна буде.

— Добре. Ходімо шукати пан-отця.
— А коли добре, — мовила Лисичка, — то нащо 

нам пан-отця шукати? Аджеж я черничка, духовна 
особа. Ходіть лише одно за одним за мною в оцю 
нору, я вас висповідаю.

Знайшла Лисичка нору під каменем, влізла до 
!̂ еї та й кличе Півня:

— Ну, Півнику, дитино моя, ходи сюди ближче, 
гіризнайся, чим та Бога образив?

— Не знаю, Лисичко. Здається, нічого злого не 
зробив.

— Ой ти, грішнику, грішнику! — скрикнула 
Лисичка. — А хіба ж то не гріх, що ти вдосвіта пієш і 
людям спати не даєш? А то хіба не гріх, що ти пієш 
удруге геть перед світом, а подорожні думають, що 
вже світає, рушають у дорогу і попадають в руки 
розбійникам? Адже це тяжкі гріхи і за них тільки 
одна може бути покута — смерть!

І Лисичка вхопила Півника, заволікла його до 
нори, загризла насмерть і з’їла. А потім, облизав
шися і дібравши покірного голоска, вистромила 
головку з нори і кликнула:

— А тепер ти, моє Голуб’ятко! Підійди ближ
че, на тебе черга признатися до всіх гріхів.
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— Які ж там у мене гріхи, Лисичко-черничко?
— Ой, небоже! — скрикнула Лисиця. — Не- 

вжеж це не гріх, коли ти по полю літаєш і зерно з 
поля, св іж о  посіяне, видзьобуєш  і пш еницю  з 
колосся п’єш? Це такий страшний гріх, що його 
тільки смертю можна спокутувати як слід.

І заки ще Голуб отямився, вже лисиця вхопи
ла його за головку, загризла і затягла до своєї нори. 
А потім, вихиливши голову, кличе Селезня.

— Ходи й ти, небоже, сповідатися!
— Та чого мені сповідатися? — відмовляє 

Селезень. — Хіба я чим Бога прогнівив?
— Ой, синку, синку, не говори так! — побож

но зідхаючи, мовила Лисиця. — Наблизься тільки 
сюди до мене, я тобі повім, який у тебе гріх на душі.

— Ну, кажи, я й відси чую, — мовив обережний 
Селезень.

— Страшний гріх! Аджеж це ти у короля корону 
вкрав і собі на голову настромив! Поглянь лише в 
дзеркало, як у тебе вся голова вилискується!

— Неправда, Лисичко! Не вкрав я королівсь
кої корони! Це ти сама вкрала її.

— Я? — скрикнула Лисичка. — Як ти можеш це 
говорити?

— Бо у мене свідки є, — мовив Селезень. — Ось 
зажди лише тут, я їх зараз приведу.

Л исичка  думала, що Селезень приведе їй 
Качок, Гусей або інших своїх свояків, і почала 
скубти Гелуба, з ’їла його й жде в своїй норі.

Тим часом Селезень іде дорогою, аж назустріч

йому стрілець. Уже намірився, вже курок відвів, 
щоб убити Селезня, та цей кликнув до нього:

— Стрільче, стій, не вбивай мене! Ходи за 
мною, я тобі покажу лисиччину нору, ще й саму 
Лисицю викличу.

Зібрався стрілець, пішов за Селезнем, засів у 
корчах і навів рушницю просто на вхід до нори. А 
Селезень наблизився до нори та й кричить:

— Лисичко, Лисичко, виходь!
— А що там? — питає Лисичка зсередини.
— Це я, Селезень, прийшов і свідків привів.
— Ходи з ними до хати.
— Ні, Лисичко, вони не хочуть до твоєї хати бо 

їм там затісно буде.
— Хіба їх так багато?
— Ні, Лисичко! Та що там балакати! Вийди, то 

сама побачиш.
Ледве Лисичка вихилила голову з нори, аж тут 

рушниця — грим! Ударило Лисиці мов горячим 
полум’ям ув очі. Тільки й могла, що скрикнути на 
Селезня:

— А куций день! А чорна година на тебе і на 
твоїх свідків!

Це були її останні слова.

Пояснення-словничок: масненько — тут солодко, лагідно; 
морити — голодувати (to starve) проща — відпуст (pilgrimage); 
селезень — качур (drake) пором — або порон (ferry); перед 
світом — досвіта, раненько; курок — trigger.

Г Р О З А д о щ

Гроза понеслась, 
Оживились квіти,
І дихати легко 
Й усе, як умите.

Хмаронька стриба,
Як коза-дереза;
— Ну й добра погода! 
Хороша гроза!

Наталка Забіла

У небі хмаронька плила 
Вона сльози пролила.
То не сльози — дощ іде, 
Йде на жито молоде,
На капусту, буряки,
Не зелені огірки.

Хмарка плаче, дощик ллється 
Навкруги усе сміється.

Гроза — громовиця, (thunderstorm). Г. БОЙКО
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Володимир БА РАГУ PA

ХЛОПЧИК — „ЧУДАК”, ЩО СТАВ СЛАВНОЮ ЛЮДИНОЮ
Прочитайте розповідь про малого хлопця 

Івася, що жив понад сто років тому.
Івась народився у підкарпатському селі Нагує- 

вичах коло Дрогобича в Західній Україні. Бать
ко його був доволі заможним селянином, а до того 
ковалем, що знав добре своє ремесло. Кузня Івасе
вого батька стояла на горбку оподаль села. Туди 
заходили не лише господарі з Нагуєвич І довко
лишніх сіл, але й випадкові подорожні, які проїз
дили через Нагуєвичі.

Івасів батько був людиною розумною, веселої, 
товариської вдачі. За це люди любили його. Вечо
рами після польових робіт, як тільки із кузні роз
лягався дзенькіт молота по ковадлі, а горнило ко
вальської печі починало жевріти жаром та прис
кати веселими іскрами, сходилися в кузню госпо
дарі. Одні приходили за ділом, а хто тільки пов
торити чи довідатися про новини з околиці й ши
рокого світу. Тут також розповідали казки, пере
кази та різні фантастичні оповідання.

Івась дуже любив заходити в кузню. Він сідав 
на лаві поміж поважними ґаздами І прислухався до 
їхніх розмов. Передусім цікавили Івася казки, ле- 
ґенди, перекази, оповідання про всяких духів, ві- 
дьом, чародіїв, лісовиків та русалок.

Хлопчик був обдарований буйною фантазією, і 
все його цікавило. Раз запитав він батькового 
помічника, що це таке сидить у ковальському міху, 
сопе I дме на розжарене вугілля. Парубок жар
тома відповів, що це „дика баба”. І ось хлопчик, 
якому тоді було тільки п’ять років, захотів поба
чити „дику бабу”. Він крадькома вліз під коваль
ський міх, що був зроблений з натягнутої на обру
чі шкіри із залишками шерсти. Івасеві здалося, що 
це якесь живе волохате страховище. Він кинувся 
назад з-під міха, ударився головою об дерев’яний 
дрюк і знепритомнів. Пізніше Івась довідався від 
батька, що в міху немає ніякої „дикої баби”, а то 
згущене повітря зі свистом і сопінням роздуває 
жар у горнилі.

У кузні бував Івась звичайно взимку. ВлітІ 
кузня була відкрита тільки ввечері. Навесні й улітку 
Івась бігав по зелиних квітистих луках і сіножа
тях, поміж широколистими лопухами та пахучим 
роменом. Він любив начіпати на свій одяг гачкува
ті рожеві квітки будяків, що виглядали мов ґудзи
ки. Любив також підгірську річку з стрімкими 
берегами, дрібну рінь на дні річки та широке

пласке каміння, обросле водоростями. Івась 
зашивався в густе листя надбережних рослив І 
вдивлявся в воду. Річка плюскотіла, а в ній гуляли 
рибки, і водорості колихалися у водяних хвилях.

А ще любив Івась бігати у ліс. Хоч ліс був 
великий, густий та темний, малий Івась його не 
боявся, бо знав там кожну галяву, кожну стежинку 
і ярок. Любив слухати мови лісу — шуму дубів, 
тремтіння осикових листків, голосів лісових тварин. 
Придивлявся до обтяжених сріблястою росою 
лісових квітів і рослин, підглядав за полохливи
ми сарнами й зайцями, збирав гриби, розмов
ляв із старезними дубами та білими березами.

Якось забіг Івась на леваду, видряпався на 
оборіг, ліг на пахуче сіно і задивився на залиту 
сонцем околицю. Нараз сонце померкло, подув 
вітер-буревій. З-за гір показалася страшна чорна 
хмара, в якій щось гуло й клекотіло. Блискавки 
почали прорізувати небосхил. Гуркіт грому поко
тився верхами. Надтягала буря, громовиця-гра- 
добій. Івасеві здавалося, що чорна хмара за горою
— це голова якогось велетня, що тягне за собою 
тучу й хоче градом знищити селянські ниви, 
сіножаті, городи й сади. Івась вирішив стати на бій 
з грізним велетнем. Він зразу просив велетня піти 
собі геть. Але велетень підходив щораз ближче. 
Івась схопився на ноги й погрозив йому кулачка
ми, заклинаючи йти „на ліси, на гори, на дебри й 
безвісті”.

Ця боротьба з вигаданим велетнем так знеси
лила Івася, що він знепритомнів і впав на сіно. Так 
знайшла його стривожена мама, що разом Із бать
ком та сусідами скрізь шукали Івася. Івась дові
дався, що буря оминула село, а град впав на ліс. На 
запит мами, що сталося, він відповів: „Над горою 
стояв велет, страшний та чорний, і хотів заси
пати градом наше село. Я боровся з велетом. Він 
сердився страшно, але не міг подужати мене”. 
Мама перехристила сина, поцілувала й сказала, щоб 
не оповідав про свою боротьбу з велетом нікому, 
бо люди будуть насміхатися. А в материному серці 
защемів жах, що П синок „якийсь Інший, як людсь
кі діти...".

Бо й справді Івась різнився від своїх одноліт
ків. Його все цікавило. Усе він хотів знати. На все 
хотів знайти відповідь. Дивувало його, чому сонце 
на небі таке маленьке, хоч люди кажуть, що воно



велике. Мабуть, думав, таку маленьку дірку про
верчено в небесній синяві. Та й дивувало його, 
чому плитка річка здається нараз бездонно глибо
кою, коли в водяному плесі відбиваються небо й 
береги з високими деревами. Цікавило його, чим 
людина бачить і чим чує. Хотів знати, чому, коли 
заткати вуха пальцями — чути тільки шум, а коли 
відкрити — чути голоси, і хлопчик або сам нама
гався знайти відповідь на ці питання, або ставив їх 
батькові й матері. Та вони не завжди могли дати 
йому задовільну відповідь.

Серед дітей Івась був несміливий і непровор
ний. Любив бути насамоті й гуторити сам із собою 
або з деревами, кущами, квітами й рослинами. Під
слухав раз таку розмову один селянин і розповів 
про це по селі. Люди тільки головами похиту
вали та казали: „Бідна дитина, якась чудна, не така, 
як людські діти”, і називали Івася „чудаком”, а 
мама інколи „туманом вісімнадцятим”. Тільки 
батькові Івась видавався „чудово-розумною  
дитиною”. Батько вірив, що з Івася виросте не
звичайна людина.

Тому батько віддав Івася на шостому році 
життя до школи в сусідньому селі. Там Івась 
учився читати й писати по-українськи, по-польсь- 
ки та по-німецьки. Вчився також рахунків і співати 
до Служби Божої. Після двох років навчання в 
сільській школі Івась поступив у школу оо. Ва
силівн у Дрогобичі. До школи прийшов несміливий 
і боязкий, одягнений у сільську одежу. Товариші 
посміхалися з нього. Але сталося диво —- наприкін
ці першого курсу Івась отримав першу нагоро
ду. Батько був присутній при роздачі нагород і 
плакав від щастя.

Незабаром Івасів батько помер. Мати вийшла 
заміж удруге. Вітчим був добрий і віддав Івася до 
середньої школи — гімназії. Тут на початку ні 
вчителі, ні товариші не оцінили здібностей Івася. 
Увесь перший курс він просидів в „ослячій лавці”. 
Раптом на загальне здивування в кінці шкільного 
року отримав другу нагороду. І так через цілу 
гімназію він ішов другим або першим у науці. Здіб
ності мав незвичайні. Пам’ять у нього була така, що 
після лекції міг майже дослівно повторити те, що 
сказав учитель. Працьовитий був теж наймовірно.

У гімназії Івась багато читав. Придбав власну 
добірну бібліотеку. Записав пісні українського 
народу та писав власні твори — поезії й оповідан
ня. Перекладав українською мовою твори чужих
письменників.

Закінчивши гімназію, Івась записався в універ
ситет у Львові, а потім у Відні. Тут здобув ступінь 
доктора філософії.

Іван Франко в дорослому віці.
! так із сільського хлопчика-„чудака” вийшла 

славна людина — Іван Франко. Разом з Тарасом 
Шевченком і Лесею Українкою він становить 
трійку найбільших українських поетів.

Але Франко був не тільки великим поетом і 
письменником. Він був і визначним ученим, видав
цем і журналістом. Видавав книжки, редагував 
журнали, писав статті до газет і журналів. Боров
ся за права й кращу долю свого народу.

За цю працю й заслуги український народ 
шанує Івана Франка як одного з своїх найбіль
ших синів.

Пояснення-словничок: Гуторити — розмовляти (to chat); 
ковадло — anvil; горнило —furnace,fireplace, melting-pot; будяк
— колюча рослина, цвіте рожевими, круглими квітками (thistle); 
рінь — грубо-зернистий пісок (coarse, gravel sand); галява — 
галявина, поляна, відкрите, бездеревне місце в лісі (glade, 
clearing in the forest); левада — лука, оточена деревами 
(meadow, enclosed by trees); оборіг — високий стіг сіна, 
накритий від дощу дашком на високих стовпах (hay-stack); 
небосхил — небозвід (horizon, firmament); туча — буря з 
громами і зливним дощем або градом (thunderstorm); нива — 
засіяне поле (sown field); дебра — яруга, заросла деревами й 
кущами (gorge, cleft, overgrown with thick forest); безвість — 
віддалене місце в якому ніхто не живе й куди ніхто не заходить 
(unknown region); град, градобій — hail, hailstorm; щеміти — 
гостро боліти (to pinch, to hurt sharply); плесо — рівна поверхня 
води на річці, озері, ставі (quiet, clear surface of a river, lake or 
pond); проворний — меткий, швидкий, зарадний (quick, alert); 
„осляча лавка” — у давній шкопі тупих або лінивих учнів 
саджали на окрему лавку в кінці шкільної кімнати. Назва „осел”, 
„осляча лавка” пішла з того, що в давніх часах таким учням 
надівали на голову шапку з довгими на подобу ослячих вухами, 
щоб принизити їх перед співучнями й так змусити вчитися 
краще.



З Е Л Е Н І  С В Я Т А
(Ілюстрація Е. Козака)

Проминули радісні Великодні свята, а ось уже 
близько і літні свята — день зіслання святого Духа і 
день святої Тройці — 24 і 25 червня. Це й є наші 
Зелені Свята.

Укра їнський  нарід  дуже лю бить природу, 
дерева, зелень, квіти. І в Зелені Свята українсь
ка хата потопає в зелені, — вона тоді сповнена 
пахощами зілля й квітів.

Напередодні Зелених Свят і дорослі й діти 
прибирають хату, кімнати, вікна й образи „маєм- 
клечанням” зеленими гілками дуба, берези або 
інших дерев, а долівку вкривають пахучим зіллям, 
осокою або лепехою, що росте на берегах річок і 
ставів.

Так радісно тоді дітям, — всюди заквітчано, 
всюди зелено і всюди пахощі зілля та квіток.

А вранці йдуть діти з батьками до церкви на 
Зеленосвяточне Богослуження. Церква теж при
брана зеленню.

Під час Зелених Свят український нарід по
минає своїх визначних людей і всіх своїх героїв, що 
віддали життя за волю України. У церквах прав
ляться поминальні Богослуження. Перед війною 
на тих частинах України, що не були під совєтсь- 
кою займанщиною, до могил героїв ішли люди 
процесією, а священики правили на них поминки.

Могили героїв навесні прикрашували молодь і 
діти муравою, садили на них квіти, ставили нові 
хрести, плели і клали на них вінки.

Тепер під час Зелених Свят моляться діти за 
душ і поляглих героїв і за всіх, ко го  замучили 
большевики в далекому Сибіру, в таборах смер-

ти, моляться за душі
вождів — Симона Пет- 
люти, Євгена Коноваль- 
ця, Тараса Шухевича- 
Ч упринки . Моляться і 
дякують Богу, що Украї
на стала вільною дер
жавою.

В Америці поляглих 
героїв поминають 30-го 
травня у_^,Меморіял Дей”.

НАБЛИЖАЮТЬСЯ ЗЕЛЕНІ СВЯТА

Наближаються Зелені Свята,
Треба нашу хаточку прибрати,
Щоб була, мов дівчина в вінку...
Підем ми ранесенько до гаю,
Там гілок зелених наламаєм,
Назбираєм квітів у ярку.
Принесем із хащі лісової 
Ніжний цвіт медунки золотої,
Дар весняний щедрої землі...
Цілий сніп пахучої шипшини,
Маку дикого й волошок темносиніх 
Та й поставимо у глечик на столі.
Всю долівку вкриємо травою,
Соковитою і запашною,
Що росте у гаю за садком.
Прийде втомлена з роботи мати,
Не впізна вона своєї хати —
Так її прикрасимо гуртом.

Ніна Бурик

У СВЯТО ГЕРОЇВ

Згадаймо тих, що умирали 
Від кулі вражої в тюрмі, 
і тих, що їх в Сибір загнали 
Вмирати в пустирі німі,
І тих, що, знані і незнані,
Померли в дальнім Казахстані.

Згадаймо тих, що в лісі, в полі 
У партизанському бою 
За Батьківщини кращу долю 
Поклали голову свою,
Що дикі варварські навали 
Грудьми своїми відбивали.

Згадаймо славних отаманів 
Євгена, Симона, що їх 
Зрадлива смерть із рук поганих,
Немов коса, звалила з ніг.
Борця Тараса спогадаймо —
Поклін, пошану всім віддаймо.

За волю хто готов умерти,
Той має право на життя,
Той не вмирає і по смерти,
Його не вкриє забуття.
Могилам честь поляглим слава — 
Живих до праці кличе Справа!

Володимир Переяславець
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Ганна ЧЕРІНЬ Микола ЩЕРБАК

К В І Т И  Д Л Я  М А М И

Травень — це місяць трави, 
Місяць пахучих квітів, 
їх ти в лісочку нарви 
В день Матерів для привітів.

Кращого д§ру нема,
Як той р@МЄН І дзвіночки,
Щщ назбираєш сама 
і  полі або у лісочку.

— Де ж той лісочок знайти? 
Як відшукати дорогу?
— А ти татуєя ПР96И,
Щоб т@Іі дав депемегу...

М А М І

О, Мамочко!
Травневий блиск, травневий чар 
І квіти з ярих піль і лук 
Приносимо Твй, як вар,
Трбі едишмвєь яв рук.
Ти — сонечко для наших віч 
Весь довгий рік — і вдень І ВНІЧ,
Тому в неділю цю святу 
Тобі приносим ярчсВДЄУг
При звуках азвенів і ніееиь
§ВЯТУЄМв Твій, Мамо, День.

Уляна Кравченко

МОЛИТВА ДО БОГОРОДИЦІ
Ми молимось в ногах Твоїх, Пречиста, 
Вклоняємось у лагідній покорі,
Дай нам рости, як квіти вранці чисті, 
Серцями світлі, як небесні зорі.

Хай Твоя ласка гріє, 
Благодатна Маріє!

Ми молимося, милосердна Мати, 
Дай нам здоров’я, розуму і сили, 
Щоб ми змогли Тебе возвеличати, 
Щоб ми Твоє ім’я в душі носили.

В а д и м  Л Е С И Ч

У ДЕНЬ МАТЕРІ

Чого це наші личка сьогодні урочисті?
Чого це нам серденька нині так тремтять? 
Ми молитви гарячі заносимо Пречистій 
І піснею слова із наших уст летять.

Ми нині у громаді великих І маленьких 
Йдемо всі рам’я-в-рам’я — радісна сім'я 
Тобі поклін віддати, рідна наша ненько, 
Прославити матусине ім’я.

Це ж нині і во віки наш сердечний празник. 
із нами прапор серця — в труд і в боротьбу! 
О, будь, матусе наша, завжди будь із нами, 
Навіки з нами, мамо наша, будь!
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Людмила CAP АКУЛА Юра ШКРУМЕЛЯК

(Ілюстрація Михайла Дмитренка)

А-а-а, а-а-а люляй мені,
А-а-а, а-а-а люляй собі.
Вже заснули ясні зорі 
І маленькі рибки в морі,
Спи спокійно спи,
Про ангеликів сни.

Лю-у-лі, Лю-у-лі засни мале, 
Лю-у-лі, лю-у-лі спи кохане. 
Вже заснула вся родина,
Бо вечірня-ось година.
Спи дитятко спи 
І про котиків сни.

Лю-ляй-же, лю-ляй-же любесеньке, 
Лю-ляй-же, лю-ляй-же малесеньке. 
Пішли спати всі звірятка 
Лиш не сплять усі малятка.
Спи, дитинко дорога.

Н А В Е С Н І

На леваді дівчатонька 
Весну зустрічали 
І віночками голівки 
Красно заквітчали.

Весняночку заспівали 
Й гарно танцювали,
А під лісом, на галяві, 
Синій ряст збирали.

Розбігались по леваді,
У піжмурки грали 
І до сонечка ясного 
Личка обертали.

Наталка Турчманович

Ряст — primrose; піжмурки — дитяча гра (blind man’s buff).

Д О Б Р А  М А Т И
Гей, яка це добра мати!
Ясні П очі
Все глядять за діточками 
Від ранку до ночі.
А як прийде ніч, чуває 
До білої днини 
І не має відпочинку 
Ні дня, ні години.

Гей, яка це щира мати!
Пильні її руки 
Зазнають для дітей рідних 
Всі труди і муки.

Гей, яка дбайлива мати! 
Працьовиті ноги 
Для добра дітей проходять 
Найтяжчі дороги.
Звідки ж сили стільки має 
Наша мати мила?
— В добрім серці материнськім 
Ця чудесна сила!

МАМИНЕ СОНЕЧКО
Наш Василько невеличкий 
Вже абетку знає, —
Він про зайчика й лисичку 
Мамі прочитає.

Казочки цікаві любить 
І гарні малюнки,
Мама книжечки купує 
Йому на дарунки.

Як про вовка він читає,
В страху притаїться, —
Того вовка-сіромаху 
Трохи він боїться.

Мама каже: — Ти, мій сину, 
Сонечко маленьке, 
Книжечки читати любиш, — 
Будеш розумненький!

Наталка Турчманович

Д О Б Р А  М А М А
Горобець пита Сороки:
— Де кума літала?
— А я зовсім не літала, — 
та відповідала.
— Що ж ти поробляла?
- -  Діток годувала.

Л ю да Ромась, 11 рок ів
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Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрація Всеволода МАҐАСА

В Е С Н Я Н И Й  К О Н Ц Е Р Т

На зеленому узгір’ї 
Позбирались ріжні звірі.
В них чудова новина:
Вже прийшла до нас весна! 
Гріє сонце величезне —
І ніхто тепер не мерзне. 
Можна на траві сидіти, 
Нюхати пахучі квіти...
Є що істи, є що пити,
Ну, і є з ким говорити.

Ось тому зібрались звірі 
Попелясті, чорні, сірі,
Щоб весну вітати співом 
Одностайним і щасливим.

Запросили всіх солістів, 
Співаків і танцюристів,
І розпочалась вистава 
Голосна, весела, жвава.

Горобці зацвірінчали,
Ластівки защебетали,
І зозулі не мовчали —
На ввесь ліс „Ку-ку”” кричали.

Зайчики скакали,
Білочки ширяли 
Збоку вбік,
Збоку вбік.
А де зайчик?
Зайчик втік!

Аж до вечора від ранку 
Йшов концерт безперестанку! 
Ну, а хто не вмів співати,
Грати, ані танцювати,
Ті сиділи на травиці,
Як могли, з цілої міці 
Ляскали в долоні рясно 
І кричали:
ГАРНО!
КРАСНО!

Ширяти — to hover in the air, to tower.

m ^  ^  ^uru-Lny ^ rLru-u^J«)J>|J- |̂ ^ Lri^

В Е С Н Я Н К А
— Весна прийшла!
Тепло знайшла! —
Кричать дівчата й хлопчики.

— Цвірінь, цвірінь! 
Журбу покинь! — 
Клопочуться горобчики.

Л еон ід  Гп іб ів



Текля БІЛЕЦЬКА Ілюстрації Мирона ЛЕВИЦЬКОГО

ПРИГОДИ ЯШКА-СТРАШКА 
АБО 

ЯК СТРАХОПОЛОХ Л Ю Д И Н О Ю  
СТАВ

У діда Охріма була пасіка велика — вуликів, 
може, з сорок... Заліз Яшко-Страшко в цю пасіку, 
ходить від вулика до вулика й не знає, де йому того 
чародія знайти. Вийшов дід Охрім у садок, побачив 
Яшка-Страшка в пасіці та й кличе:

— А ти,хлопче, чого там?
— Я... я чародія шукаю...
— Втікай, кажу, бо як роздратуєш бджіл, то 

такого чародія з тебе зроблять, що й бабуня не 
впізнає.

Злякався Яшко-Страшко й кинувся тікати. Але 
дід Охрім подумав щось і кличе:

— Стривай но, а якого це тобі чародія потрібно?
— Того, що дітей лічити навчає.
— Ага, — каже д ід  Охрім. — Коли так, то 

повернись направо. Бачиш цей біленький будинок 
біля церкви, чуєш, як там діти, мов рій бджілок, 
гудуть? Там і твій чародій сидить.

Подякував Яшко-Страшко дідові Охрімові й 
побіг. Прибіг під біленький будинок, а там гуде, 
мов у вулику. Забіг усередину, сів між дітьми на 
лаві і на чародія чекає. Чародія він не дочекався, 
але, як тільки вчитель в дверях показався, в кімнаті 
зразу так тихо стало, мов би справді хтось дітей 
заворожив.

— Вважайте, діти! — каже вчитель. — Було на 
тарілці сім сливок. Гриць з’їв чотири сливки, а 
Ганнуся — три. Що залишилось?

А Яшко-Страшко відразу: — Сім кісток.
— Та ж кістки — не сливки! — говорить учитель.
— Тому то їх і залишають! — відповідає Яшко- 

Страшко.
— Коли так, — говорить далі вчитель, — то 

відповіж мені таке: було на тарілці сім пиріжків. 
Гриць з’їв одного пиріжка і Ганнуся з’їла одного. 
Що залишилось?

— Ніщо! — відповідає Яшко-Страшко.
— А це ж як? — дивується вчитель.
— А так, що я ще таких дітей не бачив, щоб щось 

добре на тарілці залишали.
— Ага, — каже вчитель, сміючись. — Дотеп

ний з тебе хлопець, але аритметики таки не знаєш. 
Отже, сиди тихенько , слухай пильненько, то 
всього навчишся.

Опівдні побіг Яшко-Сташко додому, а баба 
Варвара питає:

— Де ж ти був, що курята у сінях замкнені 
сиділи?

— У школі.

IV.

— Ов! — дивується баба Варвара. — Чого ж ти 
там навчився?

— Що кістки — не сливки, тому й лічити їх не 
важко.

— Це ще не багато, — говорить баба Варвара. — 
Ну, та коли охота, то поволі всього навчишся.

Купила вона Яшкові-Страшкові чобітки, по
шила нову свитину та й послала його до школи. 
Походив він одну зиму, і другу, і третю та й нав
чився читати, і писати, і рахувати. Хвалить його 
вчитель, радіє бабуня, а сусіди надивуватися не 
можуть, що то за розумний хлопчина з того Яшка- 
Страшка росте. Але горобці, як тільки доглянуть 
його на обійсті, зараз сідають на плоті й цвірінька
ють:

— Ох, ох... Страхополох... Ох, ох... Страхопо
лох...

Біжить тоді Яшко-Страшко до бабуні й плаче:
— Бабуню, скажіть: я личко вмиваю?
— Вмиваєш.
— Чисту сорочку вдягаю?
— Вдягаєш.
— Хату замітаю?
— Замітаєш!
— Книжечку читаю?
— Читаєш!
— Аритметику вивчаю?
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— Вивчаєш.
— То чому ж горобці страхополохом мене 

називають?
— Не знаю, хлопче, не знаю, — говорить баба 

Варвара.
Так, баба Варвара цього не знає, але горобці? 

О, вони добре знають! Вони ж самі бачили, як він 
ластівкам гніздо розвалив, котові хвіст придавив, 
на діда-прошака собак нацькував... Вони добре 
знають, що він — тільки страхополох, а не люди
на, бо в нього людського серця немає.

І знову прийшла зима, та така люта, якої давно 
вже не було. Баба Варвара курей у сінях годує, на 
двір не випускає, щоб ніг не повідморожували, а 
горобці сидять на плоті голодні-холодні... Вийшов 
Яшко-Страшко з хати, побачив посоловілих гороб
ців на плоті, в грудях у нього щось нараз застука
ло. Побіг він до хати і питає баби Варвари.

— Бабуню, що це так у грудях у мене стукає?
— Серце! — відповідає бабуня.
— А чого ж воно хоче?
— Послухай, воно само тобі скаже.
П ослухав  Я ш ко -С траш ко , що йому серце

підказало, побіг до комори, взяв жменю пшениці, 
вийшов на двір і посипав горобчикам. Прибіг до 
хати і знов питає:

— Бабуню, а чому воно ще б’ється?
А баба Варвара притягла його до себе, обійня

ла й каже:
— Б'ється воно й битиметься, доки віку твого. 

Ти, Івасю, вже не страхополох, а людина, бо в тебе

Пояснення-сповничок: стривати — чекати, ждати; лічити — 
рахувати; свитина — або свитка — селянський верхній одяг 
(overcoat); цькувати — to set on (dogs); соловіти — засмутитися.

Ганна ЧЕРІНЬ

М А Л Ю Н О К
(Ілюстрація Ірини Качор)

Намалюю я хатину:
Двоє вікон, двері теж. 
Два кущики біля тину, 
і трава, й хідник, авжеж.

А на хаті дах і комин, 
А над хатою хмарки. 
Кольорові образки 
Я малюю залюбки.

Що б іще домалювати 
До цієї чудо-хати?
Ой, про дим забув зовсім, 
А без диму дім — не дім! То вже варить наша ненька 

На вечерю щось смачненьке.

Дим із комина летить, 
Значить в нас в печі горить. Залюбки — радо.

людське серце, що не може байдуже дивитися на 
чужу недолю.

Ось і казці кінеь... А тепер, вірте мені або не 
вірте — страхополох став людиною. Ось тут вам 
його підпис під його картиною.
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Наталія ЛІВИЦЬКА-ХОЛОДНА Ілюстрації Петра ХОЛОДНОГО

„Я БАЧИВ СИМОНА ПЕТЛЮРУ...”
Було це тоді, коли в Києві починав діяти 

Український Уряд, а рідне військо боронило 
Україну від солдатів червоної Москви, які чисельно 
переважали молоду українську армію.

Майже все військо вирушило з Києва проти 
ворога, а в самому Києві вибухло повстання ко
муністів. Мешканці міста були занепокоєні, вулиці 
спорожніли, всі сиділи дома й чекали, що буде. 
Але тато Богдана не міг сидіти в хаті; він був одним 
з тих, що будували молоду Українську Державу, і 
мусів щодня бути там, куди кликав його обов’язок.

Одного такого неспокійного дня тато довго 
не приходив додому. Мама вже дуже за нього 
турбувалась, бо в місті було чути стрілянину і 
ходити було небезпечно. Нарешті, тато з’явився. 
Вже з передпокою він радісно гукнув:

— Ну, слава Богу! Петлюра в Києві! Він із своїми 
гайдамаками вибив комуністів з Арсеналу і зайняв 
місто. Якби ви бачили, як його вітали! Скільки 
народу зібралось!

Мама зраділа теж.
~~ Але ж чи надовго це? — спитала вона. — 

Кажуть, що большевики вже по той бік Дніпра...
— Може й не надовго. Бо, хоч який завзятий і 

відважний Петлюра, нічого не вдієш, коли війська
мало.

— Тату, — спитав Богдан, — а хто ж то такий 
Симон Петлюра?

— Це один з найкращих синів України, — 
відповів тато, — це вояк, що життя своє не зава
гається віддати за батьківщину.

— А що то за гайдамаки? — питав далі Богдан.
— Це військова частина, Гайдамацький Кіш 

Слобідської України — на його чолі стоїть слав
ний отаман Симон Петлюра. До Коша приймають 
тільки таких хлопців, що присягають до смерти 
боротись за Україну.

— То вони тепер у Києві! — промовив задум
ливо Богдан, і йому страшенно захотілось подиви
тися на них.

Але тяжко було здійснити це бажання. Богдан 
мав тільки дванадцять років, і його в ці неспокійні 
дні зовсім не випускали з хати.

— Мамо, — спитав він, — чи можу я тепер трохи 
собі піти... ну, хоч до тітки Олександри?

Тітка жила недалеко. Може його пустять 
тепер, коли в Києві є сам Петлюра.

— Тепер уже пізно, — відказала мама, — 
побачимо, що завтра буде.

На другий день з самого ранку Богдан знову 
почав просити:

— Пустіть мене, мамо, до тітки. Я буду дуже 
обережний.

Мама довго не згоджувалась, виходила на 
балькон, прислухалась, чи не стріляють. Але Бог
данові допоміг тато, який саме вибирався до міста.

— Я проведу його до Олександри, а як буду 
вертатись, то зайду по нього.

Богдан побіг одягатись, і вони вийшли на 
вулицю. На розі, звідки до тітчиного будинку було 
лише кілька кроків, тато попрощався з Богданом. 
Богдан почекав аж батько зник за рогом кам’яниці 
а потім пішов у напрямку до залізничої станції 
Київ-Пасажирська. З розмови дорослих він дові
дався, що там теж засіли комуністи. Коли так, то, 
значить, і звідти їх буде вибивати Петлюра з своїми 
гайдамаками.

Вже здалеку Богдан почув кулеметну та 
рушничну стрілянину. Вулиці потроху порожніли. 
На відголос пострілів усі ховались. Тільки Богдан 
відважно йшов далі, просуваючись попід стінами 
будинків. Він не боявся, але його мучило сумлін
ня, що сказав мамі неправду — бо ж брехня — то 
зброя боягузів, а відважні мусять усього доби
ватись чесно й відверто.

— „Це тільки один раз! — пообіцяв собі Богдан.
— Тільки для того, щоб побачити славних гайда
маків і Симона Петлюру”.

Стрілянина робилась усе голосніша. Уже стрі
ляли не тільки рушниці й кулемети, але й гарма
ти. На станції їздили по рейках великі страшні 
бронепоїзди. На будинок станції наступали ук
раїнські вояки. На розі двох вулиць стояли гар
мати, з яких гармаші стріляли на станцію.

— „Оце й є гайдамаки, — подумав Богдан, 
виглядаючи з-під брами, — але де ж Петлюра?”

Неначе у відповідь Богданові, коло гайдамаків 
з’явилась людина середнього росту в звичайній 
сірій шинелі без відзнак і в чорній смушковій 
шапці. Цей сірий вояк ніби зовсім не боявся 
смерти. Він був там, де найбільше стріляли, давав 
накази, підбадьорював бійців.

— Батько Петлюра серед нас! — говорили 
гайдамаки. — Усе буде добре!
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Але бій затягався, бо гайдамаки мали ворога 
не тільки перед собою, але й ззаду і збоку. З дахів 
будинків і з вікон стріляли на них комуністи, що 
мали там добрі становища.

Одного такого комуніста, що засів на даху, 
Богдан дуже добре бачив з і свого місця в брамі, і 
раптом він подумав, що мусить щось зробити, що 
не може стояти безчинно і дивитись, як той з даху 
стріляє в спини українцям.

Богдан народився і виростав у Києві. Він знав 
добре київські будинки і не раз бував на горищі, а 
то й на даху будинку, в якому він жив. Крім того, він 
добре вмів кидати камінцями. Якщо він знайде 
добре становище, то напевно влучить у голову 
комуніста — а коли не вб’є, то бодай оглушить 
його.

Богдан побачив під стіною величенький камі
нець, поклав його собі в кишеню гіманзійної 
шинелі і пішов шукати дороги на дах.

Тим часом уже й гайдамаки простежили 
ворожі становища на дахах. Сірий вояк дав наказ 
обшукати будинок, з якого стріляв кулемет. Кілька 
гайдамаків кинулись виконувати наказ.

А Богдан був уже на даху того будинку, де 
бачив комуніста з рушницею. Хлопцеві пощастило 
зайняти дуже вигідне становище. Він бачив черво
ного солдата, як на долоні. Треба було тільки 
добре націлитись. Богданові зовсім не шкода 
комуніста. Адже це ворог, який з рушниці вбиває 
його братів-українців! І Богдан бере свого камін
ця, націлюється і з усієї сили жбурляє його в голову 
комуніста. Але в останню мить Богданова нога 
підсковзнулась, він хитнувся, і камінь полетів 
трохи вбік. Він тільки черкнув комір комуніста, але 
не зробив йому шкоди.

Богдан завмер на своєму місці. На нього з 
ненавистю подивились маленькі сірі очі ворога, і 
ось рука комуніста почала скеровувати поволі на 
хлопця цівку рушниці. Богдан розгубився, він мов 
заворожений, дивився в страшний отвір рушниці і 
думав:

— „Це, мабуть Бог карає мене за те, що я сказав 
мамі неправду”.

— Ось я тебе навчу, як гайдамакою бути! — по- 
московському глузливо закричав комуніст.

— Гайдамакою! — тихо повторив Богдан. — Це 
він назвав меме гайдамакою!

Серце радісно стрепенулось: він умре гайда
макою!

Але в ту ж мить гримнув постріл, і комуніст 
упав мертвий лицем наперед. Чиїсь міцні руки вже 
обіймали Богдана. Це вертались гайдамаки, які 
вже знищили ворожого кулеметника на сусідньо
му даху.

— Ходім, хлопче, до нашого батька Петлюри! 
Ти таки справжній гайдамака!

Вони привели його до свого отамана і розка
зали, як він хотім убити комуніста на даху.

Симон Петлюра поклав свою руку на Богда- 
нову голову і довго дивився на нього лагідними 
сірими очима.

— Добре, хлопче, починаєш, — сказав, — але 
вмирати тобі ще рано. Рости на славу Україні.

Богдан попрощався з гайдамаками й весело 
побіг додому. Йому відчинила двері налякана 
мама. Вона вже знала, що Богдан не був у тітки, але 
так зраділа, коли його побачила, що забула й 
вилаяти. А Богдан, обіймаючи її, вигукнув:

— Мамо, я бачив Симона Петлюру!

Пояснення-словничок: Ця подія відбулась підчас Визвольної 
війни України проти большевиків у 1917-22 pp. Симон Петлюра
— голова Українського Уряду-Директорії і головний вождь 
(отаман) Української Армії.
Арсенал — склад зброї; бронепоїзд — опанцерений поїзд з 
отворами для гармат, скорострілів (кулеметів) і рушниць: 
гармаш — вояк, що обслуговує й стріляє з гармати — артиле
рист; шинеля — військовий плащ; смушевий — sheeepskin; 
підбадьорювати — заохочувати; горище — attic; цівка — дуло, 
отвір рушниці, яким проходить куля (muzzle).

Н Е Д І Л Я

Хвалиться липа липі в понеділок: Сьогодні в мене просто як неділя —
— Я з роду ще такою не була! Сьогодні я нарешті зацвіла!

Гапина Кирпа
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Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрація Яреми КОЗАКА

М Е Т Е Л И К  І Я

Тепло, радісно довкола, 
За метеликом прудким 
Я біжу з сачком у поле, 
Щоб зловить його живим.

Він — червоно-золотистий, 
Крильця, ніби оксамит, 
Миготять неначе іскри, —
Я біжу за ним услід.

— Ось сачком тебе зловлю я 
І до школи принесу,
Ще й на шпильку приколю я — 
Показати всю красу!...

Він — на квітку, я нагнувся,
Ще одна-одніська мить!
А метелик стрепенувся 
Й пурхнув в небо, у блакить...

Сачок — сітка ловити метеликів (butterfly netb

КІТ — ВИНАХІДНИК
(Ілюстрація Всеволода Маґаса)

Змайстував кіт мишоловку. 
Мишоловка ловить ловко: 
Упіймала вчора п’ять,
А сьогодні — знову-сім. 
Отаку б котам усім!

-----  Всячеслав Рисцев

Д У Б О К
Серед галяви між старими кленами — Тепер І я вберуся по-зелеиому.
Дубок мудрує думоньку свою: Чого це я і досі т а к  стою?

Галина Кирпа
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П Р О  К О Т И К А  І М И Ш К У
(Байка)

Людмила САРАКУЛА Ілюстрація Всеволода МАҐАСА

Раз проворний, сірий котик 
Перескочив через плотик,

До нори підкравсь тихенько, 
Знав, що мишка там маленька.

Хоч був пострахом єдиним 
Для мишачої родини, —

Кіт до хитрощів мастак, 
Муркотів до мишки так:

— Вийди, мишко, до садочку, 
Не сиди у холодочку,

Годі в нірці там ховатись, 
Мене, котика, боятись...

Тут до нього каже мишка:
— Чи ти маєш сиру трішки?

Вийду я, як сир ти маєш, —
Я люблю його, ти знаєш...

Тільки вийду, як ти підеш, 
Бо... ти в нірку цю не влізеш!

Відізвався кіт на це:
— Є у мене ще й сальце,

Ти виходь, не бійся марно, 
Почастую тебе гарно!...

Мишка звірилась котові, 
Злакомилась по намові,

З нірки скік! — а тут і кіт — 
Та й пропав по мишці слід!...

Це на згадку всім мишам, 
Щоб не вірили котам.

Ма_стак — мистець, умілець.

ПОЛЬОВІ ДЗВІНОЧКИ

Піднімає джміль фіранку.
Каже: — Доброго вам ранку!

Як вам бджілко, ночувалось? 
Чи дощу не почувалось?

Виглядає бджілка з хатки:
— У дзвіночку добре спатки. 

Цей дзвіночок — як намет. 
Тільки дощ — як кулемет.

Л. Костенко



Марґарита КОЛ

Д Ж О Р Д Ж  В А Ш І Н Ґ Т О Н

(Ілюстрації авторки)

Закінчення

Запах страв пригадав генералові про його 
гостей. Він запечатав листа, прибивши офіційну 
лякову печатку. В оточенні кількох старшин гене
рал зійшов сходами вниз. По дорозі він усвідомив 
собі, що ще нічого сьогодні не їв.

Господар дому познайомив родину Филипа й 
Барбару Стронґ із Вашінґтоном і всі засіли за стіл. 
Розанна влаштувалася коло ад’ютанта Джана 
Фіцджералда. Подано скромні, проте смачні 
страви. Але найважливішою була присутність 
начального вождя Континентальної армії. Вся 
увага була спрямована на нього. Всім припала до 
вподоби його скромність, одвертість і безпосеред
ність.

Коли подано вино, генерал похвалив його 
якість, а господар пояснив: ,,Призвіще Венц по
ходить від Венґер, що означає винар/ В Німеччи
ні над Райном плекають виноград, а моя родина 
походить із Партенгайму, малого села, положено
го в чудовій околиці у незвичайно врожайній 
долині. Прибувши сюди, ми продовжуємо плека
ти виріб нашого вина”. В розмові генерал довідав
ся, що Венців сусід є власником тартаку і розмова 
повелася про будову дерев’яних домів.

Вашінґтон був вдоволений зустріччю зі спів- 
патріотами. Після обіду всі оглянули кімнату 
генерала. Вона була вигідно умебльована й при
крашена на німецький смак. Старші гуторили, 
сівши в вигідних кріслах і фотелях, Розанна й 
Джордж сиділи на прилавку біля вікна. Розанна 
була горда на своїх батьків, які мали гостем генера
ла. Вона була теж вдоволена товариством молодо
го офіцера, який розповідав їй про свою участь у 
битві під Брендвайном.

Згодом генерал Вашінґтон вибачився, що 
мусить відійти до своїх обов’язків. Він подякував 
господині за прийняття, про яке згадуватиме в 
майбутньому. Він не передбачав, що йому й його 
воякам прийдеться голодувати підВеллейФордж. 
Він вклонився і швидко покинув кійнату.

* *

Минуло кілька годин, коли дзиґар видзвонив 
дванадцять. Була північ. Всюди панувала тишина. 
Генерал вийшов на балькон і дивився на табір 
внизу. Вояки спали, але їхній командувач був на 
сторожі. Вся відповідальність лежала на ньому, бо 
не було справжнього уряду в державі. Він вірив у 
перемогу...

Погода 3-го жовтня 1777 року не віщувала 
нічого доброго. Зібралися тяжкі хмари, падав дощ 
на його військо, коли воно готувалося до походу. В 
повітрі розлягався крик диких гусей, хоч не було їх 
видно.

Вашінґтон був зайнятий увесь день. Він сту
діював останні пляни, видавав накази, розсилав 
післанців, радився з офіцерами. Коло шостої 
години все було готове. Вашінґтон дав наказ 
воякам обвинути ноги сукном, те саме зробити з 
кінськими копитами. Під прикриттям ночі армія без 
гамору залишила фарму Венців.

У віддалі чотирнадцяти миль була довга на дві 
милі оселя з кам’яними домами, які стояли обабіч 
шляху. Тут у Джерментавні ждав бритійський гене
рал Гов із десятитисячною армією. Але Дж. Вашін
ґтон, старий лис, перехитрив його. Стрілянина, яка 
вранці розбудила бритійських вояків, заскочилаїх. 
Генерал зробив маневр, який усі вважали немож
ливим. Небо щойно почало прояснюватися, коли 
почалася атака. Туман закрив околицю й Вашин
гтонові з’єднання мусіли діяти обережно. Це дало 
змогу противникові очуняти з попереднього за
мішання. Що більше мряка не давала змоги воякам 
Вашінґтона орієнтуватися в терені і в рухах окре
мих частин. Незабаром замість надії на перемогу, 
усе змінилося на поразку. Вашінґтон шалів. Він 
виставив себе на велику небезпеку, намагаючи 
зібрати своїх вояків. Бойовий дух так опанував 
генерала, що його охоронець вхопив коня за 
поводи й відтягнув у безпечне місце.

Хоч битва під Джермантавном була невдала з 
мілітарного боку, то політично вона стала пере
могою. Бритійці не могли вже ніколи думати, що
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кінцева перемога була їхня. Континентальна армія 
почала добре запляновану атаку проти головних 
бритійських сил, хоч мряка стала на перешкоді. 
Навіть Вашінґтон був у доброму настрої, коли 
повернувся назад на Венцеву фарму. Він вірив у 
перемогу.

Після вимаршу армії Вашінґтона на фармі 
запанував спокій. Думками вся родина Венців була 
при Вашінґтоні. Тепер вона з острахом дивилася на 
поворот армії. Але, побачивши усміх на обличчях 
вояків і привітання генерала помахом руки, Венци 
заспокоїлися. Розанна теж зраділа, що ад’ютант 
генерала остався в живих.

— Вони повернулися, вони повернулися — 
вигукувала маленька Софійка. Вона помахом рук 
вітала хоробрих вояків.

Фарма ожила наново. Генерал дав воякам 
наказ: „Будьте готові до походу!”, а сам пішов до 
хазяїнів, щоб полагодити з ними справи. Вистукую
чи заболоченими чоботами, Вашінґтон сполошив 
мишу, яка поралася коло мишоловки, щоб дістати 
шматок сиру. Генерал думав про противника, який 
мусів відступити до Філядельфії. Вашінґтон рішив 
піти до Велі Фордж.

— Хочу з вами попрощатися й подякувати за 
вашу гостинність. Сподіваюся зустрінутися з вами

в майбутньому. З тими словами генерал поклав на 
стіл заплату за масло й городину та за клопоти, які 
господарі мали в вояками, але Венц не захотів 
прийняти винагороди.

Армія генерала Вашінґтона вирушила до ново
го місця постою. Розанна дивилася вслід за 
вояками й думала, що все буде гаразд...

Пояснення-словничок: тартак — sawmill; дзиґар — великий 
стінний годинник, або годинник на вежі (wall clock, pendulum); 
віщувати — ворожити (to predict to foretell); очуняти —to come to 
one’s senses.

Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрація Всеволода МАҐАСА

КВІТОЧКА — СИРІТОЧКА

Та проліз під той паркан 
Гострий і колючий 
Непосіяний бур’ян, 
Дуже-дуже злючий.

Звідки він узявся в нас? 
Заступив їй сонце!
Це побачила на час 
Дівчинка в віконце.

Вийшла дівчинка із хати, 
Принесла з собою жбан, 
З допомогою лопати 
Викопала той бур’ян.

Під парканом у дворі 
Квіточка росла. 
Сонце сяяло вгорі, 
Квітка розцвіла.

— Ах ТИ, моя КВІТОЧКО, 
Квіточко-сиріточко! 
Прихворіла трошки ти — 
Пий водичку свіжу.
От тепер рости й цвіти 
Всім надивовижу!
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Леся ШАНТА Ілюстрації Христі МІЗУР

КУРЧАТКО — ЖОВТЕНЯТКО ВЧИТЬСЯ РІДНОЇ мови
Одного соняшного дня пухнатеньке Курчатко- 

Ж овтенятко б ігало весело по по д в ір ’ї дядька 
Шпака. Всі любили Жовтенятко, бо воно, хоч і 
найменше, було дуже чемне й розумне. Тому й усі 
радо бавилися з ним. Воно навіть на літаку літало, 
хоч і недовго й хоч дуже боялося. Але літало! Воно 
витягло ключик до кошика з їжею з бурундукової 
хатки. Іще багато дечого доконало...

О дного  разу мама Квочка покликала всіх 
Курчаток-маляток на горбок коло хати.

— К во -кво -кво ! — сказала вона, коли всі 
зійшлися. — Ви вже підросли трохи, пора вчитися 
рідної мови. Кво-кво-кво! — повторіть!

— Кві-кві-кві! — ледь чутно квікнуло десять 
жовтих дзьобиків.

— Не так! Треба — кво-кво-кво! І голосніше! 
Коли знайдете багато зернят, то покличте своїх 
братіків і сестричок, ну й горобчиків та інших 
пташок. Треба поділитися зними.

— Кво-кво-кво! — повторили курчатка.
— А коли підростете, дехто з вас знесе яєчка, 

такі б іленькі, чепурненькі. З них виклю ю ться 
пізніше ціпоньки. А щоб усі знали, що ви знесли 
яєчко, треба кликнути голосно й розмашисто — 
Куд-ку-дак! Куд-ку-дак! А півники злетять рано- 
вранці ще до схід сонця на пліт і привітають ранок 
рад існим  К у -ку -р і-к у ! Цього навчить вас тато- 
Півник, він мистець у цьомі ділі. І мама-Квочка з 
гордістю та любов’ю поглянула на кучерявого, 
розмальованого наче веселка тата-Півника.

— А я не хочу нести яєчок! — кривилося 
Жовтенятко. Не хочу кудкудакати ані кукурікати. 
Мені зовсім не подобається куряча мова. На світі 
напевно є багато більш співучих мов! Треба тільки 
дізнатися!

Насправді Жовтенятко любило свою родину, 
свою хатку, але куряча мова йому не сподобала
ся. Воно закрило дзьобик і замовкло. Всі кокали, 
квокали, кудкудакали, кукурікали, а воно мовча
ло, наче води в дзьоб набрало.

Братіки й сестрички зразу споглядали на нього 
здивовано, але згодом почали насміхатися: — 
Курчатко-Жовтенятко не вміє говорити! Курчат- 
ко -Ж овтенятко  не вміє говорити! Зажурилась 
мама-Квочка, а тато-Півень сказав: — Нічого, 
підросте, порозумнішає. І далі кукурікав на плоті.

А Курчатко-Жовтенятко вміло говорити, але не 
хотіло.

І ось одного дня воно запищало ,,ага!” і в 
підскоках побігло вибирати собі найкращу мову 
світу. Пройшло двором, заглянуло в свою хатку- 
курятник і потьопало до ставка.

Там купалася мама-Качка та дванадцятеро її 
д іток- Каченят.

— Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! — квакали малята, 
кожне на свій лад.

— Ква-ква-ква! — квакала мама-Качка голосно 
й задиркувато. Курчатко-Жовтенятко довго при
слухалося уважно качиній мові.
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— Ох, відітхнуло воно з полегшою — яка це 
грімка мова! Вона не для мене.

Коло воріт перед будкою сидів пес-Джульба- 
сик. Великий, довговухий, з прижмуреними очима, 
поганий і страшний.

— Добрий день, дядечку — несміло поздоров
калося Жовтенятко.

— Що? Гав-гав-гав — загавкав Джульбасик. — 
Невже це ти, таке мале, відважилося мене збуди
ти?! Та я тебе зараз роздеру! — Гир-гир-гир — 
загарчав люто собака й вишкірив свої гострі зуби.

Курчатко-Жовтенятко довго не думало й що 
сили дало драла. А Джульбасик за ним, ось-ось 
дожене й роздере!

Гар-гар-гарр, гав-гав-гав — покривлялося 
песикові Жовтенятко й шугнуло в густий кущ 
ожини.

— Який гамір, який крик, все ,,ква-ква-ква” і 
більш нічого. Розчароване Жовтенятко поман
друвало далі.

Недалеко ставка маленьке телятко скубло 
траву, а коло нього стояла чорнобока мама- 
Корова й хвостом обганяла настирливі мухи.

— Му-му-у-у-у! — мукала вона й заревіла 
несподівано в самісіньке вухо Жовтенятка. По
тім задерла голову догори й стала знову мукати. 
Від цього мукання й тиску повітря Жовтенятко 
впало і задерло ніжки. Але швидко піднялося 
почистило своє пухнате пір’ячко й помандрувало 
далі.

— Ой, як страшно, яка непривітна мова! — 
Жовтенятко обережно пролізно колючим ожинни
ком й вискочило на малу галявину.

—Фі-фі-фі! запищала перелякано сіренька 
мишка й сховалася в маленьку нірку.

— Дякую тобі курчатко-Жовтенятко, ти вряту
вало мені життя.

— Я тобі врятувало життя? — здивувалося 
Жовтенятко. Аж тут почуло — няв-няв-няв!

Прс-прс-пс-пс — злісно пирскнув біленький 
Котик. Він підстрибнув високо-високо, просто на 
Жовтенятко.

— Ах ти, ти перелякав маленьку мишку й вона 
втекла, а я такий голодний! Зараз тебе з’їм!

— Рятуйте! — закричало перелякане Жовте
нятко і сховалося знову в ожиннику.

Няв, няв, няв, пр-пр-с-с-с! — яка неприємна 
мова! Жовтенятко похитало головою й помандру
вало далі.

Не зробило воно й два кроки, коли зпоміж 
високої трави озвалося тонке, веселе І-гі-гі-гі-гі. 
Яке мале! Яке смішне! І-гі-гі-г-! — заїржав коник і 
доторкнувся мокрими ніздрями курчатка-Жовте- 
нятка. Але пухнате пір’ячко залоскотало йому ніс і 
він чхнув — пчих-пчих-пчихі-і-і. І щераз пчих! 
Повітря піднесло Жовтенятко високо-високо 
вгору й кинуло на другий бік дороги. Воно підве
лося й, не кажучи ні слова, побігло дорогою далі.

— Може ця дорога приведе мене додому... 
Коби скоріше! Та дорога вела в поле, вкрите 
калюжами. — Кум-кума! Кум-кума! — озвалося 
раптом із усіх сторін. Курчатко зупинилося й 
розглянулося здивовано.

Кум-кума! — охриплим голосом озвалася стара 
ропуха. — Куди ти мандруєш? Там річка, широка й 
глибока. Не пройдеш, утонеш. Кум-кума! Вертайся! 
Яке нечемне Курчатко! Кум-кума! Стара ропуха 
скочила високо понад головою Жовтенятка й 
опинилася в болоті.

Кум-кума! Кум-кума! — розглялося з усіх 
усюдів. Це кумкали обурені жабки. Курчатко вже й 
само побачило річку. Але кудою йти додому? 
Всюди вода. Але десь іздалеку почулося таке, 
миле, таке рідне — Квокво-кво! Кво-кво-кво! і 
тихеньке — Кві-кві-кві. Це мама-Квочка скликала 
своїх діток-Курчаток-маляток на підвечірок.

Курчатко-Жовтенятко розправило свої ма
ленькі крильця і вихром подалося до гурту.

— Слава Богу! — квокнула мама- Квочка. — Як 
так можна без дозволу кудись побігти. Адже 
шуліка міг тебе спіймати, або пес чи кіт роздерти!

Але курчатко мовчало. Воно подумало собі: „А 
всетаки Кво-кво-кво! — найкраща мова в світі!” І 
воно почало наслідувати всі інші мови, які почуло 
підчас своїх мандрів.

— Курчатко-Жовтенятко смішне! Таке смішне! 
Воно пробує говорити! — Закликали ціпки. А 
Жовтенятко підвело голівку і на весь дзьобик 
почало — Кві-кві-кві! Кво-кво-кво! Куд-ку-дак! Ку-

(Закінчення на стор. 22-ій)

21



ку-ріку! аж дядько Індик здивовано похитав голо
вою й потряс підборіддям.

А тато- Півник розправив широко свої строкаті 
крила й запіяв: ,,— Чи не казав я? Він вискочив на 
пліт і радісно закукурікав.

Кві-кві-кві! — повторило ще раз Жовтенятко й 
глянуло на маму-Квочку. А мама-Квочка з радо
щів не знала що робити: Чудово! Ану ще раз!

Кво-кво-кво — промовляло Жовтенятко. Мама 
погладила курчатко дзьобом по голівці й повела 
діток до миски з зерном.

— Кво-кво-кво — на здоров’я, смачного!
— Кві-кві-кві! — повторили хором курчатка — 

дякуємо!
— Кво-кво-кво! Смачного — голосніше від усіх 

відізвалося Жовтенятко.

Пояснення-словничок: бурундук — chipmank; тьопати — 
шкандибати, йти поволі; настирливий — влізливий, докучливий; 
вишкірити — to show one's teeth; дати драла — швидко втекти; 
шугнути — вскочити (to jump into); ожина — blackberry; галявина
— бездеревне місце в лісі; чхнути — пчихнути (to sneeze); 
строкатий — різнокольоровий, цяткований (spotty).

КУТОК ЮНИХ АВТОРІВ

М ОЯ БАБУСЯ ГАРНО ВИШИВАЄ. . .

Моя бабуся гарно вишиває,
Цвітуть на полотні троянди й виноград. 
Розмай калиновий там грає 
І дивні птахи цвіркотять.

Навік з’єдналось чорне і червоне,
Мойого краю гордість і краса.
Душі народу малинові дзвони,
Його веселка і його сльоза.

Наталя Маринченко, 13 рок ів

Ж И В У Т Ь  П І С Н І

Живуть пісні у нашому селі,
Вони у короваї і в калині.
Вони, як квіти рідної землі,
Як щира усмішка дитини.

їх соловейко тьохкає в гаї,
Виводить перепілочка в стерні, 
їх мати над колискою співає.
Нехай живуть пісні в моїм селі.

П Р О Г У Л Я Н К А

Вийшла ніченька погратись.
У зоряній водичці поплескатись. 
Перейшла місток.
Тут погралась, поплескалась, 
Потихеньку засміялась 
Та й далі подалась.

Оксана Кондратенко, 10 рок ів

ВЕСНА
Лагідне проміння сонця, 
зазирає нам у віконця 
вже прийшла весна.
Прокидаються діброви й луг, 
повно гомону навкруг 
■ лузі квіти зацвіли, 
пташки прилетіли, 
в ріднім гаю собі сіли, 
весну красну зустрічають 
і щебечуть вони.

Надійка Ґульовата, 9 років  

ПІДСНІЖНИХ
Вже надходить весна 
цвітуть підсніжки білі 
білий підсніжник стоїть 
він зимував в заметілі.

Ще дерева стоять у снігу 
і кущі в білому кожусі 
а я вирву підсніжник один 
і подарую бабусі.

Віктор Дубовик, 13 рок ів Н адійка Ґупьовата, 9 років
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ЩО ТАКЕ ПРАВДИВА ДРУЖБА

(Ілюстрація Христини Мізур)

(Зі збірника для дітей „Грай, сопілко, грай”)

Улюбленим місцем у саду двох подруг — бджі
лок, Ча і Шу, було те місце, де квітли їх красуні- 
улюблениці. Одна з них пурпурно-червона Троян
да з оксамитними пелюстками, що в краплинах 
роси вигравали на сонці рубіновим сяйвом. Тро
янда була велична, з погордою  поглядала на 
інших. Нікого крім себе не любила, лише бджілку 
Ча підпускала близько. Та співала їй похвальних 
пісень і розповідала всі садові новини.

Друга красуня — це ніжна, тендітна, білосніж
на Лілея, від якої йшли найчарівніші пахощі. Але 
вона була надзвичайно манірна, самозакохана. 
Дозволяла біля себе бути лише бджілці Шу, яка її 
обожняла і прислуговувала їй — витирала кожну 
пилиночку з її чарівних пелюсток.

Лілея і Троянда займалися тим, що обговорю
вали Мальву, яка росла біля тину, недалеко від них.

— Хіба це квітка? Які в неї жахливі пелюстки — 
промовляла Троянда.

— І пахощів ніяких, — казала Лілея.
— Бурян, та й годі — зійшлися поглядами дві 

красуні й ще вище підійняли свої чудові голівки.
Милуючися своїми улюбленицями, бджілки й 

не помітили, як небо вкрилося важкими дощови
ми хмарами. Подих вітру, що надлетів, збив їх, тугі 
краплини дощу прибили до землі. Дощусе дужчав, 
бджілки не могли злетіти, їм потрібно було десь 
заховатися.

— Трояндо, люба моя, сховай мене, — попро
хала бджілка Ча свою улюбленицю.

— Ти зімнеш мої пелюстки, — гордовито відпо
віла Троянда і наставила на бджілку гострі колюч
ки.

Саме тоді бджілка Шу благала Лілею:
— Врятуй мене, люба, сховай!
— Що ти? Ще забрудниш мене! — промовила 

Лілея і манірно відвела вбік свою голівку.
А Мальва все бачила й чула, нахилила до 

бджілок листя та сховала їх обох у чашечку своєї 
квітки, стуливши пелюстки...

Дощ перестав. В проміннях соняшного світла 
б дж ілки  висохли і знов стали ле гкі й весело 
кружляли біля Мальви.

Після дощу краса Троянди і пахощі Лілеї стали 
ще привабливіші та даремно чекали красуні, бо 
бджілки до них не повернуться. Вони не залишали 
своєї нової щирої подруги Мальви.

Іван Нерушно, 12 рок ів

Пояснення-сповничок: манірний — кокетний, з доброю пове
дінкою (good manners); троянда — рожа; пелюстка — flower, 
leaf, petal; обожнювати — to ador; обговорювати — обмовляти; 
тугий — сильний, тяжкий; мальва — mallow.

ЗАПИТАННЯ: Чому бджілки не хотіли повернутися до 
своїх улюблениць?



За горою Галабала Там на камені, на білім І баньки-бульки для Тані
Калабаня там стояла. Калабанники сиділи Там ловили з калабані.

В них баньки ті Таня брала Та й, умившись зранку чисто, У баньки прибралась Таня 
І на нитку їх силяла. Убирала, як намисто. ї ї  вийшла пишна на гуляння.

Гульки там були веселі — Таню в танець взяли мушки, То оте з баньок намисто 
Гойдалки і каруселі. Та як лиш пішли „дрібушки”, Трісло-присло, щезло чисто.

Плаче Таня: Ох-ох-ох! . . ” Чап-Чалап підставив склянку. Бо з отих сльозин він з хистом 
Сльози ллються, як горох! І потішив він панянку, Насиляв нове намисто.
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