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ЗАГАДКА — НЕДОМОВКА
Червоні двері 
В моїй печері, —
Сидять напереді 
Б іленькі ведмеді.

Я м ’ясо р іж у і хліб я р іж у —
Д аю  ведмедям усяку їжу.

Червоні двері це н а ш і---------------- ,
Ведмеді білі це н а ш і----------------
А що печера? Щ об розгадати, 
Ц укерку треба в ----------------смоктати!

Х Т О  ЦЕ?

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

ДЛЯ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ ПАМ’ЯТАЙТЕ 
ТАКЕ:

1. Не приймайте дарунків  від чужих.
2. В ідмовляйтесь їхати з чужими.
3. Не ходіть темними й безлю дними вулицями.
4. Знайте, хто ваш місцевий поліц іянт.

Л  о  u
V ^ a a i f

НЕ МАВ ВИБОРУ

М ама: Ч ом у ти , Ю р ч и ку , п о кл а в  ж а б у  п ід  
подуш ку сестрички?

Ю рчик: Бо я не мав миш і.
★ * ★

НЕ ЗНАЄ...
Мелася: Чи зуб болить тебе далі?
Олеся: Не знаю, бо дентист залишив його у 

себе.
* * *

НЕ МОЖЕ ЗРОЗУМІТИ...
Мама: Катрусю , чому ця салата, що ти їй мила 

має такий дивний смак?
Катруся: Не м ож у зрозум іти чому. Я не жаліла 

ні води ні мила...

Ж У Р Н Д / І  д л я  д і т е й  к о ж н о г о  в і к у
3 кольоровими ілю страціями виходить кож ного  місяця у 
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ПОВІЛЬНИЙ 
Петрусь: Чому пишеш так повільно?
Івась: Бо я пиш у до Михайлика, а він не вміє 

ш видко читати.

ДІТИ, РОЗМАЛЮЙТЕ ЦЕЙ ОБРАЗОК 
І ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ ЦІ ПРАВИЛА!
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ПОХІДНА ПІСЕНЬКА

З

Вдаль доріжка-босоніжка 
Між дубочків 
Повилась.
Пісня чиста,
Г олосиста,
Мов струмочки, полилась.

Світить сонечко згори, 
Кличе нас у табори.
У похід ми вирушаєм,
Сонце, весело гори!

Нас ялинки у хустинках 
Проводжають 
У похід:
— Прощавайте,
Та вертайте, —
Все кивають нам услід.

Снй же, сонечко, згори — 
Ми прийшли у табори. 
Вітай, літо золотисте! 
Сонце, весело гори!

Громовиця-блискавиця 
В хмарі блисне, — 

і Не зляка.

Хоч нелегка 
Путь далека,
Наша пісня не змовка!

Ми пройдем ліси і броди, 
Хай нам сонечко сія.
У походи,
У походи,
Юних пластунів сім’я!



Світлана КУЗЬМЕНКО Ілюстрація Любослава ГУЦАЛЮКА

Т А Б І Р !

Л іто-л ітечко настало.
Всіх навколо чарувало.
Небо соняш но-блакитне. 
Зеленіє все і квітне.

Вже кінець навчанню в ш колі: 
Часу в ільного доволі.
Учні кажуть: — це до нас 
Йде тепер вакацій час!

В гарну соняш ну погоду 
Д іти  їдуть на природу.
А чого? — ц ікаво знати:
В табір потаборувати!

Зручний одяг для нагоди 
І для кож но ї погоди 
У наплечники скидали, —
На в ізок їх поскладали.

Речі узяли спортові:
М’яч, ракетки тенісові...
Ш ахи, шаш ки, кілька ігор 
Не забув узяти ігор.

Все готово! і повіз 
Д ітвору веселий віз!
Як до табору в’їж дж али,
Пхати віз допомагали

Зайчики, що там були. 

Так у табір й прибули!

ЗАПИТАННЯ: Яка ріжниця між словами Ігор та ігор?

Ганна ЧЕРІНЬ

л ітн і БУДНІ
Біля річки дві Марічки 
На вечерю рвуть порічки. 
Видно всім, що то — порічки, 
Бо червоні ручки й щ ічки.

Ляля лляла молоко,
А ж  наскочив к іт  М урко!
От яка незграбна Ляля:
Цілий глечик розілляла!

Йшов Мирон і з стадіона,
А на зустріч б іг баран.
Буцнув той баран Мирона — 
Ніс розпух, немов банан.

Та Мирон і не зважає,
Бо важливу справу має:
Він прямує до Марка, 
Бачить здалека й гука:

— Гей, іди до мене, Марку, 
Сядьмо разом на горбі.
Гарну дам пош тову м арку 
На колекц ію  тобі!

Цього року гарне л іто — 
Кож ний  р ік  таке якби то! 
Досить сонця і дощу,
Квіти кв ітнуть досхочу!

Дарувати треба вміти 
Всім  чудові, гарні квіти: 
Н ін і — сині, Л іл і — білі, 
Ну, а Тоні — лиш червоні!
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Валентина ЮРЧЕНКО

МАЛІ ВАКАЦІЙНИКИ
Ілюстрація Любослава ГУЦАЛЮКА

Коли вл ітку дуж е жарко,
Добре бавитись у парку, —

Подивіться ви на цих 
Д рузів  п’ятеро малих.

З них найстарший — це Дмитро, 
Він зробив собі шатро,

Знав усе, бо в л ітню  пору 
їздив з татом до табору.

Гриць тримає корабель, —
Він об’їде сім  земель

І побачить все нове, —
Як той лебідь, попливе,

Вже моряцьку ш апку має 
Й скоро в море вирушає.

Марчик каже: — А мені 
Д обре бути у човні,

Бо зі м ною  й пес Вухатий,
Хоч... не вм іє веслувати.

Лесь — рибалка, має вудку,
М оже зловить рибу хутко, —

К отик рибки теж чекає,
У відерце заглядає.

Лесь рибалити умів,
Та... не мав він черв’яків.

Ось на гойдалці Антін, — 
Погойдатись лю бить він,

Лине вниз і лине вгору,
Він п ілотом  буде скоро!

Навіть б ілка заздрить їм,
Цим хоробрим, хоч малим.

Жарко — гаряче; лебідь — swan; черв’як — хробак (worm)

А курчата наші всі 
Ходять босі по росі.

К У Р Ч А Т А
Я гадав — нечемні діти 
М ожуть н іж ки  застудити,

І поб іг сказати бабці,
Щ об купила курям капці.

А бабуся: — Лю бий внуку,
Ти затям таку науку:

По росі, де трави й квіти, 
Д уж е  корисно ходити.

Вчись і ти, як ці курчата,
Свої н іж ки  гартувати.

Софія Майданська
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Маргарита КОЛ

П О Р Я Т У Н О К
( Іл ю с т р а ц ії а в то р ки )

Почало темніти. Тяжкі сірі хмари вкрили верхи 
гір. Холодний вітер сколихував хвилі на озері. 
Раптом понад верховіттям дерев появився бла- 
китно-білий водяний літак. Пілот пильно спостері
гав напрям, який показував помаранчевий вітро
мір. За кілька хвилин поплавці гідроплану сков
залися по поверхні води. Вже посутеніло, Павло 
Деркач причалив своїм літаком до схоронища і 
вимкнув мотор. Сила розгону висадила його на 
пісковий берег, де зустріла його дружина Ганна й 
малий собачка Бровко.

Пілот спритно зіскочив із кабіни на поплавець 
літака, а звідтіля на суходіл. Він почував себе 
щасливим, що повернувся додому.

Вітер став шалено дути так, що навіть стійкі 
дерева вгиналися в ід подуву Деркач ш видко 
забезпечив літак і поспішно рушив з дружиною 
додому. Тут було затишно і безпечно перед бурею.

Павло сів у свій улюблений фотель, а Бровко 
вмостився на його кол інах. Ганна зайнялася 
готуванням сп ізненого  полуденку. Приємний 

запах страв розносився всюди. Ганна була відо
ма, як одна з кращих куховарок в горах Адірондак.

— Чи рибалки влаштували свій табір поки ти 
відлетів? — спитала чоловіка — думаю, що вони 
добре закріпили свої шатра. Ніч буде неспокійна.

— Так, виглядало, що вони знаю ть, як це 
зр об и ти . Вони мали с т іл ь ки  пр истро їв , що я 
запізнився з відпетом, поки вони їх вивантажили. Я 
не м іг довше залиш итися. Ці перехресні вітри 
бувають небезпечні в цьому сезоні.

Ганна кивнула головою притакуючи. її чоловік 
перевозив туристів і спортсменів до відлюдних, 
диких місць у горах. Вона знала, що кращого пілота 
в околиці не було.

— Гаразд, я вже готова з обідом — сказала 
Ганна. Її обличчя за р ю м ’янилося в ід  гарячої 
кухонної ппити.

Павло п ідв івся й поспіш ив їй допом огти . 
Бровко, перехиливши голову, теж ждав на свою 
пайку.

Тільки почали їсти, як задзвонив телефон.
Я піднесу слухапьце — сказав Павло, а ти 

почни їсти. Я незабаром повернуся.
Дроти телефону почали тр іскотіти, мабуть 

вітер звалив природожні дерева.
— Що сталося? Я не можу вас чути! — Павло 

притиснув слухавку ближче до вуха. — Будь ласка, 
говоріть голосніше! Так, так, Джіме. Де це сталося? 
Скільки їх там? Мусимо підождати до завтра... Я 
підберу вас на станиці побережників, а ви под
байте про ще один літак. Я прибуду якнайшвидше. 
На тому розмова закінчилася.

Ганна зрозуміла, що скоїлося якесь лихо. На її 
стурбований запит, Павпо відповів: — Якась жінка- 
альпіністка впала на високому шпилі гори й зламала 
собі бедро. Мусимо зорганізувати групу рятівників 
і забрати її з гори. Тоді повезу її до шпиталю.

Надворі шалів гураґан.
Павло мовчки закінчив  їсти свій об ід. По

дружжя журилося долею пораненої, яка мусить 
дожидати світанку. Ця ніч була довга для всіх.

Левде засвітало, як Павло вже вислухував 
звіти про погоду. Небо далі було сіре, але темпера
тура й барометр піднеслися. Павло відчув полегшу. 
Він став швидко одягатися, а Ганна запакувала 
йому другий сніданок. Накинувши шалі на плече, 
обоє поспішно подалися над озеро. За ними біг 
Бровко.

Минулої ночі Павло не зміг наповнити збірни
ків пальним. С ьогодн і йому здавалося, що це 
триває дуже довго. Він нетерпеливо споглядав на 
годинник. Його друж ина стояла, тримаю чися 
рукою крила літака. Вона весь час споглядала на 
небо. Вітер дув безупину, але став дещо лагід
ніший. Двері літака були прочинені. Побачивши це, 
Бравко непомітно вскочив досередини. Він не 
любив вітру.

Врешті Павло наповнив зб ірники пальним, 
поцілував дружину ніжно в щоку й увійшов до кабіни. 
Він зарядив мотор. Літак став поволі посуватися, 
врешті набрав розгону, його полозки сковзнулися 
по плесі озера й машина піднялася вгору.



Павло спостерігав, як сонячні промені проби
валися крізь хмари й освітлювали в ірхів ’я гір. 
Внизу гори були ще окутані мрякою. Павло завжди 
був захоплений красою  гір, які він безмежно 
любив. Вони нагадували йому рідні Карпати, які 
дитиною мусів покинути під час війни...

Якісь дивні звуки позаду літака перервали 
його думки. Він оглянувся й із здивуванням поба
чив, що Бровко намагається дістатися до нього 
через кучу рятункових пристроїв. Песик мав дуже 
рішучу міну й Павло став сміятися з його зусиль.

— Ах, ти чортику! — сказав ніжно — як ти сюди 
попав? Виглядало, що ти хочеш допомогти вряту
вати ранену ж ін ку . Але пам’ятай — ти мусиш 
залишитися в кабіні літака, бо я ніяк незможу взяти 
тебе з собою.

Собачка позіхнув широко й звинувся в клубок 
коло свого пана. Літак продовжував свій курс.

На станиці побережників Павло взяв свого 
давнього друга Джіма: — Як ти довідався про 
випадок цієї жінки? — спитав його.

— Вони мали щастя — відповів Джім — дехто з 
п а кувал ьник ів -нос іїв  був ще в околиц і й вони 
повідомили мене. Але звідкіля ти взяв собачку?

— Він летить „за й ц е м ” — в ідповів  весело 
Павло - -  вискочив незамітно до літака, коли я 
набирав пальне.

Незабаром вся увага рятівників була звернена, 
де приземлити літак, щоб бути якнайближче місця 
нещасливого випадку. Там уже приземлився один 
лікат, а гурток рятівників стояв у тіні гори, яка 
височіла над ними.

Мужчини рушили швидко стежками, позначе
ними дороговказами, але згодом прийшлося йти 
навмання густим лісом. По дорозі натрапили на 
ведмедя, який ласував ягодами. Побачивши людей 
„вуйко ” скрився в кущах.

Коли рятівники  стали п ідн ім атися чимраз 
вижче: повітря ставало холодніше, рідше й чис
тіше, а запах смерек наповняв його приємним 
ароматом.

Раптом перед ними в ідкрилася невеличка 
галявина. Вони прийшли до своєї цілі. Стурбова
ний чоловік і син пораненої поспішили назустріч 
гуртков і рят івників . В шатрі лежала, закутана 
коцами ранена ж інка . Її обличчя було бліде й 
утомлене. Павло запевнив її, що все було гаразд. 
Слухаючи його слів потіхи, ранена повеселішала. 
Вона вірила його словам!

— Наповніть мішок до спання м’якою підстіл
кою — скомандував Павло — так вона не відчує 
стрясення. При тому Павло тісно обв’язав мішок. 
Рятівники почапи поволі спускатися вниз гори. 
Поворотна дорога тривала довше, ніж піднімання 
нагору. Всі відітхнули з полегшою, коли побачили 
плесо озера. Там стояли вже два літаки. В одному з 
них виглядав крізь вікно собачка Бровко. Він думав? 
що про нього забули!

Мішок покладено на пісок, мужчини відітхнули 
з полегшою. Зраділатеж ранена жінка й незабаром

на її обличчі появився рум’янець. Павло відкрив 
двері свого літака й Бровко скочив в його обійми.
— Я ж казав тобі, що повернуся. Наступного разу ти 
краще запишися вдома. І він посадив Бровка на 
пісок.

Жінка повернула голову в сторону Бровка, а 
песик глянув на неї наче з усмішкою. Його погляд 
заставив її усміхнутися. З тієї хвилини Бровко 
залишився при ній, поки не повернулися до циві
лізованого світу.

* ★

З того часу пройшло кілька тижнів. Одного дня 
Д еркач і отримали пакет, адресований на ім ’я 
Павла. Він здивувався посилкою, бо не сподівався 
ніякого пакету.

— Що це таке? — спитала Ганна, відклавши 
шитво. Павло розрізав опаковку. Всередині знай
шов листа й невеличку коробку. В листі з подякою 
за рятунок колишня ранена жінка прислала чек на 
сто долярів. Окремо була дописка: „Залучую теж 
подарок для Бровка, бо він спонукав мене досміху, 
коли я цього найбільш потребувала.”

— Подумай, Ганно — сказав здивований Павло
— я не сподівався ніякої нагороди за порятунок. Це 
був мій обов’язок і я його виконав. Врешті він 
відкрив теж коробку. В ній були псячі ласощі.

— Диви* диви, — звернувся Павло до Бровка — 
це подарок для тебе. Ти теж виконав своє зав
дання в порятунку.

Задоволений Бровко схрумав одну порцію. 
Мав міну: „Ось, чому я туди полетів” .

П ояснення-сповничок: в ітром ір — wind sock; поплавець — 
pontoon; вмоститися — вигідно сісти; пайка — частина, порція; 
побережник — ranger; скоїтися — статися; бедро — hip; пальне
— fuel; прочинений — ajar; плесо — поверхня води; пристрій —
equipment; „зайцем” — без квитка (stowaway); навмання — at 
random; смерека — fir tree; галявина — бездеревне місце в лісі; 
підстілка — litter; хрумати — to eat scrunching.
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Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрація Івана БРИКОВИЧА

в а т р а  в Л І С І

Коли закінчилось навчання в школі, Дмитрусь 
нічого не хотів робити. Просто таки НІЧОГО!!! 
Мама й бабуся вже сердитись почали:

— Коли ходив до школи, був хлопець як 
хлопець: і хату замітав, і Сірка на прогулянку 
водив, і по газету бігав... А тепер тільки й усього, що 
з Марком та Майком по вулиці ганяєш!

— Мамо, та ж я втомився. Приніс же гарні 
оцінки, от тепер і спочиваю.

— Ну, добре, спочивай ще тиждень, а тоді — в 
табір. Там тобі дадуть роботу!

Дмитрусь і сам хотів у табір. Не міг дочекатися! 
Але все на світі приходить, коли трохи почекати. 
Врешті настав день, коли великий жовтий автобус 
в ідв із Дмитра і к ілька  десятків  таких, як він 
приятелів далеко-далеко в табір... Сумно тоді 
стало за мамою, татом і бабусею, але показувати 
свій смуток перед товаришами не годиться треба 
сміятися! Та й не дуже було часу на сум. Раненько 
будила юнаків сурма, треба вставати швиденько, 
зібратися як слід, всі ґудзики позащібати, шнурки 
позатягати, волосся гладенько зачесати, л іж ко 
застелити й столик прибрати, бо пильна контроля 
ходить по шатрах і записує в карний список 
винних. А потім  — зб ірка , п ідняття прапора, 
вранішня молитва. Цього року піднімали вільний, 
державний прапор Незалежної Української Дер
жави.

— От уже буде про що мамі й татові написати, — 
вирішив Дмитрусь. І напевно те саме подумали й 
інші друзі-пластуни. Почалось навчання. Спершу 
серйозні дисципліни — історія і географія України, 
українська мова й література... Не знати коли й обід

прийшов. І наварили його не мама й не бабуся, а 
самі пластуни. Дехто вперше в житті це робив і 
почистив картоплину так, що командантка насва
рила: просто різав картоплину з усіх боків так, що 
кубик вийшов із неї... Але — всього можна навчи
тися.

Дні йшли за днями, хлопці навчилися і працю
вати, і пісень гарних українських співати, і бавити
ся. Особливо цікаві були військові гри, коли треба 
було йти на розвідки ворога й вишукувати „в ій 
ськові” секрети.

А найкращ і були таборові ватри. В л іс і на 
галявині розкладали вогонь. Раз-по-разу треба 
сухого гілля підсипати, а часом і ще сиру гіллячку 
ялини — вона шипить і „стріляє” , аж уважати треба, 
щоб у око не влучила. Дмитрусь привіз із собою 
гітару. М арко готувався смажити ковбаски  на 
дрючках, а хлопці оточили Дмитруся й співали під 
гітару всі ті пісні, що навчилися в таборі. А то й самі 
складали нові пісні, як уміли.

Гей, у нашім таборі
Ходять хлопці по горі.
Хто вони? Хто вони?
Українські пластуни!

Ох же ж і вигукували вони те „Українські 
пластуни” ! Так голосно, що аж в Україні було 
чутно! Так думали й так хотіли хлопці! Коли чують, 
аж наче їм хтось п ід сп івує , яким ись дивними 
голосами. Спочатку „Х ур -хур -хур !” Потім — 
,,Гу! Гу! Гу!” Такого товстого баса ні в кого з хлопців 
не було...
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Валентина ЮРЧЕНКО Іюстрація Любослава ГУЦАЛЮКА

САМОТНІЙ ТАБОРОВИК

Небо в хмарах, нічка темна, 
Причаївся л іс таємно,

Табір спить, др ім аю ть шатра, 
Вже давно загасла ватра,

Але чий то вогник світить 
Кр ізь  дерев далеких віти?

М оже це таборовик,
Що до праці не привик?

В ід обов’язків  сховався,
Щ об ніхто не насміхався?

Ні це м р ійник наш Петро 
Збудував собі шатро

Й „м ін і-в а тр у ” запаливши,
Він писати хоче в ірш і

Про небачену країну,
Яка зветься УКРАЇНА.

Слів хорош их є багато,
Але як їх укладати

Для присвяти В ІЛЬНІЙ  нені, 
Нашій славній УКРАЇНІ?

...Ватра світить, променіє, 
А Петрусь в задум і мріє...

І дивую ться звірята — 
Сіра вивірка й зайчата:

— Певно, цей таборовик 
Д о  табору ще не звикі

— А подивлюсь но я, може це з іншого куреня 
хлопці нас прийшли лякати?? — промовив найсмі- 
ливіший з усіх Пилипко. Інші сиділи тихо, замовк
ли. А дехто може й трусився... Пилипко заглянув за 
кущ, а там сиділа чимала публіка: зайчик із зайче
нятком, стара жовтоока сова, білочка, дикобраз... 
Тут навіть хоробрий Пилипко злякався й побіг до 
хлопців:

— Ой, за кущем повно звірів: зайці, сови, вовки, 
лисиці й ведмеді!

— Оце вже неправда, — обізвався Дмитрусь. — 
Тут ні вовків, ні ведмедів не водиться.

Дмитрусь був найкращим учнем у клясі, то хоч 
він був не такий хоробрий, як Пилипко, а зате 
краще знав природу.

— Ну, може то були корчі й пні, що виглядали, 
як вовки й ведмеді, — признався Пилипко. Але 
сова, зайці й білки були і є напевно.

— То як вони так люблять музику, давайте 
співати далі, а вони можуть нам підтягувати.

Дмитрусь узяв гітару, і знову на ввесь ліс 
попилась нова пластова пісня:

Через гори і ліси 
Залунали голоси:
Хто вони? Хто вони?
Українські пластуни.

Пояснення-сповничок: защібати — запинати; галявина — 
бездеревне місце в лісі (clearing in the forest); дикобраз — 
porcupine; кубик,зменшене від куб — невеличкий шестигранник 
з квадратовими гранями.
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Леся ШАНТА Ілюстрація Христі МІЗУР
П Р О  М У Д Р У  Д І В Ч И Н К У

(Скорочено зі збірника оповідань „На хуторі дядька Марка” ).

Веселим гомоном озвалася затишна кімната 
дядька Марка в його хуторі в Канаді. В печі ярко 
палахкотів вогонь, а колостола юрмилися дівчатка 
і хлопчики. Вечорами діти сходилися на хуторі 
дядька Марка, щоб послухати оповідань хазяїна.

Мяпа Христинка попросила дядька, щоб роз
повів казку про мудру дівчинку, що жила далеко на 
Україні.

— Казка про Мудру Дівчинку, що жила далеко 
на Україні. Гм... гм... — і Дядько Марко задумався.
— Чув таку, чув. Бабця оповідала мені, коли я ще 
малим хлопчиком був. Отож слухайте.

За горами, за морями, на нашій рідній Україні, 
там, де батьки ваші народилися, жили собі 
у великому місті два сусіди. Один багатий- 
п,)ебагатий купець, а другий — бідний робітник. У 
багатого купця і дружина чепурна, й доня красуня. 
У нього й хата велика і слуг повно. А в бідного 
тільки й втіхи, що донечка Софійка.

Та бідний робітник тим не журився. Не дав йому 
Бог багатства, але дав доню. Та таку добру, таку 
розумну, що в цілій Україні важко було знайти 
такої. Всім помагає, всіх потішає. А вже коли хто за 
порадою прийде, то не відкаже, добре порадить.

Здалека приходили до неї люди. Вона всіх 
вислухає, розпитає, а тоді й каже:

— Навчала мене покійна моя матуся, що ранок 
від вечора мудріший. Ідіть, проспіться, а завтра 
приходьте. За ніч передумаємо, видніше буде, що 
робити.

В тому часі князь, що володів в Україн і, 
задумав одружити найстаршого сина. Та хотів він 
йому знайти дружину не абияку. Не красуню, не 
багату, а розумну. Щоб вона йому і вірною дружи
ною була, і дорадницею в державних ділах. Щоб 
гідно  могла його заступати перед чужинними 
послами, коли він у походах буде або нездужає.

Скликав князь наймудріших мужів держави на 
пораду. Довго радилися вони, довго думали, аж 
нарешті сказали: „Зробимо так. Загадаємо три 
загадки. Котра дівчина всі три загадки відгадає, 
стане дружиною молодого князенка” .

Розбіглися посли по містах, по містечках, по 
селах і хуторах. Оголосили першу загадку: „Щ о на 
світі наймасніше?”

Що на світі наймасніше? Багато відгадувало. 
Та князь тільки головою похитував: „Ні, — каже, — 
не так. Не вгадали!”

Почув цю загадку й багатий купець. Прийшов 
додому та й каже:

— Нема на світі н ічого  м асніш ого за мою 
свиню. Кращої відповіді й не буде, я певен!

А бідний робітник тільки плечима знизив.
— Тяжка загадка, — каже. — Піду спитаю у 

Софійки.
— Покійна матуся все казала: „Д о н ю  моя, 

затям собі: ранок від вечора мудріший” . Ходім 
спати, а завтра побачимо.

Другого дня вона й каже йому:
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— Ідіть, тату, до князя і скаж іть :,, Наша україн
ська земля наймасніша. Ніде не родить така добра 
пшениця. Ніде нема такої смачної гречки, городи
ни, овочів! Бо земля наша чорна, родюча. Вона й 
наймасніша на світі!

— Добре відгадала твоя доня, — сказав князь і 
післав його додому.

І знову розбіглися посли по містах, містечкахк, 
по селах і хуторах і оголосили другу загадку: ,,Що 
на світі наймиліше?”

— Моя ж ін ка , — сказав  багатий купець  і 
поцілував свою дружину.

А бідний робітник прийшов додому й каже:
— Ось знову князь дав загадку. Та тяжка ж яка! 

Либонь не відгадаємо цієї. Що на світі наймиліше?
— Не ж ур іться, тату, — ранок від вечора 

мудріший. Лягаймо спати, за ніч передумаємо, а 
завтра побачимо.

Другого дня вона й каже:
— Ідіть тату і скажіть князеві: Моя українська 

мова наймиліша. Бо нею моя матуся навчила мене 
вперше вимовляти ,,мама” й ,,тато” . Бо нею я 
вперше просила їсти. Нею мені матуся співала 
прекрасні пісеньки!

Здивувався князь. Погостив бідного робітни
ка, розпитав про Софійку і післав додому.

Не встиг бідний робітник дійти до хати, як 
князь знову розіслав послів по цілій країні. Вони 
проголосили третю загадку: ,,Що на світі найбис- 
тріше?”

Наталка ТУРЧМАНОВИЧ

— Не може бути легшкої загадки, — сказав 
багатий купець.

— Мій вороний кінь найбистріший. Йому рівно
го в цілій Україні не знайдете!

Почув бідний робітник третю загадку та й 
зажурився.

— Ні, Софійко, цю вже аж ніяк не відгадаємо.
— А може вдасться, тату! Попробуймо. Ранок 

від вечора мудріший! Передумаємо.
Раненько другого дня Софійка й каже:
— Тату, тяжка третя загадка, та думаю, що я 

вгадала. Думка на світі найбистріша. Ось гляньте! 
Тепер ви думкою зо мною, в Україні, а за хвилину 
вже ген-ген, аж за морями, в чужих краях. Ось ви* 
тепер думаєте, що ви з князем у його палаті, а за 
хвилинку в нашого сусіда, у багатого купця. Так, 
думка на світі найбистріша!

Сподобалися старому князеві Софійчині від
повіді. Післав він карету з послами до бідного 
робітника, щоб забрати його та Софійку до князів
ської палати.

От так Софійка стала дружиною князенка. І 
жили вони довго й щасливо, бо Софійка була 
мудра і добра.

Довго було тихо. Всі задумано дивилися в 
догоряюче полум’я.

Пояснення-сповничок: юрмитися — гуртуватися, громадитися; 
чепурний — дбайливий (neat); городина — vegetables; встигати
— to be in time.

ЛЕСИНА МУРЗА
(Ілюстрація Всеволода Маґаса)

Леся має малу Мурзу, —
Так собачку звати, —
Усе Мурза розуміє,
Не вміє сказати.

Леся скаже: — Танцюй Мурзо! 
І Мурза танцює,
Крутиться довкола себе 
Й на місці тупцює.

Леся скаже: — Покачайся!
Мурза — лапку вгору —
Качається на всі боки,
А нам — сміх до змори.

Леся скаже: — Хочеш кістку? 
Мурза розуміє,
Вмить стає на задні лапки 
Й чемно просить — виє.

А як Мурза гризе кістку, —
Не дасть відібрати,
Як підійдете близенько,
То буде гарчати.

Любі дітки, вам цікаво, 
Хотілося б знати —
Яка ж  ота мала Мурза?
Чорна, чи кудлата?

Вона біла, кучерява,
Довгі вуха має,
В неї хвостичок куценький,
Ним весь час махає.

Цю розумну, гарну Мурзу 
Леся дуже любить,
Наче мама ту собачку 
Пестить і голубить.

Тупцювати — дрібно скатати; качатися — перекидатися; змора
— втома, змучення.
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Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрація Юрія КОЗАКА

ПЛАСТУН ВИЇЖДЖАЄ НА ТАБІР

У нед іленьку раненько 
Виряджала сина ненька 
Не на М ісяць на сто днів,
Т ільки в Табір Пластунів.

Ой, ти, милий м ій синочку, 
Вдягни теплу п ідсорочку, 
Візьми ватяні штанці 
Й теплі светри — ці й оці.

Колдру запакуй тепленьку,
Щоб спав добре н ічку всеньку, 
і подуш ечки аж дві —
Буде м ’яко голові.

Та й візьми у табір, сину,
Теплу мамину хустину:
Як повію ть злі вітри,
Не замерзнеш у шатрі.

Ш ість пар вовняних шкарпеток, 
А до того ще й пакетик:
В нім  в ід  каш лю  сім  таблеток, 
Масть для рук і масть для ніг, 
Щоб собі в бід і пом іг.
Рідина в ід комарів,
В ід ж ук ів  і в ід  вуж ів,
Ще й коробка аспірини —
Все це влізе до торбини.
Не забудь папір покласти,, 
Щ об листи писав нам часто,

Шахи, книги, олівц і —
М ожна нести їх в руці.

Ну здається все готово, 
Запаковано чудово!

А пластун зідхнув тяженько:
— Д якую , кохана ненько!.. 
Ну, вже йду. Нема часу.
ЯК Я ВСЕ ЦЕ ДОНЕСУ?!!!

Галина КИРПА

П Р О Х О Ж И Й  С Е Р П Е Н Ь

Вже на троянді —
лише спомин цвіту.

До неї в гості не приходять маки.
І наш Д н іпро  поплакує за літом,
Я помагаю  йому плакать.

Троянді так незатишно й нестерпно.
Хоч сонце й зазирає їй у вічі.
Куди ти чимчикуєш , друж е Серпню? 
Хіба уже й спинити тебе нічим?
Не чує Серпень.

Він тепер — прохожий.

Він знай біжить... біжить...
не набіжиться...

Коли й вернувся б,
то навряд чи зможе

На л іто ще хоч раз та подивиться.
Бо на троянді —

лише спомин цвіту.
І маки так стоять,

немов не маки.
І наш Д н іпро  поплакує за літом,
Я тр іш ки  помагаю  йому плакать.

Прохожий Серпень — тут серпень, який відходить, який  
минається. Авторка висловлює тугу за Серпнем — свою й усієї 
природи — квітів і Дніпра.
Чимчикувати — йти швидко (to walk quickly); навряд — ледве, 
сумнівно (hardly, scarcely).
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Світлана КУЗЬМЕНКО

ОСЬ І ТАБІР
(Ілюстрація Любослава Гуцалюка)

Тут п ід  л ісом  буде табір!
Навкруги веселий гамір.
— Нумо, шатра розкладаймо! —
Часу наш ого не гаймо!

Шатра весело складались.
А навколо придивлялись 
К ізка , пташка, черепашка,
І метелик, і комаш ка...

Д уж е  всім  було цікаво:
Праця йшла немов забава.
За годину — вже уряд 
Ш атра складені стоять!

А тепер, мерщій до лісу! —
Принести сухого хмизу.
Бо коли почне темніти,
Треба ватру розпалити.

Всі гуртом піш ли до лісу.
Нанесли сухого хмизу.
Принесли гілля сухого:
І тонкого  і товстого.

Ватра весело горить.
П існя рад існо летить.
П оп ід  небом пісня лине 
В край-леґенду Україну.

Гаяти — тратити; мерщій — швидко; хмиз — сухі гіллячки 
(brushwood, dry brunches).

Н О В А Ч К И
(Ілюстрація Ніни Мриц)

Сівши в лузі на пеньок, 
Зажурився новачок:
Всіх він правил ще не знає, 
Поспішає, не встигає...
А ж  до нього зайчик — скок! 
Теж  сідає на пеньок:
Ні доріг, ні трав не знаю, 
Де не йду — то заблукаю...

Ганна ЧЕРІНЬ

Щ об від всіх не відставати, 
Треба пильно працювати. 
Старші друзі нам зразок — 
Тож  на них р івняймо крок.
Із веселими піснями,
День за днем, з товаришами 
Ми зростемо без біди 
Пластунами хоч куди.

Д О Б Р Е  В М И Л А С Я

„А  чи добре вмилася, люба доню ?”
„Д у ж е  добре, мамонько! Ось долоні,
Ось які чистенькі! Подивіться!

Та нема ні мила вже, ні водиці,
А в м ідниц і труситься піна біла,
То... умити носика я не вспіла...”

Гапина Чорнобицька
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ВЕРЕДЛИВА КАТРУСЯ Й НЕСЛУХНЯНИЙ ЦАПИК
Таня ГУК

Маленькою дівчинкою Катруся була жвавою 
дитиною. Вона цікавилася всім довкола. Вона 
хотіла все знати, або взяти, чи бодай доторкнути
ся своїми ручками. її мама мала відповідальну пра
цю, а вечорами ходила на вишкільні курси й не мо
гла впоратися з дітьми й домашньою працею. Тому 
взяла собі прислугу — Галю.

Галя була доброю помічницею, дбала про 
хатню господарку, а до дітей ставилася як до 
рідних. Зокрема любила вона Катрусю, хоч дівчин
ка не раз дошкулювала їй своєю цікавістю, впер
тістю, а то и непослухом.

Найбільше цікавила Катрусю кухня. їй хотілося 
знати що Галя робить ножиком, ложкою, як вона 
готує їжу и варить. Тоді ще не було меленого м’яса 
в продажу, а з харчами в Україні взагалі було 
скрутно. Щоб мати мелене м’ясо, треба було 
змолоти його вдома за допомогою м’ясорубки. Ця 
м’ясорубка зокрема цікавила Катрусю. Коли після 
вжитку цього пристрою Галя розкладала її на 
частини, Катруся негайно з’являлася в кухні.

Як тільки Галя вийшла на хвилину, Катруся 
зараз швиденько хапала якусь частину м’ясорубки
— ножик чи ситко й виносила до сіней. В сінах 
були складені порубані дрова й Катруся ховала 
частини м’ясорубки поміж полінами. Галя доіаду- 
валася, що це Катруся ховала складові частини до 
м'ясорубки и просила дівчинку віддати їх, щоб не 
погубились Галя терпеливо вговорювала дівчинку 
повернути заховане. Катруся завзято мовчала, але 
врешті лагідний голос Галі перемагав її впертість.

Увечорі Катруся хотіла бавитися. Вона вечеря
ла нерадо, бо знала, що незабаром після їж і 
покладуть її до ліжка. Треба було довго її умовля-

цапка й Катруся давала себе переконати, що пора 
йти до ліжка.

Вона так полюбила казочку про цапика, що 
кожного вечора тато мусів розказувати її, хоч з 
деякими змінами. Тато розповідав, що цапик був 
чемний, слухняний, не робив шкоди, ходив до 
дитячого садочка й не бився з товаришами.

Але одного разу не послухав діда й баби й 
пішов у ліс, де були вовки. В темному лісі зустріну в 
вовка, який його загриз.

Ставши старшою, Катруся зрозуміла, чому 
треба бути слухняною . Вона навіть навчилася 
пісеньку про неслухняного цапика:

А у д іда та у баби був розумний цап.
Сам по воду ходив, сам і кашу варив,
Сам харчі добував, д іда-бабу годував.
Як пішов той цап та у тевний ліс,
А на зустріч йому б іж ить сірий вовк:
— А, давай, каже вовк, ми поборемось.
Та й схопив цапка та й упоперек — 
розшматав цапка вовк. По зеленій траві, 
куди роги, куди ноги, куди цапова шерсть.

Сумно стало Катрусі, що так загинув цапик. 
Але вона знала, що це трапилося через його 
наслухняність діда й баби, які заборонили йому 
йти в ліс, де живуть хижі вовки.

З того часу Катруся стала слухняною.
Пояснення сповничок: м’ясорубка — пристр ій  молоти м ’ясо 
(meat chopper); пристрій — gear, device; вередливий — ca
pricious.
Запитання: Чому Катруся стала слухняною?



К В І Т К А  І Б Д Ж І Л К А
На кв ітоньц і бдж ілка  сиділа в саду І меду на ній назбирала бджола.
Напевне та квітка була у меду. Занесла у вулик, а пас ічник-д ід
Напевне та кв ітка  солодка була, Нам з вулика меду приніс на обід.

Текст М. ПОЗНАНСЬКОЇ Музика Ю. РОЖАВСЬКОЇ

НАША КИЦЯ
(Ілюстрація Всеволода Маґаса)

Раз біленька наша киця 
Д о комина влізла 
Й уся чорна, як той вугіль 
На п ідлогу злізла.

Я її в водиці теплій 
М ию, вимиваю,
А вона мене за руки 
Дряпає й кусає.

Мокра вирвалася з хати,
На паркані сіла,
Але з чорної, як вугіль, 
Стала знову біла.

Хоч нечемна — та грайлива 
Наша біла киця.
Чи у вас така є, діти, 
Киця-жартівниця?

Наталка Турчманович

Грайливий — охочий до забави (playful).
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Микола ЩЕРБАК Ілюстрація Всеволода МАҐАСА

ЗОЗУЛЕНІ ЧЕРЕВИЧКИ
(Казка)

Це було у давнину 
(Так я казочку почну),
Хоч Зозуля мала крила,
Та вона тод і любила 
По землі ходити п іш ки,
А щоб не кололо в н іж ки , 
То взяла собі за звичку 
Мандрувати в черевичках, 
В черевичках не простих, 
А чарівно-золотих!

Раз Зозуля в л ітню  днину 
Забрела на полонини,
А там сонцем квітне л іто -  
Як же серцю  не радіти! — 
Де не глянеш, то сунички 
Розкриваю ть н іж н і личка, 
Травка тихо шелестить.
І схотілося Зозулі,
Як у дні давноминулі 
Тут босон іж  походить!

Т ільки  здумала Зозуля,
То ш видесенько роззулась 
І, поклавши на травичці

Чарівничі черевички, 
Пострибала радо боса — 
Пташечка дзвінкоголоса!

У ж итт і не без пригоди...
Раз Зозуля у негоду 
Бігла боса по обн іж ку  
І вколола ліву н іж ку .

— Ой — скривилася в ід  болю 
А ж  затріпала крильми!
І в ту мить... злетіла вгору! 
Вгору-вгору понад бором, 
Над оселями й лю дьми...
Як приєм но так літати,

З висоти лю дей вітати, 
Щ астя-долю  всім  кувати!..

★ ★ ★
Та минуле не заснуло... 
Пригадалося Зозулі,
Як-то їй на полонині 
Серед зелені й травички 
Смакували там сунички! 
Як босон іж  все ходила ,
Як було їй гарно й мило!
— Ой, а там ж е  черевички 
Ж дуть на неї у травичці!..
І Зозуля вже без стриму 
Злинула на полонину!.. 
Кож ний  кущ ик і стеблину 
Оглядала як могла!
— Де под ілись черевички? 
Чи Ворона узяла?
Чи схопила їх сорока — 
Збиточниця білобока?!.. 
Так ш укаю чи, Зозуля 
Несподівано наткнулась 
На зарощений горбок. 
Глянула, а там листочок, 
Усм іхнувш ись, шепотить: 
„О сь  це м ісце у травичці, 
Де стояли черевички” ...

Та — о диво — зам ість них, 
Черевичок чарівних,
В ласці сонця і тепла 
Пишна квіточка цвіла!

Мов у сні Зозуля стала 
І сама уже не знала 
Чи журитись, чи радіти! — 
Всю ди квіти,

квіти,
квіти!..

Це ж  чарівні черевички,
Як з землі набрали сили,
То коріння розпустили 
Й почали зростати квіти,
А їх лю ди охристили — 
Зозулені черевички!

Як підете, лю б і діти,
По сунички теплим літом,

То в ліску серед травички 
Вас зустрінуть Із привітом 
Синьоокі ніжні квіти — 
Зозулені червикиї

Пояснення-сповничок: Зозулені черевички — так звуть ■ Україні 
фіялково-сині, зрідка рожаво-блакитні або білувато-жовті 
квіти. Ростуть вони сарад трави. Інша назва — сокирки. 
Ботанічна назва: Consollda avrensis.
Зозуля — cuckoo Є повір’я, що зозуля кує людям літа І віщує 
майбутнє. Полонина — пасовище на горах (pasture on a plateau, 
mountln valley); стрибати — скакати; нагода — погана, дощова 
погода; обніжок — краєчок, межа поміж полями, ланами, 
городами; бір — pine forest; злинути — злетіти; кличка — назва.
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Зірка МЕНЗА ТЮК Ілюстрація Христі МІЗУР

М А К О В Е  К Н Я З Ю В А Н Н Я

Край села у хмарах бузку стояла собі хата. 
Коло хати квітник, за квітником сад-город, а далі 
розлоге ш ироке поле. У кв ітн и ку  красувалися 
маки, рожі, чорнобривці, у садочку стигли вишні, 
груші, запахущі яблука-антонівки, в полі половіли 
пшениці. От вийшла з хати Мариночка та й замилу- 
валась:

— Ти, рожо, гарна, бо повна і висока. Ти, 
трояндо, рясна й духмяна. Ти лілеє, мов біла панна. 
А ти, маче, гарно цвітеш: що червоний, що великий. 
Тільки ж ледь розквітнеш — уже й облітаєш. Мало з 
тебе краси.

— Дарма, — на те мак. — Я недовго цвіту, бо не 
тепер я князь.

— А коли ж?
— Побачиш!
От він прехороші свої лискучі пелюстки розгу

бив, — лишилася малазелена маківка. Та маківочка 
росла, росла і виросла, а далі достигла.

— Який ти тепер, маче, — каже Мариночка. — 
Як у загадці: повна діжка жита цвяшком накрита!

А Маринчина бабуня маківок назрізала, нарва
ла троянд, жоржин, чорнобривців, пахучого васи
льку, все разом у пучок зав’язала та й кличе 
Маринку:

— Ходім, онучечко, мак святити, бо сьогодні 
Маковія!

Посвятили, на покуті поклали, а мак і пишаєть
ся:

— Тепер я нарешті князь!
А з ним жоржини, троянди, пахучий васильок

— увесь квітник величається:

— Ось яка нам шана! Тепер-то кожному видно: 
ми, квіти, коло хати найцінніші. Квітник — головна 
річ для людей!

Слухали те, слухали яблуні та груші, а далі не 
втримались:

— Чекайте-но! Сьогодні Маковія, а за тиждень
— Спаса. А на Спаса господар з господинею  
покладуть у кош ик наші яблука рум’яні, груші 
соковиті, наберуть молодого меду та й теж 
будуть святити. Буде й садовині шана! Буде й 
князюваннячко! Хіба що верба не князюватиме, бо 
на ній, звісно, груші не ростуть.

— От таке! — зашуміла на це верба. — Та ви, 
груші-яблуні, лиш перші бруньки розкривали, а мак 
стояв несіяний, коли я князювала. Моє князювання
— найперше, бо найранішої весни!

Вербу святили на Вербну неділю. Ще й прика
зували: ,,Верба б’є, не я б’ю, за тиждень Велик
день!” То хто ж серед вас найголовніший князь: 
чи мак, чи сад, чи верба?

Зашуміли дерева, заторохтіли маківки, кожне 
себе вихваляло.

Але вижате поле блищало просто сонця золо
тавою стернею і не втручалось до розмови. Сни
лось собі книшем, кутею на різдвяному столі, 
паскою в великодному кошику, пухким калачем на 
Спаса, короваєм під весільними вінками. Воно 
знало, що знало! Тому дрімало стиха, набирало 
сили , аби й н а р ік  ви ко хати  лю дям  кн я ги н ю - 
пшениченьку.

Пояснення-сповничок.' половіти — to grow yellow; духмяний 
запашний; пелюстка — petal, flower-leaf; пучок — китиця, букет; 
брунька — bud; жоржина — dahlia; васильок — basil,чорнобри
вець — indian pink; стержі — stubble; книш — loaf of bread vith 
stuffing.
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ДИТЯЧИЙ ПРИВІТ
(У 90-л іття  Е дварда  К о за ка )

Хто не знає пана Ека,
Хто не чув про пана Ека?
Він і пише, і рисує
Чи на дворі сніг, чи спека.

Він здається, не сіріється, 
Все поважні має м іни —
Та зате до нас см ію ться 
Милі Екові картини.

А коли напише вірша 
Д обрим дітям на потіху,
То чи хочеш, чи не хочеш,
А не вдержиш ся від см іху.

Ми ніколи не забудем 
Веселеньких тих картинок,
Як до нас із Чап-Чалапом 
Він чалапав у гостину.

І тому то наші діти,
Ті, що зблизька і здалека — 
Всі ум ію ть розказати 
Про отого пана Ека.

І його вітаю ть щиро 
У його родинне свято:
В уродини-роковини 
Ще й дев’ятдесяті!

Дай Вам Боже, все, що гоже: 
М ного літ, багато сили,
Щ об не раз Ви у „В еселц і” 
Нас, дітей, розвеселили!
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Леся БРИЗГУН-ШАНТА Ілюстрація Христини МІЗУР

ПРО СМУГЛЯВО-ЗОЛОТИСТОГО МЕТЕЛИКА
На краю села коло хатки дідуся Костя жив собі 

великий метелик із смугляво-золотистими крила
ми. Був він чи не найщасливішим метеликом у 
цілому світі. Літав коли й куди хотів то вгору 
високо-високо, то низько-низенько над самою 
травою . Коли ж втомився л ітанням, сідав на 
стеблинку-травинку і колихався ліниво поки не 
відпочив.

Коли захотілося йому пити, опускався на 
самісіньку середину квітки і висмоктував солод
кий мед. Одного разу літаючи, зауважив метелик 
щось червоне, блакитне й жовте наче різнокольо
ровий килим, кинутий на траву. Метелик здивував
ся. Невже такий  гарний  килим  не л ітає?  Він 
пригадав собі, що й учора він бачив цей самий 
килим на цьому самому м ісці. М етелик сів на 
стеблинку і задумався Ri H подумав — полечу й 
порозмовляю з цим килимом.

Д руго го  дня ранн ім -ранком  ще до сходу 
сонця метелик вибрався в дорогу. Незабаром 
показалася внизу галявина вкрита різнокольоро
вими квітами. Д еякі мали багато довгих білих 
пелюсток, що ніби виростали з великого жовтого 
клубка. Метелик підлетів зовсім близько до одної 
із білих квіток і шепотом спитав: — Чому ти не 
літаєш так, як я, біла ромашко? Невже тобі не нудно 
сидіти не рухаючися?

— О, ні сказала ромашка. Мені тут дуже 
приємно. Копи мені скучно , тод і чекаю ночі. 
Обертаю голівку до неба й дивлюся як на небосхилі 
сходять зорі. Я люблю зорі! Мені здається, що на 
світі немає нічого кращого як зорі! Я хотіла б бути 
зіркою!

— Ромашко, — сказав метелик — та ж ти зовсім 
мов зірка!

Ромашка вдоволено всміхнулася, а метелик 
полетів далі. Т ільки  він п ідн ісся  вгору, коли 
побачив поле блакитних квітів. Підлетівши ближче, 
він побачив що це сині незабудки.

— Незабудко — сказав він ніжним голосом — 
чому ти сидиш цілий день так тихенько? Чому не 
полетиш так, як я? Невже тобі не скучно?

— О, ні! Мені ніколи не сумно. Я цілий день 
дивлюся на небо й мені здається, що на світі немає 
нічого кращого як небо!

— Але ж ти виглядаєш зовсім  як небо! — 
Вигукнув метелик і полетів далі.

Цим разом летів довго-довго. Коло хати при 
дорозі побачив багато квітів. Вони були високі, аїх 
голівки були круглі, ясно-жовті та блискучі. Кожна 
квітка виглядала мов велика тарілка.

Метелик спитав: — Чого ж ти, соняшнику, стоїш 
тут при дорозі? Невже тобі ніколи не хочеться 
літати?

Але кв ітка  похитала гол івкою : — О, ні! Я 
люблю дивитися на людей, що проходять сюдою 
щодня. І на веселих, радісних таборовичок, що 
цією дорогою спішать під свої шатра, повертаю
чись із прогулянок. Я ніколи не втомилася. Як ніхто 
не проходить дорогою, тоді я дивлюся на сонце — 
велике, прекрасне, тепле, ясне, кругле сонце. 
Люблю сонце. І знаєш що, метелику — я часто 
думаю, як було б гарно, коли б я була подібна до 
сонця!

— Але ж ти виглядаєш зовсім як сонце — 
кругла й жовта, світиш мов сонце. Мабуть тебе 
люди тому й називають соняшником!

Раптом метелик відчув втому. Він вже так 
довго літає. Йому треба пошукати тихе, спокійне 
місце, десь у холодку, щоб перепочити. І метелик 
подався в ліс. Він присів біля струмка, де висока 
трава, розлогі дерева та сріблиста вода давали 
освіжний холодок.

І хто подумав би, що й тут росте квітка — 
фіолетно-пурпурова, ніжна, скромна фіялка.

— То ти живеш тут, у цьому холодному лісі — 
здивувався метелик — Чому не полетиш до світла 
до сонця?! Невже ти тут не нудьгуєш? — закидав 
метелик фіялку питаннями.

— Так, — відповіла фіялка — я інколи нудьгую 
в довгі соняшні дні. Тоді чекаю на присмерк, коли 
сонце лягає спати. Я дуже хотіла б мати фіялково- 
пурпуровий кольор.
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Людмила CAP АКУЛ А Ілюстрація Всеволода МАҐАСА

Б Д Ж І Л К А  І Г А Л И Н К А
Мама жало витягає 
І компреси прикладає:
— Це, Галинко, будеш знати 
І б д ж іл о к не зачіпати,

Бачиш як одна бджола 
Тобі болю  завдала?
А як би так налетів 
Й увесь рій тебе вкусив?!

Як гуде бдж олиний рій, 
Нерухомо, тихо стій!

Спинка від спина — back; жало — sting.

ВЕСЕЛА КУПІЛЬ

Б дж ілка  сіла в кв ітнику,
У вишневому садку,
Сидить, крильцями тріпоче, 
Мабуть, їсти бдж ілка  хоче.

Що є в кв ітц і — бдж ілка  знає 
І том у сю ди літає,
Тут бере нектар з кв іток,
З нього робиться медок.

Бджоли в вулику живуть,
Чуєш, як вони гудуть?
Б дж ілки  добрі господині,
Вони в праці щогодини.

Д о Галинки каже ненька:
— Не п ідходь до бдж іл  близенько, 
Б дж ілка  зайнята, кусає,
Вона мед приготовляє.

Не послухала Галинка 
І торкнула б д ж ілку  в спинку,
Але вмить та бдж ілка  мила 
Галю в щ ічку укусила...

Плаче, сльози ллє Галинка,
Як малесенька дитинка,
Л ичко їй напухло вмить:
— Ой, болить мені, болить!..

Надворі гаряче,
І сонце так не пече, 
Мов сам огонь тече 
З небес на ср ібну воду 
Та радощ і — не гріх,
І в розпалі утіх 
Наш молодечий см іх 
Вітає прохолоду.

— Знаєш, ф іялко, ти зовсім  виглядаєш на 
фіялково-пурпурове небо при заході сонця!

Фіялка похитнула голівкою, а метелик полетів 
додому. Цієї ночі тіні були довші як звичайно й 
поволі вкрили оточення. Маленькі квіти закрили 
голівки і спокійно гойдалися, а нічний вітерець- 
легіт заколисував їх до сну. Всі вони були дуже 
щасливі, а метелик сказав їм, що зовсім подібні до 
того, що їм подобається і що найбільше люблять.

В світі буває так, що кожному припадає до 
вподоби щось гарне, добре, шляхетне, кожний 
думає і мріє про те, щоб самому таким стати. Але 
про це треба не тільки думати, але й намагатися 
таким стати.

Пояснення-сповничок: стеблинка —здрібніле від стебло (stem, 
stalk); галявина — бездеревне місце в лісі (clearing in the forest); 
пелюстка — petal, flower-leaf; легіт — легкий вітер (soft wind, 
gentle breeze).

21



КУТОК ЮНИХ АВТОРІВ В І Т Е Р

Н Е С П О Д І В А Н К А

Називаюся Івась. Хочу розказати вам про мій 
день народження й про те, як я отримав мій 
найкращий подарунок.

Почалося з того, що я пробудився вранці в 
день мого народження, скоро  встав, помився, 
вдягнувся і поснідав. Мама каже, що я мушу бути 
готовий іти до школи ще перед сніданком. Добре — 
я був готовий! Мама ще була в ліжку. Я скоро побіг 
до неї, поцілував її, а вона сказала до мене: 
,,Многая літа” , обернулася і заснула.

— Мамо, а де мій подарунок!
Мама подивилася на мене довгим поглядом та 

й сказала: — Ти вже маєш десять років, тобі не 
треба подарунків.

Я обернувся й пішов до школи.
В школі діти бажали мені „Многая літа!” й 

питали: — Що ти дістав у свій день народження? Я 
відповів, що мама сказала, що я маю вже десять 
років і мені подарунки непотрібні. Всі діти сміялися 
з мене, а я був увесь час сумний.

Коли мама прийшла забрати мене, я сказав їй, 
що діти сміялися з мене. А вона тільки подивилася 
на мене й усміхнулась. Я зайшов ще до бібліотеки й 
позичив кілька книжок про собак. Я завжди хотів 
мати маленького собачку.

Ми поїхали додому. Повечерявши, я зробив 
завдання і п іш ов до л іж ка  читати. За яко їсь  
півгодини я почув, що вхідні двері до хати відчини
лися. Я знав, що це був тато, але я був занадто 
засмучений, щоб його привітати. Я почув, що мама 
сказала до тата: — Будь обережний з тією скринь
кою. А що з нею має с...? Решти я не дочув, бо мама 
перебила йому: — Будь тихо! — сказала суворо. 
Потім додала: — Можна відкрити, Івась читає 
книжку.

За кілька хвилин я почув, що батьки йдуть 
сходами нагору. Двері відкрилися і мама внесла 
торт. Після того, як я її поцілував, увійшовтато, аза 
ним вкотилося щось маленьке, чорне. Воно підбіг
ло й скочило на моє ліжко. Це була для мене 
велика несподіванка. Це був маленький собачка! 
Він мав білі лапки, біле підборіддя й носик та білі 
груди. Я назвав його ,,П у к і” , бо він був такий 
гарний. На другий день я розказав дітям про мою 
несподдіванку.

Це був найкращий подарунок, який я колине- 
будь дістав!

Тарас Хаму па, 12 років, учень ,, Рідної Ш коли" в 
Нобп Парку в Австралії. На Літературно-мистецькому 
конкурсі ім. Василя Симоненка в Мельборні він отримав 
в 1991 році відзначення за це оповідання.

Вітер колиш е 
Трави ш овкові,
Припадає до маку голів,
А у тихій, давній д іброві 
Співає собі м іж  дубів.

Оксана Кондратенко, 10 років.

В І Н О Ч О К  М І Й

Віночку мій, цвіте барвистий, 
Вкраїна кв ітує в тобі.
Бентежний, нев’янучий, чистий, 
Веселку зібрав у собі.

Плели тебе руки дівочі,
Лю били, чекали когось,
Аби на Купалові ночі,
Що мріялось, та і збувалось.

Л ю бисток і руту і м ’яту,
І маки й барвінок несем.
В в іночок одягнемо хату 
І землю  віночком  вберем.

Ніна Рій, 13 років.

Д О Щ

Д ощ у осіннього я не любив,
Холодним серцем студить він природу.
З дерев листки зриває без жалю , 
іх вітром кидає в холодну воду.

Д ощ ик радісний лю блю ,
Щ о напуває соняш ник і жито.
З його веселки я в інок зроблю,
З краплинок — веселі квіти.

Н іна Рій, 13 р о к ів

В И Ш Н Я

Ридає сніг, радіє вишня,
Бо від його полону утекла. 
Тепер вона вбереться пишно. 
Д іждалась сонця і тепла.

В іночкам дн і весняні йдуть. 
Дарую ть вишні цвіт з росою , 
Вже бдж оли загудуть 
Над її б ілою  косою .
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З О Л О Т И Й  С Т І Л
(Із  зб ір н и ка  „Г р а й  с о п іл ко , гр а й ” ) 

Ілюстрація Христі Мізур

В ті часи був голод і жив в одному селі чоловік 
та був у нього ледачий син. Нічого він не хотів 
робити. Батько думав-думав, як зробити його 
роботящим. Нарешті сяйнула йому в голову одна 
думка. Покликав він сина й каже:

— Синку, йди шукати золотий стіл.
Той, не довго думавши, зібрався в подорож. 

Хотів уже виходити в двері, але потім обернувся до 
батька й питає:

— А що мені дасте на дорогу поїсти?
Батько відповідає:
— Знайдеш чарівний стіл, скажеш йому чарівні 

слова і на столі з’явиться все що ти забажаєш.
А син питає:
— А які це чарівні слова?
Батько відповідає:
— Це ти повинен сам дізнатися.
Син попрощався з батьком і пішов шукати 

золотий стіл. Йшов він цілий день і цілу ніч, не 
бачив нікого. На ранок побачив останню зіроньку, 
яка зостала ще на небі й став промовляти до неї:

— Зіронько, зіронько, ти бачиш весь світ, чи не 
знаєш ти, де є золотий стіл і які треба сказати 
чарівні слова, щоб на тому столі з’явилося все, що 
забажаєш?

Зіронька подивилася на нього й каже:
— Не знаю, де є золотий стіл, але я буду світити 

тобі на дорогу вночі.
Йшов хлопець день, настала ніч. З іронька  

світила йому на дорогу цілу ніч, а на ранок він 
побачив хатинку. Привітався й спитав, чи не 
знають часом люди хатини, де є золотий стіл. А 
люди кажуть:

— Не знаємо, але вкажемо тобі дорогу до 
наших сусідів, може вони знають, тільки що ти нам 
допоможеш викопати колодязь.

— Добре — сказав хлопець.
Вони вказали дорогу до другої хати, ті вказали 

дорогу  до третьої і так пройш ов він сім хат і 
кожному господареві щось допомагав. Та коли він 
дійшов до крайньої хати, то люди, що жили в ній 
вже вказали йому дорогу до казкового замку, де 
жив чарівник і все знав.

Зайшов ледачий хлопець у замок чарівника, 
т іл ьки  почав говорити, як гой чар івник його 
перебив і сказав таке:

— Я знаю по що ти прийшов і я скажу тобі, де 
золотий стіл і які треба сказати чарівні слова. Я 
скажу тобі тому, що ти всім людям допомагав і 
н іком у не відмовив. Слухай: стіл м іститься за 
трьома морями на полі.

Викосиш усе поле і буде стояти посеред поля 
золотий стіл. Т ільки то здаватиметься, що стіл 
посередині, насправді ще треба пройти ліс, море, 
гори, долини, тоді побачиш печеру, а в тій печері 
буде золотий стіл. Але стережися — його охороняє 
отруйна змія. Треба її вбити. Потім підійди до 
столу і скажи такі чарівні слова: „Столику, накрий
ся!” Коли наїсися, подякуй йому. Тоді він стане 
маленький і тобі зручно буде нести його додому.

— Спасибі тобі, чарівниче — сказав хлопець і 
побіг, бо вже вечоріло.

Йшов він довго, добрався до поля, заходився 
косити. Викосив, побачив золотий стіл посередині, 
але, як сказав чарівник, він був не посередині. 
Пішов хлопець далі, вже подолав ліс, море гори, 
долини, дістався до печери. Зайшов туди обереж
но. Коли вилітає змія. Хлопець одним махом 
відрубав змії голову, підійшов до столу, сказав 
чарівні слова — столик накрився. Там було багато 
пребагато чудових страв. Хлопець поїв, подякував, 
сховав столик у кишеню й поніс зі собою.

— От зрад іє  батько — думав він. А коли 
хлопець прийшов додому, то батько сказав:

— У мене дорослий і роботящий син.
Ірина Павлішина, 11 років

Пояснення-сповничок: колодязь — well; ледачий — лінивий,
нероба.

Запитання: Чому батько післав сина шукати золотого стола?

УКРАЇНСЬКИЙ РУШНИЧОК

Виш иваю руш ника 
Різними нитками. 
Там калина молода 
Й рож і з солов’ями.

І барвінку синій квіт.
Кущ  рясного глоду.
Український руш ничок —
Символ мого роду.

Олена Плаха, 10 років
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Що
Що

ж то там за новаки, 
маршують до ріки?

Сірі, бурі, сорокаті 
Та відважні і завзяті.

З Чап-Чалапом йдуть, щоб трішки 
Ручки там помити й ніжки.

Як ходили вдень на вправи, 
Замоталися у трави.

З трав, як вилізли, то потім 
Опинились у болоті.

і'ш тя я ш м ш я ж
А з болота знов заблизько 
Підійшли під муравлисько.

Як хотіли обминати,
То зайшли в якісь „карпати*

Гори, доли, каменюки — 
Мліли ноги, мліли руки.

Ледве-ледве з лісу-бору 
Повернулись до табору

Вмились і прийшли під шатра, 
Де горіла ясна ватра.

Доокола посідали, 
„Гоя-гоя” — заспівали.

„Гоя-гоя, гоя-га! 
Дайте, дайте пирога!”

ЕКО
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