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a
З А Г А Д К И

Шкурка сіренька,
Ротик гостренький, 
Шилом хвостик малий. 
Угадай — хто такий?

Моя хатка в лісі,
В лісі на горісі,
Я ж  сама руденька, 
Мала, моторненька, 
Стрибаю вгорі 
Зранку до зорі.

Повесні жовтіє, 
Літом посивіє, 
Вітер налетить — 
Пухом все летить.

По весні — навесні (in spring).

ТРИЗАГАДКА-НЕДОМОВКА
Я маленька комашина,
З дощечок моя хатина,
Ш видко мчуся, наче стрілка, 
Називаюся я .......

Все то в ліс, то в сад, то в поле 
Не дармую я ніколи,
Все до праці наперед 
І ношу солодкий ...

Хто про мене добре дбає,
Той із мене користь має —
Хто ж  ласун собі на зло,
Я йому держу ....

Р . З .

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

а) Я маю дірку і роблю дірку 
і йду крізь дірку,
І кожну дірку я вмить замикаю — 
Крізь неї довгий свій хвіст протягаю.

б) Залізні хатини,
В них живуть новини,
Від знайомих і від рідних,
Від багатих і від бідних,
І вселі і сумні,
Ждемо ми щодня на них.

ЩО ЦЕ?

Ж АРТІВЛИВІ ПИТАННЯ

а) На дубі три гілки, на кожній шість яблук. 
Скільки всього яблук?

б) Назва якої птиці складається з сорока „а ”?
в) В яку бочку не можна води налити?
г) 3 якої тарілки не їдять?
ґ) Який рік тягнеться один день?
д) Якою косою не можна косити?
е) Якої риби в ріках найбільше?

ХТО ВІН?
а) Знає в ін зем л і нутро , 

чи м о сь  с х о ж и й  на метро.
Т іл ь ки  б уква  “ Р”  зн и ка є  
враз нявчить, м иш ей  лякає.

б) З “ Г ” в ін  го р д о  по хо д ж а є , 
як  весн ою  прил ітає .
В арто б у кв у  “ Г ”  в ід н яти  — 
б уде  за д ки  м а ндрувати .

Пояснення-сповничок: задки — взад

УС '
ж у р н д д  д л я  д і т е й  к о ж н о г о  в і к у
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Никифор ЩЕРБИНА

ДО ш ко л и
(Ілюстрація М. Бутовича)

Я сьогодні йду до школи, 
Вже нові настали дні. 
Поможи, щаслива доле,
Бути вченому мені.

Я прийду до школи вчасно, 
До науки там візьмусь,
Я навчусь писати красно 
І читати научусь.

Я — школяр. Іду до школи. 
Ждав науки скільки літ!
З книг пізнаю все навколо, 
Україну й цілий світ.

Я сьогодні йду до школи 
В товаристві школярів!.. 
Ясне сонечко над полем, 
Ясне сонце в букварі!

М И  Ч И Т А Т И  В Ж Е  В Ч И М О С Я
— Гей, Орися, Галю, Гнате! 
Ви ж  не вмієте читати!
— Ми читати вже вчимося 
І книжок не боїмося,

В них чудові образки — 
Всі їх люблять ДІТОЧКИ. 
Навіть котик заглядає, 
Чи де мишки там немає.

Р.З.



Роман ЗАВАЦО ВИЧ Ілюстрація М иколи БУТОВИЧА

Я К  О С І Н Ь  Н А С Т А Н Е . . .

Як осінь надійде, як осінь настане,
Як землю обкутають сірі тумани,
Як дощиком жалісно хмара заплаче —
То що тоді зробиш, юначе?

Не підеш на площу в відбиванку грати, 
Не підеш до парку без діла блукати, 
Співучих пташат у ліску не побачиш — 
То що тоді зробиш, юначе?

Як прийдеш з і школи, все ВИВЧИШ ,
напишеш, 

Напевно годинку часу ти залишиш 
На книжку чудову, цікаву пригоду,
Що дасть тобі користь — не шкоду.

Поганих книжок не бери ти у руки —
У добрих книжках шукай правди-науки, 
А в книжці у рідній вивчай рідну мову, 
Вогненне Шевченкове слово.

Від рідного слова ти сил набирайся, 
Ніколи й ніде ти його не цурайся,
Із нього черпай ти любов, наче воду,
До рідного краю-народу.

Як осінь надійде, як осінь настане,
Як небо обкутають сірі тумани,
Як дощиком жалісно хмара заплаче — 
Берися читати, юначе!

-Л И С

ЗАПИТАННЯ: Діти, скажіть чого заєць-учитель навчає в лісовій школі учнів-заєченят?
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Зірка МЕНЗЕТЮ К  — Ілюстрація Христі МІЗУР

КАЗОЧКА ПРО ПОГАНИЙ НАСТРІЙ
З самого ранку дріботить осінній дощ. Вийшла 

Олеся на ґанок — стежки мокрі, трава мокра, лавка 
в саду під жасмином мокрісінька.

— Нікудишня погода, — сказала Олеся. — Тому 
в мене поганий настрій.

— Кхе, кхе! Я б так не говорив, — зарипів старий 
вербовий кошик. — По дощеві я піду з твоїм татом у 
ліс і вернуся повний молоденьких маслючків.

Олеся знизала плечима. Що той кошик, окрім 
грибів, знає? Поскакала сходинками з ґанку, — ні, 
нерзучно в ґумових чобітках, не те, що в босоніж
ках.

— Бачиш, — сказала вона черешні, — негаразд і 
поплигати. Поганюща погода.

— Чому ж, — ворухнула черешня гілкою. — я з 
цього дощу в кожній бруньці зав’яжу цвіт для 
майбутньої весни.

— Де ще та весна!
Повернула Олеся до пісочниці. Пісок вогкий, 

холодний, і всі вчорашні хатки з огорожами пова
лилися.

— Ну от, а ще кажуть, що погода хороша, — 
мовила вона знову.

— Чудова погода! — загула ринва, по якій 
стікала дощівка у велику дубову діжку. — Тепер я 
нарешті наспіваюся.

Отакої! Дощ, сльота, а їх усі хвалять, усім така 
погода до серця... Нема кому на поганий настрій 
пожалітися!

Побрела Олеся в сад. Сливи, груші, бузок 
прижовклий підставляють дощеві гілля, вмива
ються. Росяна трава хилиться, ніби дякує. Тільки 
лапатий лопух дрібно-дрібно тремтить, немов 
наляканий.

— О-ой, холодно! О-ой, мокро! — не то він 
плаче, не то хтось під лопухом.

Зазирнула Олеся — аж там кошеня. Мокре, 
брудне, зіщулене!

— Ти чиє на дощі мокнеш? — здивувалося 
дівча.

Приблудне я. Нічиє...
— А як тебе звати?
— Не-ма у мене імені...
Задумалася Олеся. Це такого кошеняти їй і 

треба. Малого, руденького, і щоб його ніяк не звати
— вона сама ім’я придумає.

— Давай ти будеш моїм кошенятком! Я наго
дую тебе молоком...

— Дуже люблю молоко! — облизалося мале.
— Витру тебе і загорну в свій халатик. Я з нього 

виросла, а на тебе він якраз.
— Дуже люблю теплі халатики! — муркнуло 

кошеня.
— І ще я тебе назву... назву... Я б хотіла назвати 

Пухнастиком... — запнулася дівчинка, бо шерсть у 
котика позлипалася і стирчала, мов остюки.

— Дуже хочу зватися Пухнастиком! Я надзви
чайно пухнасте, нехай лишень висохну, — зраділо 
кошенятко і плигнуло Олесі на руки.

В хаті Олеся довго витирала брудні кошенят
кові лапки, поїла його молоком, стелила постель
ку зі старого халатика. Кошеня помуркотіло в 
затишку й заснуло. А Олеся після усіх справ сіла 
край вікна. Дивиться надвір, і так їй дивно. Дрібен 
дощик іде, стежки мокрі, трава мокра, лавка в саду 
під жасмином мокрісінька. Тільки поганий настрій 
хтозна-куди подівся. Може, його дощем змило?

Пояснення-сповничок: маслюк — butter mushroom; брунька — 
bud, gemma; пісочниця — sand box; діжка — tub, vat; побрела — 
пішла повільно; лапатий — пухнатий; кошеня — котеня; халат — 
night gowne; остюк — fish bone; плигати — скакати.

ЗАПИТАННЯ: Чому ■ Олесі поправився настрій?



Натапя ТУРЧМАНОВИЧ

Б А Б У С И Н А  Х А Т И Н К А
(Віршована казка)

Є коцик під дверима, — на ньому спить Брисько, 
А біля ніг бабуні муркоче кіт Мурко,

Ілюстрація Всеволода МАҐАСА

В густому лісі темному хатиночка була,
А в ній стара бабуся з звірятками жила.

Улітку в ліс ходила по ягоди й гриби,
Збирала різне зіллячко, складала у торби,

Бо знала яке зіллячко корисне від недуг,
І слава про бабуню ту поширилась навкруг.

А взимку для дітей вона в’язала шапочки,
І рукавички, й шалики, й светерики пухкі.

„Це для діток даруночки, — казала всім вона, — 
Бо ж  прикро, як тепленького взимі у них нема” .

Звірят вона любила і мовила до них,
Зібралося в бабуні там вже багато їх:

Був Кукуріка — півничок, кошлатий пес Брисько, 
і Жвавка — сіра білочка, і кіт рудий Мурко,

Ще й кізочка приходила, і зайчик прибігав, — 
Капустою і морквою він радо ласував.

А взимку, як метелиця снігами замела,
Бабуня у хатиночку звіряток прийняла.

Хоч тісно трохи стало, та в мирі всі жили, —
Там сварок не бувало в тій хатці, у теплі.

Панчоха ось на цвяшку, як торба вигляда —
У ній спить білка Жвавка й горішки там склада.

Під ліжком зайчик тулиться — там бабин черевик,
І куцому тепленько — він в ньому спати звик.

На жердці невеликій вмостився Кукуріка, —
Всіх будить: Годі спати! Вже ранок, час вставати)

Звіртятам у бабуні так любо жити всім,
Та сталася прогодонька — про не! розповім.

Як сонечко весняне загріло поле й ліс,
На полювання вибрався великий, хитрий лис.
Зачув він, що в хатиночці є півник голосний,
І зайчик є, — то буде вже обід йому смачний!

Закрався лис у двері — напасник він лихий,
Ой, що там враз зчинилося в хатиночці малій!

У хвіст йому вчепився хоробрий пес Брисько, 
Встромив у спину пазурі розлючений Мурко,

А білочка горіхами — ой, це йому не мед! — 
Стріляє в очі лисові, неначе кулемет!...
Кричить в тривозі півник: — Рятуйте від біди! 
Бабуню, де ви? Лишенько, спішіть сюди!...

Тікає лис світ-заочі, крізь ліс аж до моста, 
Ганьба! Лишився в битві він без пишного хвоста!...
Бабуся в хатку вбігла: — Звірятка ви мої,
Гуртом здолали ворога, — всі цілі і живі!

Ця казка про бабусю з старої давнини,
Любіть звіряток, діти, бо друзі нам вони!

Кошлатий — кудлатий; білка — вивірка; жердка — дрючок (rod, 
pole); здолати — перемогти, поконати.
Вислів „йому не мед”, „не з медом”, значить „не легко” .

Запитання: — Як найкраще перемогти напасника?
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Ганна ЧЕРІНЬ
П Е Р Ш И Й  Р А З  У Ш К О Л І

Непомітно минуло літо. Ще не встигла Оленка 
наїстись полуниць, сочистими вишнями насмаку- 
ватись, як їх уже не стало. Натомість наспіли 
яблука, грушки, виноград... А з усім тим разом 
прийшла погожа осінь — час іти до школи. Вранці 
тато збирається на працю. Оленка чує, як він у 
кухні снідає і розмовляє з мамою. Під ту розмову 
завжди просинається Олена — час і їй вставати 
умиватися, до школи збиратися. Як добре, що є в 
Оленки матуся, що вже й для неї зготувала сні
данок, ще й полуденок до школи не забула. А в нім 
завжди щось добре й несподіване: то яблучко, то 
сливка, а часто домашнє печиво.

Перший день — це свято. Зустрічаються друзі
—  о д н о к л а с н и к и , з якими аж три місяці не бачи
лась! Стільки розмов, стільки новин, що й у голові 
не вміщається!

— Де ти була цього літа? Чому мені картки не 
прислала? — питає Катруся.

— Не мала часу. Мусіла перш за все до бабусі 
писати, — вона хвора і дуже потребувала моїх 
листів. Вибач мені, Катрусю. І дякую  за твою 
картку.

Цього року в школі двоє новачків: один аме
риканський хлопчик і одна дівчинка з України. 
Надійка непогано знає англійську мову, але го
ворить інакше, ніж усі учні. Вона говорить із 
українським акцентом.

— Ти говориш так, як моя бабуся! — каже 
Оленка.

— Бо твоя бабуся народилась в Україні, — від
повіла Надійка. — як я побуду в Америці довше, я 
позбудусь акцента.

— Не позбувайся, — заперечила Катруся. — Це 
дуже гарний акцент. Мій дідусь працює головним 
інженером на фабриці, говорить із акцентом і не 
хоче його позбутись. А ми говоримо по-українсь
ки з англійським — чи американським акцентом, 
але мама каже, що це гаразд. Добре, що вивчили 
українську мову.

— Коли я ще була в Україні, до нас приїжджа
ли українські діти з Америки, з Канади й навіть із 
Австралії. І всі вони говорили по-українськи, хоч і з 
акцентом, — і ми їх дуже добре розуміли.

— Я також хочу відвідати Україну! Тато обіцяв 
мене взяти з собою наступного року, як поїде в 
наукове відрядження. Звичайно, якщо я буду 
чемна — а це не така проста справа...

Надійка на це сказала:
— З вашою українською мовою були цікаві 

історії. Одна дівчинка з Америки заговорила по- 
українськи, а наші діти їй відповіли російською

мовою. Американська українка сказала: „Я не 
розумію, що ви кажете” . А ми здивувалися: ,,Як ти 
не розумієш російської мови? — її у нас кожний 
розуміє. ,,Бо я — не кожна. Я українка” , — відпові
ла та дівчинка. Отож нам стало соромно, що в 
Америці, де українська мова вживається тільки 
серед українців, де наші люди живуть в амери
канській громаді й розмовляють англійською  
мовою, діти знають мову своєї Батьківщини, а ми у 
своїй країні говоримо чужою мовою...

— Тепер уже Україна вільна, самостійна, а з 
нею стала вільною і українська мова. Так нам казав 
наш учитель у рідній школі.

— В рідній школі? То у вас тут є рідна школа?
— Є. Майже в кожній нашій громаді є українсь

ка школа що суботи, а в кількох великих містах — у 
Ню Йорку, Чікаґо, Детройті, а в Австралії — в 
Мелборні, в Канаді, в Торонті, і не знаю, де ще, але 
мабуть і в інших містах є цілоденні українські 
школи, де навчають школярів англійською  й 
українською мовами.

— О, то мабуть, важко, вчитися двома мовами!
— скрикнула Надійка.

— А в Україні ви ж також двома мовами 
говорили — російською й українською.

— Тепер ми переходимо на українську мову, 
але вивчаємо й англійську, бо цю мову розуміютьу 
цілому світі. Не всі, але багато хто.

— Так, так, — згодились Оленка й Катруся. — 
Ти дуже добре говориш по-англійськи, а ще краще 
по-українськи. Краще від нас.

— Може й краще, — усміхнулась Надійка, — 
але не дуже добре. Як я повернусь в Україну, буду 
вчитись мови й літератури нашого народу. І до 
університету піду.

— То ти повернешся в Україну? Не хочеш 
лишитися з нами?

— Ні, я приїхала сюди на лікування, і треба 
сказати, що почуваюсь тепер добре. Ще півроку, і 
зможу вернутись в Україну. А покищо буду вчитись 
із вами. І до рідної школи в суботу піду, і до церкви 
також.

Дзвоник покликав дітей до кляс. Всі поспіша
ли, щоб не запізнитися. Україночки також пішли до 
своїх кімнат — на жаль, розлучились із Надійкою, 
бо вона пішла до іншої кляси. Але встигли обмі
нятися адресами й телефонами і наступної суботи 
зустрінуться в рідній школі.

Пояснення-сповничок: полуниця — strawberry; погожий — fine, 
fresh; просинатися — пробудитися, прокинутися (to wake up).
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Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації Христі МІЗУР

ПРИНЦ КВАКУН І ХОРОБРА БУЛЬКА
Старий, поважний дядько Жабокряк умів 

розповідати цікаві й страшні історії. Це було 
завжди, коли біля ставка, при місячному світлі, 
збирався жаб’ячий рід і молодих, і старших. Спо
чатку вони з усієї сили співали-квакали на різні 
голоси, старалися перекричати одне одного, щоб 
їхній концерт удався. Коли вже потомилися й 
замовкали, тоді дядько Жабокряк казав: — Якщо 
хочете, я розповім вам одну історію...

Цього вечора він розповів про страшного 
чоловіка, який любив їсти... жаб’ячі лапки. Який 
жах! — здригнулася молоденька жабка Булька,— я 
не люблю таких історій! Тоді дядько Жабокряк 
сказав: Це я розказав вам, щоб ви остерігалися 
того страшного чоловіка, — він завжди носить на 
голові беретку й ви старайтеся не датися йому в 
руки.

Коли увесь жаб’ячий гурт зажурився, тоді 
весела тітка Жабуля бадьоро квакнула й оповіла 
історію про те, як гарна дівчина поцілувала жабку й 
та обернулася на принца, що потім жив у чудовому 
палаці.

— Оце було б гарне життя для мене! — вигукнув 
Бульчин приятель Квакун і після того цілу ніч снив 
про гарну дівчину і проте,як він ставпринцом іжив 
у палаці. А жабці Бульці снився страшний чоловіку 
беретці, який ніби прийшов до їхнього ставку 
ловити їх за лапки...

Наступного ранку, коли всі жабки плавали й 
поринали в ставку, Квакун сидів самотньо край 
води. А ти чого це нудьгуєш, синку? — спитала його 
мама-Жаба.

— Я міг би бути принцом, якби гарна дівчина 
мене поцілувала — відповів Квакун.

— А хіба тобі не добре бути веселою, рухливою 
жабкою, ловити комашки, плавати в ставку? — 
спитала мама-Жаба.

— Ні, я хочу бути тільки принцом! — уперто 
повтроював Квакун.

Одного дня він побачив дівчинку, що йшла 
стежкою попри ставок. — Ось іде моя принцеса, — 
шепнув він Бульці, — вона мене помітить, я удам 
слабого, вона мене пожаліє й поцілує! Булька 
тільки встигла сказати: Чи ти маєш розум?, як її 
приятель Квакун уже розлігся на стежці.

— Фу, яка гидка мертва жаба! — сказала 
дівчинка, перескочила через Квакуна й побігла 
далі стежкою до хати.

— Гей, принцесо, а де ж твій поцілунок? — 
жалібно квакнув їй услід Квакун, але дівчинка не 
розуміла жаб’ячої мови. Хтось знову йшов стежкою 
і Квакун вирішив ще раз пробувати, бо щоб стати 
принцом треба, мабуть, пробувати не один раз.

— Ой, ні, Квакунчику, стережися, — хвилю
валася Булька, побачивши, що чоловік має на

голові беретку. Але було вже пізно — Квакун 
заплющив очі, чиїсь руки підняли його, а хлоп’ячий 
голос лагідно промовив: Бідна жабко, ти, певно, 
слаба, — візьму тебе додому й спробую поліку
вати! Хлопець вкинув Квакуна у паперову торбину 
й побіг до хати, що стояла поблизу ставка.

— Ой, лишенько, — це ж той страшний чоло
вік!... — умлівала з жалю за життя приятеля бідна 
Булька, а потім, забувши про страх, щосили 
поскакала вслід за хлопцем...

— Ось ми й дома! — сказав хлопчина, скидаючи 
свою беретку. — Тепер, жабко, я тебе гарно 
влаштую в цій великій картоновій скриньці й 
паперу підстелю. Переживши страх, що напав був 
на нього, Квакун зрадів: „Оцетепер, напевно, я вже 
стану принцом і житиму в цьому палаці” — але 
підлога палацу була тверда, не така, як м’яка 
зелена травичка, до якої він звик. — „Моя принце
са, мабуть, скоро прийде і все буде інакше” — 
потішав себе Квакун. Але час ішов і принцеса не
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приходила. Натомість, коли Квакун розглянувся, 
то з жахом побачив, що вгорі, спершися на край 
скриньки-палацу, на нього дивився великий кіт і 
вже почав витягати лапу, щоб налякати й відігнати 
хижого ворога. Та, на щастя, в ту ж мить увійшов 
хлопець, прогнав геть кота й приніс Квакунові їжу
— якісь крихти, яблучні шкоринки й мисочку з 
водою. — їж і відпочивай, жабко, бо ти, певно, дуже 
стомлена, — сказав він. Але Квакун тільки до
торкнувся до їжі — вона йому аж ніяк не смакувала. 
Та де ж? Хіба це ті смачні комашки, що їх він ловив 
коло ставку?! Я не хочу бути принцом, не хочу... — 
лепетав він, б’ючися об стінки високої скриньки, 
намагаючись вилізти, але даремно. Цей „палац” 
став йому в’язницею...

А тим часом під відчиненим вікном  хати 
скакала й падала жабка Булька, — вона почула 
голос свого бідного приятеля Квакунчика, — він 
був у біді!

Тут запримітила вона, що коло вікна росло 
молоде деревце. По його гілочках Булька помалу 
стала спинатися все вище й вище і, видершись 
нарешті, вискочила на підвіконня. І що ж вона 
побачила? Нещасний Квакун сидів у якійсь паперо
вій скрині, а коло нього стояла маленька мисочка 
води. І це замість їхнього великого ставка?! — ,,Я 
мушу врятувати його! — вирішила вона — нехай і 
сама згину...” . Квакун у своїй глибокій журбі навіть 
не побачив Бульки, аж раптом — хлюп! — вона 
скочила з підвіконня просто в мисочку з водою.

— О, Булько, ти моя справжня приятелька! Ти 
моя хоробра і найкраща принцеса! — схвильовано 
вигукнув Квакун.

— Рятуймося, Квакунчику, бо як прийде той 
страшний чоловік... Я перекину цю мисочку й стану 
на неї, а ти ставай мені на голову, а як Ьилізеш 
нагору простягай мені лапки! А потім — на під
віконня. А за вікном травичка і недалеко наш 
ставок...

Але в цю мить до кімнати вбігла дівчинка і, 
побачивши в скриньці двох жабок, скрикнула з 
огидою: — Як сміє цей капосний хлопчисько 
розводити в хаті жаб?!

І з цими словами вона викинула картонову 
скриньку просто за вікно. О, щастя! Цього тільки й 
траба було Бульці й Квакунові, — вони вмить 
відчули під собою м’яку травичку і в повітрі — 
запах рідного ставу, де на них чекав уже весь їхній 
рід.

— Де ж ви обоє були? Де? — нетерпляче й 
схвильовано гукали всі до них.

— Я був принцом, а Булька хороброю принце
сою і ми були в палаці... Але ми затужили за вами і 
за рідним ставком, — відповів Квакун. Він соро
мився признатися, що його „палац” був картоновий 
і дуже незатишний. З того часу він вже не чекав на 
іншу принцесу, а рідний став був йому миліший за 
всі палаци на світі.

Пояснення-сповничок: квакати — кумкати (to croak); розводити
— розмножувати; гидкий — бридкий (ugly); капосний — nasty.

ЗАПИТАННЯ: Чому Квакун не захотів бути принцом?

НІЧ ТА БІЛА СОРОЧКА

Жив із мамою маленький-мапенький хлопчик. 
Він недавно навчився говорити.

У хлопчика була сніжнобіла сорочка. Мама 
випрала її й повісила на паркані сушитись. 

Надходила ніч.

Хлопчик і каже матері:
— Мамо, я піду зніму з паркану сорочку.
— Навіщо? — дивується мама.
— Ніч доторкнеться до білої сорочки... Сороч

ка стане чорна... Що я одягну?
Василь Сухомлинський
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Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрації Всеволода МАҐАСА

Г У С О Ч К А .

Петрусева хата стоїть на річечкою. Річечка 
маленька, і в різні пори року вона йнакша: навесні, 
коли тануть сніги, прибуває багато води, й тоді 
річечка стає річкою, навіть великою рікою. Її 
тихенька вдача міняється, вона починає вирувати, 
підкопуватися під береги і навіть заливати низенькі 
подвір’я.

— Мамо, чому наша річка сердиться? питався 
Петрусь.

— Може тому, що їй цієї води забагато, вона не 
зміщається в берегах і хоче позбутися такого 
напливу.

— То хай віддасть цю воду деревам і росли
нам, — порадив Петрусь.

— Так річка і робить, але земля не може так 
швидко всмоктати воду, отож річка розливається 
на всі боки.

— Мамо, а може і нас вода заллє? Може нам 
треба в човні спати?

— Так погано ще не є, — відповів тато. — Ми 
високо живемо, і вже найгірше минуло. Але глянь, 
Петрусю — чи бачиш, що то пливе по річці? Живе чи 
неживе? Може просто шматок дерева?

— Ні, воно живе. Пливе просто до нашого 
берега. Ану, я вийду надвір!

До берега прибилась гусочка. Невелика, худе
сенька і ледве живе — а може вже й нежива. Голівка 
її впала на груди, як зів’яла квітка. Петрусь вхопив 
її, щоб течія не забрала її знов. Приклав вухо до 
гусоччиних грудей. Сердечко птаха гучно кала
тало.

— Вона жива! — крикнув Петрусь і вніс гусочку 
в хату. Песик Бурко одразу на неї кинувся.

— Куди, не можна! — відігнав його Петрусь. — 
Що, не бачиш, що гусочка ледве дихає. І не 
соромно тобі?

Бурко винувато помахав хвостом і відійшов 
набік.

Петрусь поклав гусочку на килимок, приніс 
води, ложечкою влив трохи в дзьобик. Гусочка 
ковтнула воду — значить, буде їсти.

Петрусь відділив гусочці місце в маминій 
пральні, відгородив гусочку загородою, що збе
реглася ще з тих часів, коли малий Петрусь не вмів 
ходити, й його тримали в такій „клітці” .

— Нарешті моя клітка на щось згодилася, — 
зрадів Петрусь. На другий день гусочка вже стояла 
на ніжках і розтуляла дзьобика — видно, хотіла 
їсти й пити.

— Мамо, що вона любить? — питався Петрусь.
— Все, наскільки я знаю, —засміялась мама. — 

Що будеш їсти сам, то й їй трохи давай.
Петрусь не любив їсти каші, але тепер мама 

сказала, що її треба їсти, бо то улюблена страва 
гусей. І Петрусь став їсти кашу, бо гуска їла. Так 
Петрусь полюбив кашу.

— Але що її най-най-найбільш улюблена їжа, 
матусю? — допитувався Петрусь — так, як мені 
морозиво.

— Думаю, що гуска не любить морозива, але 
вона любить сире зерно.

— Пхе, таке тверде й несмачне! І в мене немає 
зерна.

— Не мусиш мати. Вона вже добре ходить, хоч 
не літає — хтось їй крило поранив — то пусти її до 
річки, вона сама собі їжу знайде. Петрусь вивів 
гуску надвір, вона радісно кинулась плисти й 
підплила так далеко, що Петрусь перелякався.

— Мамо, вона від мене втекла, навіть і „дякую” 
не сказала!

— Не журись, вона вернеться. Гуси люблять 
триматися того місця, де їх годують.

І справді, через які півгодини гуска припливла 
до берега й сіла під вербою, чекаючи їжі. їжу вона 
негайно отримала.
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— А що, ще голодна? Отож то! На тобі каші.
А річка вже втихомирилась, вода спала, береги

повужчали, і навіть де-неде дно вилізло наверх, так 
що води було вже замало. Настало сухе, палюче 
літо. Гусці було добре, бо в кущах і траві було 
багато поживи. Часом гуска наїдалась так, що й 
каші не хотіла.

— Як гуска не хоче, то й я не хочу, — коверзував 
Петрусь.

— А що хочеш трави? — жартувала мама. — Ну, 
то піди нарви собі.

Одного дня Петрусь вийшов на берег, а гуски 
нема. Аж увечорі прибула вона. Та як! Не при
пливла, а прилетіла.

— Мамо, наша гуска може літати. Вона вже 
цілком здорова!

— От і добре, — зраділа мама. — Але бачиш — 
вона таки до нас повернулась, хоче з нами жити.

— Вона мене любить, бо я її люблю, — вирішив 
Петрусь. А вже й осінь настала. Дуже гарна осінь. 
Дерева вбралися в нову одежу: хто в золоту, а хто в 
червону. Тільки сосни і ялини як були в зеленому, 
так і лишилися. Гуска стала десь пропадати. 
Петрусь затривожився: чи не покинула вона зовсім 
їхню садибу?

— Та не журися так за нею! — умовляла мама.
— Тобі он скоро в школу йти, то хіба гуску з собою 
поведеш?! В тебе своє життя, а в неї своє. Ти ж 
бачив також, який у неї апетит — вона вже десять 
фунтів важить, отож ми не можемо її ввесь час 
годувати, коли навколо стільки її природньої їжі! 
Нехай сама себе годує!

А тут іще сусід — господар прийшов скаржи
тись, що гуска ходить до його городу й повидзьо- 
бувала половину кукурудзи.

— Я, д ідусю , їй би сказав, щоб такого не 
робила, але вона десь втекла. На вашім полі її 
часом нема?

— Слава Богу, нема, — махнув сусід рукою. Що 
з таким хлопцем зробиш! Та що ж колись і сам 
таким був...

Вересень почався — пішов Петрусь у школу. А 
там і зима прийшла, і Різдво, сн іг випав, і немов би 
замів сл ід тіє ї гуски. Але де ж вона? Десь же вона
є...

Прийшла весна. Одного дня досить низенько, 
над самими деревами, мало не зачіпаючи вер
хівки, пролетіла зграйка птахів.

— Це гуси, — сказала мама. То вони таким 
порядком летять, а попереду їх проводир — най
розумніший гусак.

— Може й наша гуска там є? — згадав Петрусь.
— Може бути, але так високо ми її не впізнаємо. 

Ходи в хату, вже пізно. Д ругого дня була субота. 
Петрусь вийшов на берег, став придивлятись до 
очерету й комиш ів, аж там щось ворушиться. Вона! 
Й ого гуска ! Чорна ш ийка, б іл і щ ічки, брунатне 
п ір ’ячко...

— Ходи сю ди, гуско! — покликав Петрусь, і 
гуска слухняно підійшла, дзьобнула легенько в 
руку й дала себе погладити. Звичайно, Петрусь 
зараз же побіг до хати й виніс їй усе, що м іг знайти в 
холодильнику. Гуска охоче з’їла.

— Не знаю, де вона так довго була, але, видно 
здалеку. Гуси, як м андрую ть, то й д в іст і миль 
пролетіти можуть, але тоді пару днів спочивають. 
А далі — як уже вирішить їхня громада: тут лишати
ся, чи шукати кращого місця. Я думаю, що у нас 
вони не оселяться, бо тут їх селяни проженуть — 
все зерно гуси поїли б...

І справді: через два дні гуски вже не було. Але 
Петрусь дуже гордий, що він пташині врятував 
життя й вилікував її.

Пояснення-сповничок: вдача — character, nature; прибити (до 
берега) — приплисти, причалити (to get to shore); коверзувати — 
вередувати, бути примхливим (to be capricious); зграйка — зграя 
(птахів) — flock.

Никифор ЩЕРБИНА

Вже осінь листя золотить, 
Жаріють яблука на вітах, 
Пташина зграя ген летить 
Шукати десь нового літа.

У чистім небі — там і тут, 
У тихім, соняшнім паланні 
Легкі кораблики пливуть 
В краї далекі і незнані.

ПАВУЧКИ

То — павутинні кораблі,
А з ними павучки-стерничі; 
Біліють щоглики малі,
Мов на блакиті срібні свічі.

Мережать небо цілий день, 
Пливуть, пливуть вночі і вранці. 
Куди ж, куди ви пливете, 
Чарівники-повітроплавці?..

Летіть!.. А блиснуть між гаїв: 
Дніпро ясний, ставочки сині, — 
Пошліть з летючих кораблів 
Привіт незборній Україні!
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Никифор ЩЕРБИНА

У садочку айстри, 
Спів глухий оси 
Та синиць чорнастих 
Тихі голоси.

Через ріки сині
Й золоті гаї 
Лине птах осінній 
У чужі краї.

Пропливла лелека 
Над своїм селом, 
Шле уклін здалека, 
Граючи крилом.

Гуси в ласці щирій 
Ґелґотять: „Привіт! 
Летимо у вирій 
У далекий світ.

Линем з України 
До ясних обнов, 
Щоб нової днини 
Прилетіти знов...”

ОСІНЬ
(Ілюстрація М. Бутовича)

МУРАШКИ ДУМАЮТЬ ПРО ЗИМУ

(Ілюстрація Всеволода Маґаса)

Знайшов мурашка гарну бадилину. 
Везе-везе... везе- везе...
І так, і сяк, і вгору і вдолину! — 
така важка, ніяк не доповзе.

Прийшла на поміч різна комашина, 
ще й коника гукнули стрибунця.
Три Дні, три ночі царство мурашине 
рубало бадилину на дровця.

/
Ліна Костенко

Комашина — різні породи комах (insect); коник-стрибуиець —
grasshopper; бадилина — stem, stalk.



Ганна ЧЕРІНЬ Ілюстрація Всеволода МАГ АС А

Ш К О Л Я Р

Гриць в садочку ціле л іто 
Бавився з Рябком.
Песик, в ірний цілковито, 
Всю ди біг сл ідком .

А коли настала осінь,
В ш колу Гриць пішов.
Все тепер не так, як досі, 
Інш ий Гриць немов...

Як не пише, то читає,
Ще й малює щось...
Пес вищить, хвостом махає: 
„Гри цю , глянь: я ось!”

„Г о д і вчитись, вийди з хати, 
Д осить тих кни ж ок!
Чи ж  не краще нам гуляти? 
Гав! Ходи в садок!”

Та ніщо не звабить Гриця — 
Він тепер школяр.
Взявши олівець в правицю, 
Списує буквар.

Навіть і не встане з лавки, 
Т ільки каже: „Н і!
От б іж и  та сам погавкай — 
Н іколи мені!”

Звабити — приманити (to allure, to attract).

Р І Д Н А  M
Свою рідну мову 
Як матір люблю.
Її кожне слово 
Лелію, голублю.

Ти вслухайся краще 
В мелодію звуків. 
Не зрадять нізащо 
Тебе твої внуки.

О В А
Кращого за рідне 
Нема в цілім світі.
Цуратись — негідно 
Шевченка завітів.

Шануй те ж  бо, браття 
Ви рідную мову.
Життя, як багаття,
Горітиме знову.

Ярослава Броніч

Леліяти — to cherish, to pet; цуратися — відрікатися; багаття 
ватра, вогнище (bonefire).

Я САМ УЖЕ ЧИТАЮ
Казки слухать, дітки, любить 
Наш малий рудий верблюдик. 
Про розумного коня 
Прочитав верблюду я.

Сам казкй~уже читаю 
Бо всі букви добре знаю.
Мама вчила, щоб і я 
В школі добрі мав знання.

Мирослава Броніч
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Ч Е М Н А  Ю Л Я
(Для дитячих садочків)

ЧОМУ АНДРІЙКО  ПЛАЧЕ?

Чому Андрійко плаче,
Він плаче аж німіє 
Бо хоче щось сказати, 
Але ніяк не вміє...

Бо хоче він сестричку 
Гарненько привітати.

Поможемо маг ому 
Вітання скласти щирі, 
Щоб всі були здорові, 
Веселі і щасливі.

Щоб Юля була чемна, 
Ніколи не хворіла, 
Любипа рідну мову 
І все робити вміла.

Чому Андрійко плаче?
А може він співає!
Чи в вас, любенькі діти, 
Колись таке буває?

Чемній Юлі вже три роки, 
Бачить світ вона широкий — 
Сонце, небо, річку,
Забавки сама складає, 
Лялькам в коси заплітає 
Кольорову стрічку.

Чистить хату, посуд миє, 
Робить все що треба.

Ганнуся 

С ПІВАЮ ТЬ ДІТИ  САДО ЧКА

Наша Юля чемна, мила,
Вона хоче мати крила,
Щоб летіть під небо...

Там просити для Канади 
І для цілої громади 
Веселеньких днів.

Щоб були здорові — мама,
Тато, тітка, баба 
І маленький брат.

Скаже Юля рідним словом 
Щоб усі були здорові 
В рідному краю,
Як під небо примандрує — 
Від усіх нас подарує 
Усмішку свою.

Г аннуся

Ми канадські українці 
раз, два, три,
Ми канадські українці 
раз, два, три,
Ми не плачемо ніколи, 
бо вже ходимо до школи,
Нас багато є у клясі 
раз, два, три.

Ми вчимося малювати 
раз, два, три, 
і читати й рахувати 
раз, два, три,
Ми навчилися багато:
Мама, баба, дідо, тато,
Ми вже вмієм рахувати 
раз, два, три!

Уклала Анна Гаврись

ЗОЗУЛИНІ ЧОБІТКИ
Пошила зозуля 
чобітки на гулі.
Л івий, правий чобіток 
шиті з білих пелюсток. 
Пелю стки тоненькі — 
чобітки легенькі.
Весело зозулі 
ходити на гулі.
Вона ходить по л уж ку  
лічить кроки: „ к у ”  та „ к у ” ... Павло Мовчан
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КУТОК ЮНИХ АВТОРІВ

Д В А  Б Р А Т И  — Р И Б А К И

Рано-вранці ясне сонечко світило Петрусеві в вікно. 
Він збудився, позіхнув і зразу встав зі свого теплого 
ліжка, бо цього дня він з братом Стефаном вирішили йти 
ловити рибу. Петро застелив своє ліжко, убрався в 
короткі штани та ясну сорочку. Пішов до умивальні, 
помився та зачесав своє густе, брунатне волосся. 
Петрові вже пішло на шіснадцятий рік і він дбав про свій 
зовнішній вигляд. Хлопець був розумний, він щойно 
скінчив одинадцяту клясу.

Петро, входячи в кімнату молодшого брата, щоб 
його розбудити, голосно крикнув: „Стефане, збудися!” 
„Та дай мені ще трошки поспати” , — гнівався Стефан. 
Він завжди гнівався, коли хто-небудь йому докучав. Він 
був інакший від свого старшого брата не тільки харак
тером, але й своїм зовнішнім виглядом. Мав біляве 
хвилясте волосся та великі карі очі. Школу він не дуже 
любив, але понад усе любив спорт і брав активну участь 
у спортових іграх. Хоч йому пішло щойно на тринадця
тий рік, але він уже виграв декілька нагород і його 
уважали найкращим спортовцем школи. Окрім спорту 
він ще дуже любив ловити рибу.

„Ну, Стефане, чи забув, що сьогодні йдемо лови
ти рибу?” — запитав Петро. „Ой, я й забув!” — відпо
вів Стафан і скоро встав. За декілька хвилин брати вже 
сиділи біля столу й їли сніданок: яйця, шинку та пили 
тепле молоко. Добре поснідавши, скоро напакували в 
торбу „канапки” , овочі та деякі напитки на полуденок. 
Вийшовши з хати, забрали свої довгі вудки, які були 
заховані в цегляному ґаражі.

Перше хлопці пішли в ліс, щоб послухати співу 
різних пташок, понюхати запашні старі ялинки та 
походити по сухому листі, якого було так багато в лісі.

Через дві години Стефан та Петро прийшли до ріки. 
Після довгої мандрівки боліли в них ноги. Хлопці 
посідали, пороззувалися, щоб трохи спочити. Було їм 
приємно сидіти на березі блискучої річки, а раннє 
сонечко пригрівало їм у плечі. Коли вже добре відпо
чили, пішли ближче води там, де було болото і почали 
шукати довгих хробаків. Шукаючи хробаків, хлопці 
ходили по болоті, яке залазило їм поміж пальці та 
охолоджувало їхні ноги.

„Уважай, Стефане, бо болото є слизьке, — жартів
ливо зауважив Петро. „Чому це ти мені таке кажеш? Всі 
знають, що я є сильний, бо я спортовець і не можу 
впасти. Ти сам уважааааай!” .

І раптом Стефан, задерши ноги, упав у м’яке болото, 
яке помалювало його на брунатний колір. Стефан, 
мабуть, почервонів, як буряк, хоч і не було видно з-під 
густого болота.

„Ха, ха, ха” , — засміявся Петро, — що ж  ти мені 
сказав?”

„Будь тихо, бо зараз і ти впадеш” , — бурмотів сере- 
дитий Стефан.

Хлопці, накопавши черв’яків, сіли на березі, щоб 
ловити рибу. Довго треба було чекати, поки Петро 
побачив, що вудка почала рухатися. Швидко підскочив 
ближче води, щоб побачити чи є на кінці вудки риба. 
Тяжко було йому тягти рибу з води, аж піт виступив йому 
на чолі. Ледве положив її у відро. Риба була така велика, 
що могла б уся родина добре поїсти.

„РОЖЕВІ ПТАХИ” УЛЯНИ РУТИ
Уляні Руті 13 років. Вона ходить до восьмої 

кляси київської середньої школи. Уляна любить 
малювати й писати вірші. Вона підготовила кни
жечку „Рожеві птахи” . Містимо два її вірші з цієї 
книжечки.

СТОЇТЬ У Л ІС І ХАТКА
Стоїть у лісі хатка, 
Солом’яний дашок. 
Живуть у ній курчатка — 
Жовтесенький пушок.

Стоїть у лісі хатка — 
Віконце золоте,
А під отим віконцем 
Ялинонька росте.

Стоїть у лісі хатка,
Ще й білі стіни є,
Там курочка рябенька 
Курчаткам гам дає.

Гам — в дитячій мові — їсти.

БЕЗ КІНЦЯ І КРАЮ
Жив на світі Мухоморчик, А горобчика — синичка, 
Полюбив його горобчик, А синичку — полуничка, 

Полуничку — я!

М И Ш КА ЗЛЯКАЛАСЬ
На небі ясна зірка засіяла,
Біля нірки мишку налякала. 
Заховалась в нірку мишка,
І сидить там тишком-нишком.

Людмила Сован

Після такої тяжкої роботи Петрові захбтілося попла
вати в чистій голодній річці. Скочили у воду. Плавали, 
скакали і було їм дуже весело. Аж ось раптом чорна 
хмара закрила сонечко і почав дути сильний вітер. 
З’явилися хвилі і сильна течія потягла хлопців вдзовж 
ріки. Вони пробували вернутися назад, де залишили свої 
речі, але не могли. Ріка несла їх і несла... Хлопці зажу
рилися, тяжко було їм навіть говорити, бо вода заливала 
рота. Від холодної води почали боліти їм руки й ноги. 
Думали вони також про велику рибу, яка лежить десь 
далеко на березі.

Через деякий час ріка заспокоїлася і хлопці вийшли 
на берег біля якогось села. Мокрі, голодні й перелякані 
вони знайшли поліційну станцію і за годину брати- 
рибаки були вже вдома.

Раділи хлопці, що все щасливо скінчилося, але дуже 
жаліли, що не могли показати своїм батькам ту велику 
рибу, що вони зловили.

Батько ніколи б не повірив хлопцям, що вони 
зловили таку велику рибу, бо він казав, що рибаки 
завжди перебільшують свою пригоду.

Лариса Горбань, 14 років, 
учениця ,, Рідної школи” в Нобп Парку (Австралія).

СТОЇТЬ
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Гей, над’їхали вози, А хто тягне? Козі-Розі Чап-Чалап на все вважає
Що везуть там? Гарбузи! По гладесенькій дорозі. І, як треба, попихае.

Коло бистрого потока, 
Ле вода не є глибока,

Поскладали їх рядком, 
Ще й підперли патиком.

В гай заїхали вози. 
Поскидали гарбузи.

Потім кликнули майстрів. 
Щонайбільших муравлів.

ТІ майстри, як попоїли, 
Щось там різали, вертіли,

Від сніданку до вечері 
Поробили вікна, двері.

Як хатки були готові,
То зійшлись „комітетові**;

Радять взятись за будову, 
Класти школу поверхову.

Щоб їх діти мову знали, 
І „Веселку” всі читали.

ЕКО
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