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КУТОЧОК РОЗВАГ ВИВЧАЙМО РІДНИЙ КРАЙ

ЗАГАДКИ

1. Іде лісом — не шелестить. 
Іде водою — не плюскотить.

2. Водою йде — не хлюпне, 
Очеретом — не шелесне.

3. Іде лісом — не ковтне, 
Іде водою — не бовтне.

4. Іде лісом — не тріщить,
Іде водою — не хлющить,
Іде до хати — на нього 
пси не гавкають.

'HhtfOjiN одв нГіноо яшиюсіи 

О д и н  баранець пасе тисячі овець.

■jdoe і чґіизіїлі

КОТРА ЛІНІЯ ДО ВШ А?
Пригляньтеся уважно цьому 

рисункові. Поодинокі лінії —  
це шляхи, а подвійні — заліз- 
ничі лінії. Як вам здається: 
котра залізнича лінія довша —
А чи Б? А тепер поміряйте і чи не помилилися ви?

СКІЛЬКИ ТУТ КВА ДРА ТІВ?
Почисліть, скільки є квадратів на цьому рисунку?

«Веселка» у ч. 5, за травень 1993 року, 
під заголовком «Вивчаймо рідний край», ста
вила перед Вами, юні друзі, кілька запитань:

1. Які моря омивають береги на
шої України?

2. Які найбільші портові міста 
на Україні?

Відповіді на ці запитання такі:
1. Береги України омивають Чо

рне й Озівське моря.
2. Найбільші портові міста на 

Україні:Одеса, Миколаїв, Херсон, Ма- 
ріюпіль, Севастопіль.

Приємно повідомити, що правильні ві
дповіді на запитання «Веселки» надіслала 
Ляриса Гурин, 10 років, з Джексон Гайте. Н. 
Й. Вітаємо Лярису!
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Світлана КУЗЬМЕНКО

ПРИЙШЛО У КРАЙ НАШ ЛІТО

Прийшло у край наш літо,
Йому радіє світ.
Розквітли літні квіти 
І достигає плід.

Не треба йти до школи. 
Натомість — грати в гри,
Іти на річку, в поле,
До лісу, в табори...

А сміху скрізь так рясно, - 
Д е дітвори було.
Бо дітям дуж е радісно,
Що літечко прийшло.



Оксана КРУШ ЕЛЬНИЦЬКА

Х Л І Б О Р О Б С Ь К А Т У Р Б О Т А
Коли приходить весна, бабуся Орися весь 

час зідхає:
— Чи ж то посадять та посіютьнаУкраїні? 

Чи ж мають в достатку насіння? Чи ж є чим 
поле зорати?

Семирічна Наталочка дуже любить свою 
бабуню, тому, коли вона зідхає і бідкається, 
намагається її заспокоювати:

— Бабусю, ти так само журилася тамтого 
року, я пам’ятаю...

— Ой, дитино, тим я журюся все, така вже 
постійна хліборобська турбота.

— Але ти давно живеш в Америці, і ми не 
маємо фарми. Тут усе є в крамниці.

— Кажу ж, що це — вроджена хліборобсь
ка турбота. А вона не залежить від того — 
маєш ти фарму, чи ні. Вона живе в душ і 
кожного українця, бо наша земля — житниця, 
виробниця хліба.

— Чому ж тоді в мене її немає? — зди
вувалася Наталочка. — Я навіть не знаю, коли 
треба сіяти чи садити...

Бабуся Орися завжди раділа з Наталчи- 
ни розумних запитань, але нині, навпаки, ще 
більше засмутилася.

— Мабуть, це тому, що ти виросла в місті, в 
чужій країні, далеко від рідної землі. Тому ти й 
не знаєш турбот своїх земляків. А вони завжди 
непроминаючі — щоб виростити добрий вро
жай, бо ж українські чорноземні поля завжди 
славилися своїми золотими пшеницями. Ох, 
не знаєш  ти, як ш епочуть ко л о со ч ки , не 
знаєш... А це ж найкращий в світі звук — ле-е- 
ге-е-нь-кий, ледь-ледь чутний... Господи, як 
же ж гарно було в наших степах... Жайворо
нок у небі висить, співає-заливається, пше
ничні колосочки гомонять-шепочуть, а ми, 
малі, шукаємо серед того  золотого  поля 
дорогу до неба, бо ж там, доки ми бачимо, 
поле збігається з небом...

Бабуся до самого вечора була мовчазна, 
Наталочці навіть сумно стало, не було з ким 
побалакати про свої дрібні справи. Але Ната
лочка не могла придумати, чим би розвесе
лити бабусю. А вночі їй снилося величезне 
зелене поле, що переходило вдалині в синє 
небо, вона йшла по ньому, позаду бабуні 
Орисі, і все просила вернутися назад, бо 
дороги до неба все не було та не було, а 
Наталочка залишила вдома маму, яка її чека
ла.

Вранці бабуня їхала за продуктами, і Ната
лочка напросилася до компанії. Вона дуже 
любить з бабунею купувати, бо бабуня ніколи 
не відмовляє, коли вона щось просить. Та 
велика крамниця була добре знайома, вони 
все там купую ть . Але нині очі Наталочки 
раптом зупинились не на горішках, які вона 
дуже любила, а на пакетиках, на котрих була 
намальована різна городина. І вона аж ви
гукнула:

— Бабусю, дивися, це ж насіння!.. Чи воно 
таке, як сіють в Україні?

Бабусині очі просяяли:
— Так, Наталю, це — майбутні огірочки, а 

це — морква, редиска, кріп...
— Чи ми можемо їх купити? — спитала 

Наталя.
— Ти хочеш? — здивувалася бабуня Ори

ся. — Нащо?
— Ми теж можемо їх посіяти...
— Так, звичайно. Ми можемо скопати 

грядочки  біля кв іт ів . І ти власною рукою  
посієш все насіння в землю...

— Тоді купуймо, — сказала Наталя. — Я 
буду доглядати свої грядочки все літо...

Наталя гордо йшла з крамниці, притиска
ючи до грудей пакет з різним насінням. Та ще 
більше тішилася бабуня Орися. Вона знала, що 
в іднин і Наталочка, її внучка, буде більше 
думати про Україну, хоч ще ніколи в ній не 
була. Кожне зернятко, посаджене в землю, 
будитиме в ній спогад про рідний край.

Ганна ЧЕРІНЬ



Великий український поет, письмен
нику драматург і науковець Іван Франко на
родився 27 серпня 1856 року в с. Нагуєвичах 
(тепер село Івана Франка), біля Дрогобича 
(тепер Л ьвівська область), у родині сільсь
кого коваля. Вчився у початковій школі села 
Ясениці-Сільної, потім у Дрогобицькій гім
назії та Львівському Університеті, на факу
льтеті філософії. З  юних років почав писати 
поезії. Перші збірки поезій: «З вершин і ни
зин», « З ів ,яле листя», «Мій Ізмарагд». У 
Школах Українознавства ви вивчаєте тво
ри І. Франка, зокрема повість «Захар Бер
кут», казку «Лис Микита». У багатьох ва
ших домах портрет І. Франка висить поруч 
з  портретом Т. Шевченка.

Іван ФРАНКО

К О В А Л Ь
У долині село лежить,
Понад селом туман дрижить, 
А на горбі край села 
Стоїть кузня немала.

А в тій кузні коваль клепле,
А в коваля серце тепле,
А він клепле та й співа,
Всіх до кузні іззива.

Іван ФРАНКО

В Е Ч О Р І Є . . .
Пігі! Пігі! Квіти, трави... 
Вишні, молоком облиті... 
Верби, мов зелені копи.
Дим зо стріх угору в’ється...

Соловейко на калині 
Так лящить, що серцю любо. 
Діти бігають... Дівчата 
Гєн співають у садочку.

Вечоріє. Тінь довжезна 
Від скали лягла на море,
А там ген легенькі хвилі 
Злотом, пурпуром горять.
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П. ШКУРАТ

В И Н А Х І Д Н И К  Б
Недалеко села 

Сокілки в Україні, 
над річкою Ворск- 
лом, в яблуневому 
саді заховався не
великий, але добре 
загосподарений ху
тір.

Власник хутору,
Максим Засядько, 
походив із старого 
козацького роду. І 
сам він був запо
рожцем, доки мо
скалі не зруйнува
ли Січі. Всі його 
предки в козацькому війську були гармашами. 
Максим не був злою людиною, але ходив завжди 
насуплений, і тому люди трохи його лякались і 
нишком називали характерником. Згодом, коли 
постарів, передав господарство синові й невістці, 
а сам доглядав лише сад і пасіку. Там збудував 
собі курінь і жив у ньому від весни до восени.

7-го червня 1779 року народився йому внук. 
Назвали його Олександром. Мабуть, ніхто на ху
торі не тішився так дитиною, як старий запоро
жець. Цілими годинами стояв над колискою, і 
важко було пізнати в ньому завжди похмурого 
запорожця. Найбільшу втіху мав Максим тоді, ко
ли маленький Олесь почав ходити. Дід забирав 
його з собою в курінь, майстрував для нього різні 
забавки і розказував казки.

Коли Олесь підріс, дід возив його в Сокілку 
до дяка в науку, по дорозі оповідав йому, як ко
лись билися запорожці з москалями, і показував 
Громову могилу, де стояло шведське військо.

Потім дід умовив Олесеву маму, щоб дозволи
ла синкові спати в курені. Д ля Олеся було справ
жньою насолодою слухати дідових оповідань про 
морські походи запорожців, про те, як вони куля
ми своїх гармат руйнували мури Каффи, Тра- 
пезунту чи Синопу, а навіть наганяли страху са
мому султанові в Істанбулі. Оповідав, як запорож
ці на легких човнах-,,чайках” відважно нападали 
на турків і вогнем своїх мортир підпалювали не
повороткі турецькі кораблі.

Малий Олесь глибоко в душі переживав опо
відання діда про давню славу. Він сам уявляв се
бе гармашем, що стріляє на ворога.

— Дідусю, — часто питав, — а коли ми по
їдемо на Запорізьку Січ?

Дід насуплювався, сердито смикав свого дов
гого вуса і відповідав:

— Дай Боже, Олесю, поїхати, але вже в іншу

О Й О В И Х  Р А К Е Т
Січ. Я вже того не доживу, але ти виростеш, на
берешся сили і багато дечого краще зрозумієш. 
Ось по жнивах повеземо тебе в Полтаву до шко
ли. Спочатку, може, буде тобі важко, а згодом
— звикнеш. Пам’ятай лише, що ти козацького ро
ду, і ніколи його не цурайся!

Восени батьки повезли Олеся в Полтаву і при
містили в бурсі. Він учився з запалом, особливо 
подобалася йому математика. Був найліпшим уч
нем у цілій школі. Багато читав про різні винахо
ди і мріяв стати винахідником. Коли закінчив пол
тавську школу, одержав державну стипендію і 
продовжував навчання в старшинській артилерій
ській школі в Петербурзі.

Хоч Олесеві не дуже хотілося служити у мос
ковському війську, він послухав батькової ради. 
Улюбленого діда і найкращого його дорадника на 
той час уже не було в живих. Олесь попрощався 
з родиною, помолився на дідовій могилі і поїхав 
до Петербургу.

Молодого і здібного старшину не цікавила вій
ськова муштра. Він мріяв про таке стрільно, що 
його не треба вистрілювати з гармати. Але при 
війську він не мав можливости працювати над 
своїм винаходом. Тож звільнився з військової слу
жби і вернувся в свою соняшну Полтавщину.

Треба було спершу збудувати лябораторію і 
закупити стрільного пороху, але батько відмовив
ся позичити гроші. Не хотіло Олесеві помогти і 
військове міністерство. Але він не зневірився, про
дав свою частину майна і за ті гроші купив деінде 
трохи землі. Тут збудував лябораторію. Першими 
свідками його дослідів були сільські хлопці-па- 
стушки. Вони бачили, як довгі вогняні трубки 
проносилися дугою в повітрі і спадали на пасо
висько.

За два роки пильної праці Олександер Засядь
ко збудував кільканадцять різних бойових ракет. 
Та це нікого з військових начальників не цікави
ло. Довідався про ракети і полтавський губерна
тор, але він не то не зрадів з успіхів винахідника, 
а навіть злякався, щоб Олександер не затіяв пов
стання проти московської влади.

Московські начальники були б напевно забо
ронили Засядькові дальші досліди, а самого за 
проторили в тюрму. Однак, почалася війна Мо
сковщини з Туреччиною. Царське військо, в яко
му мусіли служити також українці, рушило по
ходом на Істанбул. По дорозі воно зупинилося на 
довший час під містом Варною. Тут була міцна 
турецька фортеця. Військо надаремно штурмува
ло ‘її мури. Тоді у військовому міністерстві прига
дали Олександра Засядька та його бойові ракети.

Негайно призначено комісію з військових ін
женерів, яка мала ознайомитися з винаходом і ви-

Олександер Засядько
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пробувати його. Комісія провела досліди і заяви
ла, що ракетами можна успішно діяти.

Засядько напевно не хотів помагати москов
ському цареві, який поневолив Україну, але він 
вірив, що його винахід скоротить війну і врятує 
від смерти багатьох українців-вояків.

16-го вересня 1828 року випускні апарати з ра
кетами вже були під Варною. їх установлено з 
двох протилежних сторін міста — з півдня і пів
ночі.

Надходила вирішальна хвилина. Запалахкоті
ли ґноти в руках гармашів . . . Засядько дав знак 
рукою, і командант ракетної частини крикнув: 
,, Вогонь!”

Шість вогненних зміїв з могутнім ревом про
низали повітря, а за ними потягнулося шість хво
стів диму. То була зовсім нова зброя, наймогут- 
ніша в цілому світі.

Почався обстріл фортеці. Вже одна з перших 
ракет поцілила в підземний льох, де турки збері
гали порох. Вибух! . . Пожежа! . . Два дні літали 
вогненні змії над Варною, падали на місто, вибу
хали стовпами вогню і диму, розвалювали башти. 
Скрізь гоготіло полум’я. Оборонці побачили, що 
опір даремний, і на третій день над фортецею за
лопотіли білі прапори. Варна здалася.

Засядька найменовано генералом ракетних ча
стин армії. У Тирасполі над рікою Дністром збу
довано фабрику для виробництва бойових ракет. 
Ракетами Засядька почали озброювати воєнні ко
раблі Чорноморської і Дунайської фльоти.

Генерал Засядько мав славу і почесті, але не 
мав задоволення. Він бачив, що його винахід ні в 
чому не допоміг рідній Україні. Щораз частіше 
перед його очима виринала постать діда. Дід з 
докором дивився на внука, немов питаючи:

— Що ж ти зробив доброго для свого народу?
Ці привиди стали його переслідувати. Він утра

тив бажання працювати, не міг спати, сумував і 
мучився.

Одної ночі шаліла страшна буря. Вітер потря
сав будинком, виривав вікна, вдирався в кімнати 
лябораторії. Потім запанувала глуха тишина.

Вранці знайшли Олександра Засядька мерт
вим. Він мав тоді заледве 35 років.

Так відійшов із цього світу видатний учений- 
дослідник, нащадок козацького роду, один із тих 
перших винахідників, що придумали бойові ра
кети.

II о н с н е н н и - с л о и її и ч о к : г а р м а ш —  арти
лерист (gunner, cannoneer);  н е в і с т к а  —  синова ж ін 
ка (d a u g h te r - in - la w ) ; к у р і н ь  —  тут: hut; І с т а н б у л  
( Ц аргород) над Босфордом, Т р а п е з  у  н т, С и н о и а 
н Малій Азії ,  К а ф а на Кримському півострові —  т у 
рецькі міста; .м о р т н р а —  гармата з  короткою л ю ф ою  
( m o r t a r ) ; н е  н о в о р о т к и й  —  slow, s luggish;  б у р с а 
—  будинок для  студентів , гуртожиток (dorm itory);  м у ш 
т р а  —  військовий вишкім (drill );  д у г а  —  лук (в бу д ів 
ництві) arc; з а п р о т о р и т и  в тюрму —  у в ’язнити;  
ф о р т е ц я  —  твердиня (fortress,  s trongho ld );  ш т у р 
м у в а т и  —  to a ttack ,  to s torm ; Г н і т  —  slow -m atch;  
їй уг а т н —  швидко летіти, мчатиел.

Лідія ПОВХ

В Р А Н Ц І

Ось і сходить сонечко. Ранок. 
Золотий від сонечка ґанок.
А на ґанку — в горщиках квіти 
розтуляють очка, як діти.

Бачте, кіт-котисько вусатий 
повертає з ловів до хати. 
Утомивсь — ступає поволі.
А за вухом — лист із квасолі.

Вікторія САРАМАКА

К И Ц Я !

Є у мене киця 
Любо подивиться, 
Сама вся чорненька 
А лапка біленька. 
Любить киця кашку, 
Масло і ковбаску, 
Любить і сметанку 
Полизати зранку. 
Молочка напитись 
І на сонці грітись.



П І В Н И К  І Д В О Є М И Ш Е Н Я Т
(Українська народна казка)

Жили собі двоє мишенят — Круть і Верть і 
півник Голосисте Горлечко. Мишенята було 
тільки й знають, що танцюють та співають. А 
півник удосвіта встане, всіх піснею збудить та 
й до роботи береться. Ото якось підмітав у 
дворі та й знайшов пшеничний колосок.

— Круть, Верть, — став гукати півник, — а 
гляньте-но, що я знайшов!

Поприбігали мишенята та й кажуть:
— Коли б це його обмолотити...
— А хто молотитиме? — питається півник.
— Не я! — відказує одне мишеня.
— Не я! — каже друге мишеня.
— Я обмолочу, — каже до них півник. І 

взявся до роботи.
А мишенята й далі бавляться.
От вже й обмолотив півник колосок та й 

знов гукає:
— Гей, Круть, гей, Верть, а йдіть гляньте, 

скільки зерна я намолотив!
Поприбігали мишенята.
— Треба, — кажуть, — зерно до млина 

віднести та борошна намолоти.
— А хто понесе? — питає півник.
— Не я! — гукає Круть.
— Не я! — гукає Верть.
— Ну, то я віднесу, — каже півник. Узяв на 

плечі мішок та й пішов.
А мишенята собі лише скачуть — у довгої 

лози бавляться.
Прийшов півник додому, знов кличе ми

шенят:
— Гей, Круть, гей, Верть! Я борошно при

ніс.
Поприбігали мишенята, пораділи:
Ой, півничку! Вже тепер тісто треба замі

сити та пиріжечків спекти.
— Хто ж міситиме? — питається півник.
А мишенята знов своє:
— Не я! — пищить Круть.
— Не я! — пищить Верть.
Подумав, подумав півник та й каже:
— Доведеться мені, мабуть.
От замісив півник тісто, приніс дрова та й 

розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив 
пиріжки.

Мишенята й собі діло мають: пісень співа
ють, танцюють.

Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх 
півник, виклав на столі.

А мишенята вже й тут. І гукати їх не треба.
— Ох, і голодний я! — каже Круть.

— А я який голодний! — каже Верть.
Та й посідали до столу.
А півник і каже:
— Стривайте-но, стривайте! Ви мені пер

ше скажіть, хто знайшов колосок.
— Ти, — кажуть мишенята.
— А хто його обмолотив?
— Ти, — вже тихіше відказують Круть і 

Верть.
— А тісто хто місив! Піч витопив? Пирі

жків напік?
— Ти, — вже й зовсім тихенько кажуть 

мишенята.
— А що ж ви робили?
Що мали казати мишенята? Нічого. Стали 

вони вилізати з-за стола, а півник їх і не 
тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками при
гощатиме?

Любі діти, подумайте: про що вчить ця 
казочка?

Тих, кому казочка „Півник і двоє мишенят” дуже 
сподобалась, журнал „Веселка” просить взяти до рук 
кольорові олівці або пензлик із фарбами і намалювати 
мишенят-пустунів Крутя і Вертя та роботящого півника 
Голосисте Горлечко, а потім прислати свої малюнки до 
журналу. Тато і мама Вам порадять, як це зробити.
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Л ід ія  ПОВХ Галина М ОГИЛЬНИЦЬКА

КАПАВ ДОЩИК

Капав дощик: кап-кап-кап... 
Розбудив уранці жаб.
Каже старша жаба: — Ква! 
Ох і гарний день-моква!

Ї Д Е  Д О Щ

Мамо, дайте швидко горщик! 
Зварим кашу, зварим борщ! — 
Онде полем їде дощик, 
Пустотливий літній дощ!

Хмар навкруг нема і сліду, 
Небо — чиста голубінь!
На колесах дощик їде, 
Хвацько всівшись на трубі.

Аж заходиться від сміху, 
Сипле близки золоті — 
Веселіше, звісно, їхать, 
Аніж „пішки” з неба йти...

Поливає все довкола — 
Буде хліб і кашка й борщ! 
На колесах через поле 
їде, їде, їде дощ!

Оксана

КРУШЕЛЬНИЦЬКА

МУДРА ДОНЯ

Жаба вчила свої доні 
Не сидіти на осонні:
— Сонце може так нагріти, 
Недалеко — і зімліти.
Мала доня пильно слуха, 
Нашорошивши два вуха.
А тоді — до мами стиха:
— Не буде із цього лиха,
Я і всі мої сестриці, 
Попадаєм до водиці...
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СТИХЛО ВСЕ, МОВ НА ЗОРІ ДЕ НЕ ГЛЯНЬ — КОЛОСКИ

Стихло все, мов на зорі, — 
тільки з поля звуки 
та в сусідньому дворі 
півнів перегуки.

Ганна ЧЕРІНЬ

Гей, простори які! 
Любо-мило землі: 
де не глянь — колоски 
та всі в злоті-сріблі.

Де не глянь — колоски 
проти сонця блись-блись... 
Лиш ген з краю ліски, 
ніби дим, простягнись...

с о н
На галявині у лісі,
Де співає хор птахів,
Щось приснилося Орисі, 
аж татусь її збудив:

— Що тобі приснилось, донцю? 
Ти кричала „Ой, мороз!”
Таж навколо пражить сонце,
Аж зів’яв наш верболозі

— Снилась тундра сніжно-біла 
Це один з найкращих снів!
Я по Арктиці бродила 
Й не боялася вовків!

Ми саньми кресали кригу, 
Виспіваючи пісні.
Я б хотіла зараз снігу.
Щоб було, як уві сні...

— В червні снігу не буває! 
Все росте, цвіте, буяє. 
Скоро надійдуть жнива —
І пшениченька нова...

Що ж, часом у сніговії 
Нас заносять сни і мрії... 
Взимку хочем квітів всюди, 
Влітку сниться нам зима... 
Тож недарма кажуть люди: 
Добре там, де нас нема.



Валентина ЮРЧЕНКО
Л І Т О

Гнуться у садках гілки,
На них яблучка, грушки,

Щедрим сонечком налиті, 
Всі рум’яні, соковиті.

Каже мама Любі й Гані:
— Ви, як яблучка, рум’яні,

Літнє сонце, в добрий час, 
Зарум’янило і вас!

Боже, літа нам додай, — 
Літо любе — дітям рай!

Павло ТИЧИНА

А Я У ГАЙ ХОДИЛА

А я у гай ходила 
по квітку ось яку!
А там дерева — люлі.
І все отак зозулі:
ку-
ку!
Я зайчика зустріла,
дрімав він на горбку.
Була б його спіймала —
зозуля ізлякала:
ку-
ку!

Галина КИРПА

І ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ ЛІТО!

І це називається літо:
Надворі — дощі та дощі!
Ну як мені мальву полити? 
Чи йти поливати в плащі?

І це називається літо:
Хмар у саду — ніби слив!
На гойдалці бавиться вітер,
А я ж коли вийду? Коли?

І це називається літо...



Оксана ІВАНЕНКО К А З К А  ПР О З О Л О Т У  Р ИБК У
У зграйці маленьких рибок вона була найве- 

селішою і наймоторнішою.
— Не запливай далеко, — казала мама, — там 

часто гуляє стара зубаста щука, вона з’їсть тебе!
Рибка мотала хвостиком і відповідала:
— А я від зубастої щуки втечу!
— Не підпливай до того берега, — знову попе

реджала мама, — там рибалки ставлять свої ятері.* 
Потрапиш у них — і кінець!

— Не потраплю! — заперечувала рибка і 
пливла аж до того берега.

— Не визирай з води! — хвилювалася мама, — 
тебе схопить качка і з’їсть!

— А мені цікаво на все поглянути! — сміялася 
рибка.

— Ох, яка ти в мене неслухняна! — зідхала 
мама.

А рибка насправді не була неслухняною — 
вона просто була цікавою до всього і зовсім не 
боязкою. Ні щуки не боялась, ні качок, ні чайок, що 
літали над водою, ні ятерів, що розставляли 
рибалки. Вона любила підпливати до верби на 
тому березі. У верби було гнучке тонке гілля з 
довгими вузькими листочками. Вона схиляла гілля 
аж до самісінької води, і коли вода була спокійна — 
верба вся відбивалася в ній, гнучка і красива. Там 
ще ріс очерет, на ньому часто сідали маленькі 
пташки очеретянки. Пташки були дуже балакучі, 
усе б щебетали-співали. Там, на березі, гуляли 
інколи великі птахи — журавлі і чаплі. Чаплі могли 
теж схопити рибку, як і чайки, але рибка все ж таки 
любила підпливати до берега і слухати, про що 
розповідають пташки. О! їм було про що розпо
вісти. У них були крила, і вони скрізь літали. Багато 
пташок відлітало на зиму далеко-далеко в теплі 
краї. От було чого послухати!

— А я буду завжди плавати в цій річці! — 
думала рибка.

Маленька очеретянка, як навмисно, сказала 
вербі:

— Яка гарна маленька рибка плаває! Зовсім 
золота! От тільки шкода, що вона не співає і не 
літає — як ми!

Звичайно шкода! — рибка роззявляла весь час 
свій ротик, але співати, як пташка, ніяк не могла. Це 
вона тільки дихала водою, як ми повітрям.

їй теж ця пташка подобалася. Вона завжди так 
весело співала і теж літала по всіх усюдах, хоч і 
була маленька. Вона розповідала про степи, де не 
було зовсім річок, про море, де так багато води, що 
берегів не видно, про ліси, які і взимку стоять 
зеленими.

— Мамо, — скаржилася рибка матері, — ми 
завжди тут і житимемо в цій річці? Ти б послухала 
тільки, де не побували пташки.

Та мама образилася на це зауваження. Вона, 
правда, не літала і не співала, як пташка, але хіба не 
вона з своїми подругами жила у великому морі і

плавала там, де хотіла. Щороку, незважаючи ні на 
що, проти хвиль, проти течії піднімалася вгору по 
річці, щоб тут, десь у затінку між камінням, по
класти ікру, з якої викльовувалися потім маленькі 
рибенята, з якої виклюнулась і ця неслухняна, 
непосидюча дочка — золота рибка. Та нічого, мине 
час, вона підросте і з усією молоддю і з старшими 
рибами спуститься знову в устя** річки, там набе
реться сил і попливе з усіма в море, а навесні знову 
повернеться сюди. Так було вже багато років, так 
повторювалося все життя. І передавався від 
батьків до дітей шлях з моря і до моря. Адже й 
пташки літають своїми певними, відомими їм 
шляхами там, під хмарами, і повертаються знову в 
знайомі місця.

Справді, минули жаркі літні дні, і багато 
пташок збиралося відлітати у вирій.

Пташки прощалися з річкою, з лісом. І навіть 
маленька очеретянка, яка все літо весело цвірін- 
чала, зараз сумно казала вербі:

— Мені шкода кидати тут золоту рибку. Я 
звикла співати і дивитися, як вона грається у воді. 
Добре, коли вона засне на всю зиму, як жаби. 
Повесні ми тоді знову побачимося.

Але верба хитала гіллям, шелестіла листям — 
вона знала, що ці рибки уже попливли. Тільки 
куди? Вони ніколи про це не розповідали.

А вони рушили далеко-далеко і пливли глибо
ко у річці, так що маленька золота рибка, яка вже не 
здавалася такою золотою, бо сонячний промінь не
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золотив її, тільки чула шум пароплавів та стреко
тання моторок.

А маленька очеретянка з своєю зграєю теж 
пролетіла дуже високо, і їй, звичайно, не видно 
було риб, що пливли у річці, бо й сама широка річка 
з їхнього надхмарного шляху здавалася вузенькою 
синьою стрічкою.

Риби спочили в усті ріки, підросли, підгодува
лися і випливли у море. От де були хвилі! От де 
гуляли вітри!

Здається, з усього світу прилітали вони сюди, і 
теплі, і холодні, і сердиті, і лагідні. Багато їх було, 
різних, і у кожного свій норов, але найлютіший, 
казали, був вітер-суховій. Він бешкетував і влітку, і 
взимку на степах, а на море не хотів літати.

Ще до моря стікалось багато річок — і хвильки 
в усіх річках були веселі, привітні, все гомоніли і 
навперебій хотіли розповісти, де вони плавали, що 
вони бачили.

— Чи ви чули новини? Чи ви чули новини? — 
дзюрчали хвильки. — Ми з нових річок, ми перші 
пропливли степами, і суховій нас боїться.

— З яких це таких нових річок? — дивувалися 
риби. — Споконвіку одні і ті ж річки течуть по землі.

— Так, мабуть, то несправжні річки, — додава
ли інші.

— Справжні, справжні, — загомоніли ображені 
хвильки, — ми течемо, і пароплави по цих річках 
пливуть,і човни, і на берегах уже ліси ростуть.

— А риби? — спитали риби. — А риби у тих 
річках є?

І хвильки тоді загомоніли тихіше:
— Ми пливли першими і риб ще не бачили.
— Що ж то за річки? — презирливо мовили 

риби.
А вітри, родичі суховію, зраділи і зашуміли.
— Не будуть річки без риби! Що це за річки! їм 

буде нудно. Вони посохнуть від нудьги.
І маленькій золотій рибці стало шкода річок, 

про які так весело розповідали хвильки. Адже ще й 
очеретянки казали про якісь сухі безводні степи, а 
тепер, коли там попливли річки і все ожило, невже 
через них ріки посохнуть?

— Не може того бути! Не може того бути! — вже 
зовсім тихенько шепотіли хвильки. — Суховій не 
вірив, що й річки викопають, а прийшли люди, і 
машинами вирили землю, і випустили нас з вели
ких рік, з підземних глибин, з глибоких джерел, і 
нам тепер весело на волі, і ми дощами, снігами 
знову повернемося в наші молоді річки, аза нами 
течуть інші, і нема нам ні кінця, ні краю.

— А риби? — спитала золота рибка.
— Будуть і риби, — дзюрчали впевнено хвилі, 

коли зробили річки, то й це зроблять.
— Я попливу в нову річку, — вирішила про себе 

золота рибка. — Хай мама не хоче, і сестри не 
хочуть і пливуть назад, а я попливу туди. Звичай
но, шкода, що я не зустріну милої очеретянки, і 
вона вже не розкаже, що вона бачила цього року. 
Але хвильки так розповідають, що просто шкода 
річки. А по-друге, цікаво побувати першій у новій

річці!
Батьки і слухати не хотіли про якісь там нові 

річки — тільки-но настала весна, як вони великою 
зграєю полинули знайомою дорогою. А смілива і 
цікава до всього маленька рибка попливла неві
домим шляхом. Правда, їй ніде не стрічалася ні 
зубаста щука, ні розбишаки-окуні. Не бачила вона і 
рибалок на березі — що б вони тут робили? їй не 
стрічалася ні маленька черва, якою риби годува
лися, ні рачки, — нічого, що вона звикла їсти, і 
взагалі, самій було дуже сумно. Та рибку побачив 
сонячний промінь і, мабуть, щоб розвеселити, 
пригрів її, і вона знову здавалася золотою, і хвиль
ки, які текли назустріч, бо вона пливла проти течії,
— усі ласкаво гомоніли.

— Рибка! Дивіться! Перша рибка пливе 
назустріч нам у річці! Здрастуй! Привіт тобі! Привіт! 
Яка гарненька! Яка золота!

І передавали одна одній:
— А в нашій річці з’явилася золота рибка!
Вона підпливла до поверхні і побачила: на

березі зеленіють молоді ліси, і тоненькі деревця 
простягають вгору гілки, вкриті бруньками, і 
кличуть пташок, що повертаються з теплих країв.

— Я зупинюся тут, перепочину! Який гарний 
молодий лісок! — І маленька очеретянка спусти
лася на кущик коло річки, почистила дзьобик, 
весело заспівала, оглянулась навколо і раптом 
побачила у воді золоту рибку.

— Золота рибка! Здрастуй! Ти тут! Ну, так і я 
лишуся вити тут гніздечко. Бачиш, скільки кущів і 
дерев насадили, щоб я тут жила і співала!

— А я припливла сюди, щоб річка не занудьгу
вала і не висохла від нудьги, — хотіла сказати золо
та рибка, та в цей час щось загуркотіло, зашуміло 
вгорі — пташка сховалася у кущі, а рибка глибше 
пірнула у воду і навіть заплющила очі — хоча нічого 
страшного для них не було. То знизився літак. З 
літака вийшли люди, винесли великі баки і пере
вернули їх в річку. Подумайте, в тих баках були 
живі, дрібні рачки, черва. Хто ж це розповів людям, 
що золота рибка зголодніла?

А коли рибка відкрила очі, вона побачила: її 
батьки і інші риби пливли до неї.

— Нічого не розумію, нічого не розумію, — 
казала схвильована мама, — нас піймали, кудись 
кинули, а тепер знову у воду. Що ж, доведеться 
жити тут! Вода як вода —звичайнісінька річка! Ох! І 
ти, моя неслухняна дочко, тут! Так це, мабуть, для 
нас зробили нові річки, щоб нас щуки не хапали!

А золота рибка раділа і була дуже горда, що 
вона перша припливла в нову річку.

А не березі стояли люди — ті, які привезли 
сюди рибу, щоб водилася вона і в нових річках, і в 
нових каналах. Вони звичайно, нічого не знали про 
золоту рибку і про її пригоду.

Але вони добре знали, для кого ці нові річки 
задзюрчали, молоді ліси зашуміли.

І ви знаєте, правда?
* ятір — trammel — net.

** устя, гирло — opening, mouth, aperture.
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Вольдемар БОНЗЕЛЬС

Переклад з німецької мови.

Уже розвиднілося, коли Майя прокину
лась. Вона трохи змерзла під своїм великим 
зеленим листом, тому рухалася поволеньки. 
Вчепившись за листок, вона довго розпросту
вала й розминала свої крильця, щоб вони 
стали гнучкі і щоб струсити з них пил. Потім 
вона пригладила своє ясне волоссячко, про
терла очка й обережно п ід ійш ла до краю  

Л е т к а , щоб розглянутися довкола.

w  Ясне соняшне проміння блиснуло в очі. 
Високо над нею світилося, ніби зелене золото, 
осяяне сонцем листя, але в затінку було ще

І досить холодно.
it
щ — Який чудовий світ! — вигукнула Майя 
щііднесено.

Тут вона побачила щось червоне. Воно 
шисніло на сонці і світилося, і бджілці нестер- 
шно захотілося дізнатися, що це. Але вирішила 
«початку поснідати, бо була голодна. Роз
проставши крильця, Майя з веселим дзиж- 
Лінням вилетіла із свого захистку і полетіла до 
червоної квітки, що віддавала чудові і п’янкі 
пахощі. Майя сіла на одну з пелюсток, пелюс
тка хитнулась і на Майю покотилася блис
куча срібна кулька, така ж велика, як Майя. 
Вона була прозора і мерехтіла всіма барвами 
веселки. Кулька докотився до краю пелюстки, 
не зачепивши Майю, і впала в траву.

Майя аж скрикнула з ляку, коли увиділа, 
що чарівна кулька розбилася на безліч дріб
несеньких скалочок. Трава внизу оживилася і 

шамерехтіла — це крапелиночки, тремтячи на 
ртравинках, заблищали як діяманти при яснім 
світлі. Бджілка зрозуміла, що це велика во
дяна крапля, яка утворилася за ніч у чашечці 
квітки.

Озирнувшись, Майя побачила при самім 
вході у квітку невеличкого жучка з брунат
ними крильцями й чорними грудьми. Він 
Дивився на неї поважно й досить приязно. 
Бджілка звичайненько вклонилася.
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— Це ваша кулька? — спитала вона. — 
Мені аж ніяково, що я скинула її.

— Ви це говорите про росинку. — перепи
тав жук і вибачливо посміхнувся. — Не тур
буйтеся, я вже напився, а моя дружина води не 
хоче... А ви для чого сюди завітали?

— Тому, що ця кв ітка  дуже чудова — 
відповіла Майя.

— Це — троянда, — відповів поважно жук.
— Ми вселилися в неї і під нашим доглядом, 
вона напрочуд розвинулася. Хочете підійти 
ближче?

Майя спочатку завагалася, але потім 
поборола в собі страх і ступила уперед. Хрущ 
підняв маленьку пелюсточку, що загороджу
вала вхід до квітки, і Майя увійшла до ву
зенького покою з яскраво-червоними запаш
ними стінами. У нім було напівтемно.

— Тут справді чудово — захоплено сказа
ла Майя. — А який п’янкий запах!

Хрущеві було приємно, що бджілці сподо
балася його оселя.

— Дозвольте почастувати вас медом.
— О, дякую, — згодилася Майя.
Хрущ кивнув головою і зник за одною із 

стін, а Майя стала оглядати кімнату. Раптом за

стіною почувся голос Хруща. Він сварився і, як 
здалося бджілці, навіть штовхав когось до 
виходу. Одночасно чувся і чийсь інших, сер
дитий і ображений, голос:

— Не дуже, не дуже! Це ви так поводитеся 
зі мною тому, що я сам. Але що ви заспіваєте, 
як я приведу сюди своїх товаришів! Ви — не
чемна! Добре, я піду, але вас відтепер завжди 
дразнитимуть нечемою!

Майю налякав цей гучний голос. Далі вона 
почула як хтось швиденько вийшов. Хрущ 
повернувся й подав їй шматочок меду.

— Бешкет та й годі, — пробурчав він, — 
ніде не заховаєшся від цих злодіїв.

— Хто це був? — поцікавилась Майя, жую 
чи мед.
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надзвичайно сподобалось бджілці.
— У вас пречудові вуса, — промовила 

вона.
— Здається, непогані, — зауважив задово

лений Хрущ. — Хочете подивитися, які вони 
ззаду?

— О, прошу!
Жук повернув свої вусики-віяла так, щоб 

на них світило сонце.
— О, я навіть не уявляла, що вони такі 

гарні! А мої вусики зовсім непоказні.
— Зате у вас прекрасні очі, а золотиста 

барва вашого тіла дуже і дуже мила, — про
мовив Пеппі.

Маленька Майя засяяла від щастя. Досі ще 
ніхто не казав їй, що вона гарна.

— Може, ви хочете пити? — запитав госпо
да. — Я можу подати вам трохи роси.

— Дуже дякую . Мені хотілося б тепер 
трохи політати, якщо дозволите?

Хрущ засміявся:
— Що то бджоли! їм аби літати. Не розу

мію вас... Хіба недобре сидіти на місці?
— О, я так люблю літати!
Хрущ чемненько відгорнув червону завісу, 

потис Майї руку й відсунув останню пелюст
ку.

— Боженьку! Яке голубе небо! — радісно 
скрикнула Майя. — Прощайте!

— До побачення! — сказав Пеппі і, стоячи 
на верхній пелюсточці троянди, довго дивився 
услід маленькій Майї, яка прудко піднялася

— Мурах — сердито відповів жук. — Ці 
панове, мабуть думають, що ми працюємо і 
збираємо запаси для них. До чужої комори 
лізуть, як до своєї. Мене це просто обурює. 
Коли б я не знав, що в цих комах такий звичай, 
я просто назвав би їх злодіями. Ну, та нема 
ради... Вибачте, я і досі не сказав вам, хто я. 
Мене звуть Пеппі...

— А мене — Майя, — несміливо сказала 
бджілка. — Дуже приємно з вами познайоми
тись.

Вона уважно глянула на Пеппі. А він 
декілька разів вклонився, розпроставши свої 
вусики, як два маленькі брунатні віяла. Це



Там лише моя отчина,
Дім наш — кожная стеблина 
І пахучі пелюстки.

Знаю я, що з пелюстками 
Упаду на землю й я, — 
Байдуже! Ще щастя з нами! 
Хоч година, та — моя!

просто вгору, до високого неба, до золотого 
сонячного світла. Потім, тихенько зідхнувши, 
задумано повернувся у холодок, у чашечку 
троянди: назовні йому було вже душно, хоч 
день ще лише починався. Він наспівував собі 
під ніс свою ранкову пісеньку:

Море ярі, море злота,
Море сяйва і тепла,
Луки в квітах, скрізь робота 
Для комахи, для стебла.

Осяйний весняний день поволі розго 
рався над квітучою землею.

Василь СИМОНЕНКО

ХМІЛЬ НА ДУБІ

Довився якось Хміль аж до верхів’я Дуба 
І, зиркнувши на світ з такої висоти, 
Надувся вельми, закопилив губи 
Та й став ректи:
— Хвала мені!
Тепер я вже при чині —
Не те, що вивсь раніше по тичині.
Тепер я на такій височині,
Що неможливо вже не заздрити мені.
— Мовчав би ти, базікало ледаче,
Ціна твоєму росту — гріш.
Куди б не вибравсь ти, одначе 
Нікчемою зоставсь, як був раніш.
Який би виріс ти, охота подивитись,
Коли б не мав по чому витись?

Це, певне, Дуб сказав. А жаль,
Я б ці слова поставив за мораль.

Василь СИМОНЕНКО

МУДРА СОВА

Стара Сова знай все своє веде:
— їй-богу, світ навиворіт іде —
Вночі всі сплять, а вдень спішать робити.. 
І не обридне ж їм навпомацки ходити!

Василь СИМОНЕНКО

Г О Д И Н Н И К
Годинник бідкався: „Здоров’я препогане. 
А що ж то скоїться, як цокать перестану? 
Це ж час зупиниться!
І всесвіт пропаде!
Ой-ой, біда! Рятуйте мене, люди, —
Без мене ж і для вас життя не буде...”

Давно Годинник той лік часу не веде,
А час іде!
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Оксана КРУШ ЕЛЬНИЦЬКА

В СОНЯШНИЙ ДЕНЬ

Ой, на покосі, на сінокосі 
Зелений коник стрибає.
Ніхто не знає, ніхто не слуха,
Як він на скрипочці грає.
А ви присядьте, а ви почуйте: 
Ось срібно-срібно бринить,
А зараз тонко, а зараз дзвінко, 
То — ніби річка шумить...
Вітер гойдає синім дзвіночком 
А з нього лине: — Дзе-ле-е-нь!.. 
Таку оркестру можна почути 
Тільки на луках,
Тільки, де квіти,
Тільки у соняшний день.

Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА

КРАПЛИНКА РОСИ

На павутинці,
На яснім сонці 
Тремтить краплинка роси. 
Немов дзвіночок 
Прозоро-срібний 
Нечуваної краси.

Зелений коник 
Невтомно скаче 
По хвилях шовкових трав.
І той дзвіночок ледь-ледь гойдає, 
Щоб він весело заграв.

Ой, не торкайся,
Ой, не чіпай же,
Щоб той дзвіночок не впав.
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Оксана КРУШ ЕЛЬНИЦЬКА  

РОМАШКИ

Чи то гуси?
Чи то квіти?
Чи то сн іг упав лапатий? 
Зранку я на луг дивлю ся 
І не можу відгадати.

Якщо гуси — знайду п ір ’я, 
Якщо квіти — назбираю.
А якщ о це сн іг?  Уліті,
Що робити з ним — не знаю.

А на лузі...
Ой, на лузі...
Я вже знаю , в чім причина. 
Це ромаш ки зв ідусю ди  
Зібралися на гостину.



Ганна ЧЕРІНЬ

Чудово влітку на Верховині! Сосни пах
нуть, висока трава пересипана яскравими 
квітами — рожевими, червоними, жовтими, 
синіми. Так і хочеться збирати їх у великі 
китиці, от тільки шкода, що нема кому дарува
ти...

— Все одно назбираймо й поставимо в 
кімнаті, — сказала Дарця. Квіти такі чудові, 
пахучі. Особливо ті, що ,,медком” називають
ся. Справді, як мед запашні...

Дівчата назбирали великі китиці квітів і 
рушили до табору. Назустріч їм сестричка 
Леся біжить:

— Де ви бродите? Вже хотіли за вами 
посилати! До нас приїхали Чорнобильські 
діти, і ми їх будемо урочисто стрічати. Якраз і 
ваші квіти пригодяться.

На площі заграли сурми, заторохтіли 
барабани, діти стали струнко. Колоною, по 
двоє, вийшли наперед дівчата й хлопчики літ 
восьми — десяти. Личка їхні худенькі, сумні. 
Ми ще ніколи таких дітей не бачили. Але добре 
знали про Чорнобиль. Ці бідні діти потрапи
ли під радіяцію, і тепер вони хворі, та ще й 
зголоднілі.

Р І Д Н А
— Це ваші братики й сестрички з України,

— сказала комендантка. Вони будуть з Вами 
три тижні. Бавтеся з ними, розвеселіть їх, щоб 
вони стали такі здорові й щасливі, як ви.

Дарця й Таня подарували дітям назбирані 
квіти. Наше товариство збільшилось. Спер
шу треба було призвичаїтись. Ми заговори
ли до них, так як це буває між нами. Не знати, 
чи вміє хто говорити по-українськи, та пита
ємось:

— What’s your name?

— Що з тобою ! Та ж вони не знаю ть 
ан гл ійсько ї мови! Говори до них р ідною  
мовою, а як добре не вмієш, то навчися від 
них.

Не раз ми ще забувалися та зверталися до 
„чорнобильців” по-англійськи, але за кілька 
днів так підтягнупись, що й між собою гово
рили тільки нашою мовою. А діти з України 
також навчились трохи говорити по-англійсь- 
ки. Але більше — ми від них, ніж вони від нас. 
Наша звичайна їжа здавалася їм святковою, і 
вони їли з добрим апетитом та потроху прибу
вали на вазі й набиралися здоров’я. Всі вони

Ліна КОСТЕНКО Володимир ЛАЦИЖЕЦЬ

В Е С Е Л И Й  Д О Щ

Дощ полив, і день такий полив’яний. 
Все блищить, і люди як нові.
Лиш дідок старесенький, кропив’яний 
блискавки визбирує в траві.

Струшується сад, як парасолька. 
Мокрі ниви і порожній шлях...
Ген корів розсипана квасолька 
доганяє хмари у полях.

ХИТРИЙ 

ЗУБ

Ой, болить у мене зуб,
Бо не хоче їсти суп.

Хоче меду,
Хоче грушки,
Хоче теплої 
Пампушки.

А як ще дасте сметани — 
Вмить боліти перестане!
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М О В А

мусіли брати ліки, і сестричка сказала нам, 
щоб ми нагадували їм, як приходив час їх 
приймати. Ми так старалися, що в призначе
ний час цілий табір гримів:

— Пора брати піґулки!
Ми грали з гостями у відбиванку, у ква

чика, співали наших таборових пісень, що їх 
вони н іколи раніше не чули. Особливо їм 
сподобалась жартівлива пісня „П ід  решетом 
добре спати” ... Ми їх виспівували начебто 
всіма мовами світу. На італійський лад так:

Під решіні добре спіні,
Не требіні накривіні...

На англійський:

Під решейшен добре спейшен,
Не требейшен накривейшен...

Отак було почнемо, то цілий вечір ви
сп івуєм о. Д іти з України вміли також  ви
кручувати ці жартівливі слова різними вимо
вами!

Батьки довідались про таке миле товарис

тво, в неділю привезли цілі торби подарунків, 
одежі, взуття. Радощам не було кінця.

Та час від часу наші гості плакали, захова
вшись десь у куточок.

— Чого ти плачеш? — Спитала Дарця малу 
дівчинку. — Погано тобі тут? Може, хто по
кривдив.

— Ні, тут чудово, як у раю. Але я плачу за 
мамою. Вона там, в Україні, також хвора...

— А я — сирота. Мої тато й мама загинули 
від радіяції, бо обоє працювали на атомовій 
станції — сказала друга дівчинка.

Ми їх розважали, як могли, кликали до 
басейну або до якоїсь гри.

Прийшов час розлучатися. Наші таборові 
тижні закінчились, пора їхати додому і готува
тися до школи. Діти з України ще залишалися 
на кілька тижнів, щоб набратися сил. Жаль 
було з ними розлучатися, за ці кілька тижнів 
ми подружилися і зрозуміли, що вони — наші 
рідні сестри й брати, бо ми маємо одну рідну 
мову — українську.

Ліна КОСТЕНКО

П Е Р Ш И Й  П А Р О П Л А В

Було це вранці. Я ще трохи спав.
На землю скочив босими ногами, 
як привітався перший пароплав 
далеко десь з Дніпром і з берегами.

— Ту-ту! Ту-ту! — він подих перевів
і знов: — Ту-ту! — гукав мені щосили.
— Ту-ту! Ту-ту! — йому я відповів. — 
Бувай здоровий і пливи щасливий!
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Світлана КУЗЬМЕНКО

КОТИК-ЛІНЮХ
Розлінився сірий кіт —
Все дрімає та й дрімає.
То він спину, то живіт 
Проти сонця вигріває.
А по хаті ходить нишком 
Довгохвоста сіра мишка: 
Сіровуха, сіробока.
Кіт на неї кинув оком, 
Щось подумав, потягнувся 
І від мишки відвернувся. 
Міркував ледачий котик: 
Не шукатиму роботи.
Я ще трошки подрімаю — 
На консерви почекаю.

Володимир ГІАДИЖЕЦЬ

ЧЕРЕВИЧКИ

Гоп, гоп, чики, чики!
Купив татко черевики 
Я піду у них на свято, 
Танцюватиму завзято.

Як пристукну каблуками, 
Розведу в боки руками, 
Сплесну,
Вихром закружляю, — 
Черевички нові маю! 
Черевички не простенькі, — 
Наче сонце, червоненькі,
Ще й риплять, як зробиш крок, 
Так і просяться в танок!
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Гапина КИРПА
НА ГАЛЯВІ МУХОМОРСЬКІЙ

Мабуть, гарно дядьку Мухомору 
На галяві Мухоморській жити.
Із усіх боків йому гукають:
— Дайте капелюшок поносити!

Гарно на галявині ведеться 
І поважній тітоньці Суниці.
В неї тих гостей не вибуває — 
Кожне йде на неї подивиться.

Мабуть, гарно Коникам Зеленим 
Через дядька й тітоньку стрибати, 
А тоді у тиші надвечірній 
Ще й любесенько повальсувати.

Мабуть, гарно пташечці Зозульці, 
Що вона не жайвір і не сокіл,
Що оцій галяві Мухоморській 
Накувала безкінечних років!
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З  подорожі по Україні
Чи ви, юні друзі, вже відвідали свою рідну землю - Украйіу після проголо

шення її Незалежною Українською Державою? Якщо ні, то просіть своїх маму й 
тата, щоб показали вам ті місцевості, де народилися ваші дідусі й бабусі, і де живуть 
тепер ваші близькі родичі. Це буде цікава й захоплююча подорож для кожного, бо 
Україна — це справді райський куточок з  дуже гарним кліматом і прекрасною 
природою. Живуть там також привітні і працьовиті люди, які нині будують свою 
вільну державу.

А зараз «Веселка» представляє вам юну мандрівницю по Україні Надю Май- 
кут з  Довера, Массачусетс, яка торік провела частину своїх літніх вакацій в Україні. 
Поїхала туди з  мамою і татом, які, хоч самі і не народилися в Україні, але є добри
ми українськими патріотами. І саме тому вирішили показати Наді край, звідки по
ходять їхні батьки. Надя побувала у Л ьвові, Києві, на Закарпатті.

Чи ви бачите, скільки гарячо-червоних квітів знайшла Надя на городі одної 
української родини в Києві? Просто велике запашне поле, вирощене людськими ру
ками. А скільки гарних церков відвідала Надя. У Києві вона була і у Видубецькому 
монастиріу і в Печерській Лаврі, і в храмі Св. Софії, і в Андріївській церкві. Бачила 
памуятник св. Володимира над Дніпром, пройшлася по Володимирській Гірці, по 
Андріївському Узвозі... Але хіба можна розказати про Київ? Його краще побачити 
власними очима.

На запитання: — Що найбільше сподобалось в Україні? — Надя відповіла:
— Ті місця, де живуть наші родичі... І всюди-всюди в Україні гарно.

Надя Майкут вчиться у Школі Українознавства при церкві Христа Царя, в 
Бостоні. Читає і пише по-українськи. І мріє знову відвідати Україну.
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Любов Дмитри ш ин

Була у Галі сестричка, зовсім-зовсім невеличка. Більше сестричка спала, а 
потім трохи гуляла: пускала з ротика бульки, в долоньки «тосі» плескала, про
сила кожну дрібничку, і Галя їй все дозволяла.

Була в них велика Киця, ну, прямо любо дивиться: хвостик - білий, пухна
тий, сам Котик - рудий, волохатий, а очі, як два смарагди - зелені-зелені.

А ще була біла Мишка, що жила в склянці, в затишку. Галя її годувала, а 
Киця їй в тім помагала: під руки лізла завзято, й хвостиком волохатим Галі по 
личку водила що мала сили. Мало це означати, що вона - господиня хати, а не бі
ла Мишка, що весь час сидить у затишку.

Та Галя Мишку любила й Кицьку весь час заставляла, щоб з Мишкою под
ружила. Киця на те лиш мурчала й зовні спокійна була, але наодинці лапку у 
склянку стромляла, щоб Мишку дістати собі.

— Сьогодні востаннє іду я до школи, — сказала Галя усім, — а потім із вами 
все літо у полі ми весело проведем. Ти, Кицю, підеш полювати, я - бігати із м’ячем, 
а Мишка-норушка біленька побавить сестричку під деревцем. — Сказала отак і по
бігла до школи.

Та Кицька зовсім не хотіла на лови, вона-бо любила сметанку й рибки-сар- 
динки з банки. І Мишка біла-біленька не прийняла до серденька, щоб Галі допо
магати й сестричку за неї гойда-гойдати. Т ож  вибралася тихенько й прямцем- 
прямцем - рівненько у поле побігла спритно, ось Мишки уже й не видно... Так ду
мала Мишка біла, що в затишку все сиділа...

Проте «господинька хати» - Киця ота кудлата, не була б вона з котів, якби 
не знайшла слідів. Кинулась просто у гюле і... почалися лови! Мишка ще нірки 
собі не зробила, тому втікала що мала сили. Та Киця теж дуже спритна була й, за
дерши високо пухкого хвоста, скочила в купу кропиви, й вчепилась Мишці у гри
ву. А потім тихенько її потягнула туди, де сестричка Галі заснула. И сказала: «Сі
дай отут, й за няню дитині будь!»

Так починались літні вакації у Галі, сестрички, рудої Киці й білої Мишки...
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НАВЧАЙМОСЯ РАЗОМ

У „ В Е С Е Л Ц І ” Г О С Т Ю Є  „ Б У К В А Р И К

З

У 
K 
Р 
А 
ї 
Н 
И

І підслухало розмову.
І з’єднало слово з словом.
І виспівує пісні,
І веселі, і сумні,
Над собою крапку носить,
І нічого нас не просить.

Г. Чубач

Ми мзм

— Мамо,

М а м а___

М и _____.

4 ?

• «

Ей, стовпчику!
Я не стовпчик...
Ей, хлопчику!
Я не хлопчик...
Хто ж ти!
Буква „і”!
Що в тебе на голові? 
Шапка?
Ні. Крапка!

І. С ічовик
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АСКАНІЯ-НОВА
(Продовження. Початок у числі 3, за місяць березень).

Марія ПРИГА PA

ЖУРАВЕЛЬ У ВІНЧИКУ

Журавель вінець надів, —
Як же він йому зрадів!
Хай позаздрить кожна птиця: 
Вінчик золотом іскриться.
Не скидай його, носи, —
В тебе вінчик для краси.

Б І З О Н

Грізний велетень в цім краї 
Всім приїжджим — напоказ! 
Більшого бика немає,
Як бізон, що перед вас.

Вайлуватий, головатий, 
Тонконогий, бородатий... 
Ну, а бігати мастак,
Мчить він степом, як рисак!
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