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Ю Н І У К Р А ЇН Ц І В А М Е Р И Ц І

ШКОЛА СТАРШОКЛАСНИКІВ У ТЕКСАСІ СПОДОБАЛАСЬ 
УКРАЇНСЬКИМ ДІТЯМ

Південний стейт ЗСА. Тут проживають 
люди 73 національностей. Европейці, афри
канці, латиноам ериканці. Керує Тексасом  
жінка-губернатор Ен Річардс.

І ось сюди, в місто Гарленд, яке носить 
ім’я відомого американського письменника, 
приїхала група дітей з України, з міста Івано- 
Франківська, з середньої школи ч. 23.

Гостинні господарі запрошували дітей у 
свої родини. Словом, дні з 17 по 24 травня 1993 
року промайнули, наче казка. Школярі везли 
додому незабутні враження , значки, книги, 
альбоми, поглибили знання англійської мови. 
А в Америці залишили теплі спогади про себе. 
Та ще гарлендське телебачення „поговорило” 
з ними на весь Тексас.

Директорові середньої школи ч. 23 Пе
трові Сусакові сподобалася ідея гарленд- 
ської школи: зібрати до себе всіх старшокляс- 
ників міста. Ш кола старш оклясників. Для 
українців — це нове й цікаве.

ЗАМОВЛЯЙТЕ „ВЕСЕЛКУ”!
Закінчується 1993-ій рік. Це зобов’язує 

кожного передплатника поновити замов
лення на 1994-ий рік.

Запрошуємо новоприбулих з Украї
ни передплачувати „Веселку” для своїх 
дітей.

Звертаємось до щедрих жертводав
ців: жертвуйте на видання „Веселки” та на 
передплату для малих читачів в Україні.

Хто бажає передплатити „Веселку”, 
просимо надсилати чеки на суму 8 дол., а 
для членів УН С ою зу  —  на 5 дол. на адресу:

„V E S E LK A ”
ЗО Montgomery Street 
Jersey City, N.J. 07302

Ілюстрація на обкладинці Еріки Слуцької: 
Ходить гарбуз по городу...

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
З кольоровими ілюстраціями виходить кожного місяця у 
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ного Союзу. Річна передплата становить у ЗСА — 8.00 
дол., у інших країнах — рівновартність цієї суми. Для 
членів УНС 5.00 дол. Ціна окремого числа 75 центів. Ціна 

подвійного числа — 1.00 дол.
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О ксана КР У Ш Е ГІЬ Н И Ц Ь КА  Ілюстрація Еріки С Л У Ц Ь К О Ї

О С І Н Ь

Упав пожовклий листок, 
На моховий моріжок,
Чи це він справді упав,
Чи пензлик намалював? 
Промінчик сонця надбіг 
На той листочок приліг,
І поки там лінькував 
Листочок червоним став. 
Летіла в поле бджола 
Й сказала: — Оце дива-а! 
Якщо він справді упав 
То хто до нас завітав?

Володимир В ITT

ВІТЕР-ГОСПОДАР

Вітер — господар степу 
Гонить вже літню спеку, 
В гості до себе просить 
Тиху, мрійливу Осінь.

Осінь сміється хитро, 
димно і мелодійно — 
Знає, що все у Вітру 
вітряно-ненадійно.
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По брукованій дорозі 
їде баба Ніч на возі.
І колеса торохтять! — 
Заважають дітям спать.

— Що ж ти, бабо, наробила! 
Нащо доню розбудила?

Галина М О Г И Л Ь Н И Ц Ь К А

Н І Ч

Мчить на авті що є духу 
Баба Ніч —
Лиш вітер в вуха!

Баба воза зупиняє, 
чорних коней випрягає, 
Каже:
— Сяду я на авто 
В авта тихі-тихі шини,
Не скриплять, не торохтять, 
Буде ваша доня спать!

В ір а  О Б Е Р Е М О К

Казка

Жив-був на світі Дощик — добрий весе
лун. Ходив він по землі і робив добро людям, 
звірам, рослинам — всім, хто потребує його 
допомоги. А ще дуже любив Дощик танцюва
ти. Тому й ноги у нього такі довгі були, що 
доводилося йому танцювати не тільки по 
землі, але й по деревах, по дахах будинків і 
навіть по телеграфних і електричних дротах.

Якось влітку зупинився Дощик у нашому 
селі серед широкого вигону, якраз навпроти 
нашого двору, і давай витанцьовувати! А по 
сусідству з нами жив старий чоловік. Колись в 
молодості він був гарним музикантом, але 
потім постарів і закинув свою Скрипку в комо-

я к  д о щ и к

ру на полицю, де вона тепер лежала під 
товстим шаром пилу. І ось Дощик, танцюючи 
в його дворі, зненацька зазирнув у вікно і 
побачив ту Скрипку. І такий у неї був нещасний 
вигляд, що Дощикові стало дуже шкода її, і 
вирішив він якось розвеселити бідолаху.

— Гей, Скрипочко! — гукнув він. — А чи 
вмієш та ходити на своїх ніжках? То виходь на 
вулицю, бо в коморі немає блакитного неба і 
тому ніде гуляти хмаркам і ніде літати метели
кам!

І ще дзвінкіше затарабанив Дощик у шибки, 
і під цей акомпаньямент взявся ще швидше
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Так сигналить напропале — 
Де вже там, щоб діти спали... 
Знов розкрила доня очі.
Знов — морока бабі Ночі!

Стала баба злитись трішки:
— Щ ж мені — ходити пішки! 
Та гаразд... Коли вже так, 
Пересяду на літак!

В небі зорі пурпурові —
Баба мчить на літакові!
А літак — реве, гуркоче...
Що робити бабі Ночі?

Ілюстрації Еріки  С Л У Ц Ь К О Ї

Раптом бачить:
Невеличка
Під крилом з’явилась річка. 
Біля річки — дві тополі 
Й срібний човник на приколі.

Без вагання баба Нічка 
Приземлилась біля річки.

...Розлилась довкола тиша... 
Хвилька човника колише...
А у човнику дитинці 
Баба Ніч везе гостинці.

С К Р И П О Ч Ц І  Д О П О М І Г
виконувати свій веселий танець, ніби запро
шуючи і Скрипочку разом з ним пуститися в
танок. Глянула Скрипочка на нього і згадала 
той час, коли отак під її музику танцювали 
люди в свята і на весіллях. Скільки пісень 
знала вона! І так захотілося Скрипочці підігра- 
ти Дощикові, що не витримали струни, за
тремтіли і зірвалися з них, назустріч теплим 
дощовим краплям, ніжні і чисті звуки. Старий 
чоловік теж дивився на дощ і раптом згадав 
про свою Скрипку, яку давно забув. І пішов 
чоловік у комірчину, зняв з полиці свою 
Скрипку, обтер її від пороху і засяяла вона

своїми лакованими боками. Звичним рухом 
доторкнувся чоловік смичком до її струн і від 
радости, що нарешті про неїзгадали,Скрипоч
ка зідхнула на повні груди і заспівала-загра- 
ла! Вона стала щасливою від усвідомлення, 
що ще може послужити музиці. Правду ж ка
жуть, що радість веселить, а щастя молодить!

А наш Дощик-веселун забрався верхи на 
хмаринку, що пропливала мимо, і задоволе
ний тим, що йому вдалося зробити добру 
справу, підохочений зустрічним вітерцем, 
полинув далі...

Діти! А ви любите робити добро іншим?
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Осінь лісом походжала, 
Жовтим листям гаптувала,

Ткала килим золотий, 
І м’якенький, і пухкий.

Йдемо всі ми по гриби,
Є в нас кошики й торби,

Гарні тут чагарники, 
Де ростуть боровики,

Й печерички, і опеньки 
Виростають не маленькі.

Валентина Ю Р Ч Е Н К О

— Ось калина! — каже Христя, 
Я зроблю собі намисто!

І червоні ягідки 
Нанизала на нитки.

Настрахались вивірки, 
Поскакали на гілки,

З-під пенька, де нірку має, 
Зайченятко утікає...

Не лякайтеся, звірята,
Вас не хочем турбувати.

в л і с і

Тільки килим кожну мить 
Під ногами шелестить!

Чагарник — bush, shrubbery; боровик — „правдивий” 
гриб (edible boletus); печериця — meadow-mushroom; 
опеньок, або опенька — (honey agaric); нанизувати — to
string, to thread.

Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА

Д О Щ О В А
Паде дощ,
Паде дощ,
Ловлю краплю на долоню 
Зварю борщ,
Зварю борщ 
Нагодую свою доню.

Паде дощ,
Паде дощ,
Ловлю крапель повну жменю 
На компот,
На компот,
А до нього вкину хмелю.

П І С Е Н Ь К А
Паде дощ,
Паде дощ,
Підставляю черевика. 
На купання,
На купання
Буде ванна невелика.

Паде дощ,
Паде дощ, 
Підставляю решето. 
Щоб росло,
Щоб цвіло
щоб буяло все зело.



Вольдемар БОНЗЕЛЬС Ілюстр. Еріки СЛУЦЬКОІ

Переклад з німецької мови.

(Продовження. Початок у числі за червень).

V.

Прокинувшись наступного дня в чашечці синього дзвоника, 
Майя почула в повітрі якийсь легенький шум; квітка колихалася, гей- 
би хтось її тихенько штовхав. В отворену чашечку до бджілки линув 
вогкий запах трави і землі. Було холодно.

Майя з’їла трохи квіткового пилу, причепурилася і обережно 
підійшла до краю квіткової чашечки. Тут вона помітила, що йде дощ. 
З глибоким зачудуванням дивилась бджілка на це явище природи, 
бо виділа його вперше. І хоч це їй подобалось, та почування легкої 
тривоги опанувало нею: згадала вона пораду Касандри — ніколи
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не вилітати в дощову погоду. Майя 
зрозуміла тепер, що махати криль
цями під дощовими краплями, мабуть, є 
дуже важко. Та й без лагідного ссняшного 
світла, що увесь світ робило веселим і 
безжурним, було зимно.

Було ще, мабуть, дуже рано, бо життя 
в траві ще тільки починалось. Ось прой
шла ватага мандрівних мурашок. Співаю
чи, йшли вони трав’яним лісом, видно — 
кудись поспішали. їх ранкова пісня про
гриміла, як марш, а серденько бджілки 
занило смутком.

Гей, гуляти на землі 
Нам недовго вже,
Для правдивого ж  опришка 
Все те байдуже.

Мурашки були добре озброєні і мали 
хоробрий і грізний вигляд. їх пісня втихла 
під листям підбілу. Але тим своїм співом 
вони накоїли, мабуть, чимало пиха, бо 
звідти раптом почувся різкий, хрипкий 
голос і хтось із силою розсунуз листки 
кульбаби. Це був великий синій жук, 
подібний на блискучу металеву півкулю, 
він відсвічував то зеленавою, то си
ньою, а часом і чорною барвою. Він був 
удвічі, а може і втричі більший за Майю. 
Його твердий панцир здався їй незлам
ним, а низький голос — грубим і страш
ним. Спів вояків, певно, розбудив його, і 
він був сердитий.

— Я іду! — кричав він. — Геть з дороги!
Він ішов поміж мокрими травами

важким ходом, перехильцем. Взагалі він 
був дуже незграбним. Раптом жук зупинив
ся, відсунув набік сухий листок, що лежав 
просто під квіткою, на котрій сиділа 
Майя. Майя уздріла вхід у підземну яс- 
киню. Затаївши дух, вона з цікавістю ди
вилася вниз.

— Якщо ви хочете іти зі мною на 
полювання, — кричав прямоу нору жук, — 
то час уставати! Вжезовсім розвиднілося.

Із ямки поволеньки вилізло якесь 
брунатне створіннячко. На незграбнім тілі 
його сиділа незвичайно груба -олова з 
маленькими рівними вусиками. Маленькі 
тоненькі ніжки рухались помалу. Лице 
було чимсь заклопотане.

— Не см ійте до мене більше при
ходити! — накинулось воно на жука. — Ви

мене обдурили безсовісно. Сказали, що 
ви з породи оленок, а вчора, від слимака, 
я довідалась, що ви — простенький гнойо
вик. А це не все одно. Слимак казав, що 
видів, як ви працювали коло такого діла, 
про котре я і говорити ганьблюся. Тепер, 
пане Курте, розумієте, що ви мені не до 
пари.

Прийшовши до пам’яти після першого 
перестраху, Курт обурився:

— Ні, пані Іфі, — промовив він серди
то, — саме цього я і не розумію! Я хочу, 
щоб мене шанували за мої особисті гід
ності, а не за мій фах...

— Якби ще це не був гній, то я, може, 
якось погодилася б із цим, — стримано 
відповіла Іфі, — але гній... Ні-ні! Ні в 
якому разі! Прощайте!

Вона так швидко пірнула в ямку, ніби 
її вітром здуло, а бідолашний жук без
порадно зазирав у порожню темну дірку 
і мав при цьому такий вигляд, що Майя 
мимохіть розреготалася. Але коли вона 
зауважила на його очах сльози, їй с~ало 
шкода Курта. Серце її стислось.

Та ось жук заворушився, витер очі і 
сховався за купкою землі. Майя помітила, 
що у траві повзла маленька червонувата 
дощанка або земляний хробак. Бджілка 
аж здригнулась, коли Курт несподівано 
висунувся із засідки, вхопив хробака.

Майя злякано скрикнула, і так голос
но, що Курт здивовано озирнувся.

— Геть з дороги! — гукнув він грізно.
— Та ж я зовсім не на вашій дорозі, — 

відповіла Майя.
— А де ж ви сидите? Повинні ж ви 

десь сидіти.
— Я — угорі, над вами, у квітці, — 

обізвалася бджілка.
— Але ж я не коник і не в силі підвес

ти голову так високо, щоб вас побачити.

— Я — Майя, із сімейства бджіл.
— Вельми приємно. Я дуже люблю 

бджіл, — приязно заявив жук. — Але чого 
ви сидити тут без діла, це ж не по-бджоли- 
ному.

— Я тут ночувала.
— Так, так... Сподіваюсь, міцно спали. 

Мабуть, ви щойно прокинулись?

Курт бігав'то сюди, то туди, намага
ючись глянути вгору.
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Продовження
буде.

Курт вгледів потрібну стеблинку, вчепився на неї, став на задні лапки і глянув угору. 
Тепер і Майя могла добре розглянути його. Курт поклонився і промовив:

— Будемо знайомі. Я — Курт, з породи оленок.
Майя засміялась про себе — вона ж уже знала, що це гнойовик.

В цю хвилю сталося щось страшне. Жук зробив необережний 
рух, виступив стеблинку і впав навзнак. Він безпорадно борсався, 
перебираючи лапками в повітрі, але марно.

— Я пропав, — кричав він. — Я не в силі підвестись! Я мушу 
вмерти!

— Ось почекайте! — гукнула вона. — Я спробую допомогти вам 
підвестися. Мені пощастить, коли я напружу всі сили. Тільки не

кричіть так, ради Бога!
Майя вилетіла зі свого прихистку, незважаючи на дощик. 

Щщ Вона вибрала вузеньку зелену билинку, що росла найближче 
до Курта, і вхопилася за її кінець. Билинка зігнулася під її 
вагою, і Майя дуже зраділа, коли побачила, що вона нахили
лась прямо над нещасним жуком.

— Вчепіться міцніше! — кричала бджілка.
— Боженьку мій, —сказав він, нарешті підвівшись, — як це

було страшно! Коли б не моя одвага, то я, без сумніву, був би 
загинув через ваше пощекування.

— Як ви почуваєте себе? — заклопотано спитала 
Майя.

Курт вхопився за чоло.
— Дякую... Як голова перестане крутитися, 
розповім вам докладніше про свій стан.

І  Але Майя так і не дочекалася доклад- 
, нішої відповіді на своє запитання. Близь-1 

•' ко над ними пролетіла пташка, шукаючи ко
мах, бджілка міцно припала до землі і лежала, 

затаївши дух, поки пташка не зникла. Коли ж 
^нарешті Майя озирнулася, шукаючи Курта, то 
його вже й сліду не було. Дощ 

перестав. Настав теплий 
ясний день. Бджілка 
випурхнула з трави і 

весело полетіла \,- 
далі.
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КИРИЛО КОЖУМ’ЯКА
Колись був у Києві князь, лицар, і був коло 

Києва змій, і щороку посилали йому данину: 
давали або молодого парубка, або дівчину. Ото 
прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого 
робити, коли давали городяни, треба і йому 
давати. Послав князь свою дочку в данину змієві.

А дочка була така хороша, що й сказати не 
можна. От змій її й полюбив. От вона до нього 
підлестилась та й питається раз:

— Чи є, — каже, — на світі такий чоловік, щоб 
тебе подужав?

— Є, — каже, — такий у Києві над Дніпром. Як 
затопить хату, то дим аж під небесами стелеться, а 
як вийде на Дніпро мочити шкури (бо він кожум’я
ка), то не одну несе, а дванадцять разом, а на
брякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й 
учеплюсь за них: чи витягне-то він їх? А йому 
байдуже: як потягне, то й мене з ними трохи на 
берег не витягне. От того чоловіка тільки мені й 
страшно.

Князівна взяла собі те на думку й думає, як би 
їй вісточку додому подати й на волю до батька 
дістатись? А при ній не було ні душі, тільки один 
голубок. Вона вигодувала його, ще як у Києві була.

Думала-думала, а далі й написала до батька:
„Отак і так, — каже, — у вас, таточку, є в Києві

чоловік на ймення Кирило, на прізвище Кожум’яка. 
Благайте ви його через старих людей, чи не схоче 
він із змієм побитися, чи не визволить мене, бідну, з 
неволі! Благайте його, татусю, і словами, й пода
рунками, щоб не образився він за яке незвичайне 
слово!”

Написала так, прив’язала під крильце голубові 
та й випустила у вікно.

Голубок злинув під небо та й полетів додому, 
на подвір’я до князя.

А діти саме бігали по подвір’ю та й побачили 
голубка.

— Татусю, гей, татусю, — кажуть, — чи бачиш
— голубок від сестриці прилетів?

Князь перше зрадів, а далі подумав-подумав і 
засумував:

— Це ж уже проклятий змій згубив, видно, мою 
дитину!

А далі поманив до себе голубка, глядь — аж під 
крильцем карточка. Він за карточку. Читає, аж 
дочка пише: так і так. Ото зараз покликав він до 
себе всю старшину:

— Чи є у нас такий чоловік, що прозивається 
Кирилом Кожум’якою?

— Є, князю, живе над Дніпром?
— Як же б до нього приступитись, щоб не 

образився та послухав?
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Ото сяк-так порадилися та й послали до нього 
найстаріших людей. Приходять вони до його хати, 
відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться
— сидить сам Кожум’яка долі, до них спиною і мне 
руками дванадцять шкур, тільки видно, як коливає 
отакенною білою бородою! От один з тих по
сланців:

— Кахи!
Кожум’яка жахнувся, а дванадцять шкур тільки 

трісь-трісь! Обернувся до них, а вони йому в пояс:
— Отак і так: прислав до тебе князь із прось

бою... А він і не дивиться, й не слухає: що через них 
та дванадцять шкур порвав.

Вони давай знову його просити, давай його 
благати. Шкода! Просили-просили та й пішли, 
понуривши голови.

Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся 
старшина.

— Чи не послати нам іще молодших.
Послали молодших — нічого на вдіють і ті.

Мовчить та й годі, наче не йому й кажуть. Так 
розсердився.

Далі надумався князь і послав до нього малих 
дітей. Ті як прийшли, як почали просити, як стали 
навколішки та як заплакали, то й сам Кожум’яка не 
витерпів, заплакав та й каже:

— Ну, це ж уже для вас я зроблю.
Пішов до князя.
— Давайте ж, — каже, — мені дванадцять бочок 

смоли і дванадцять возів конопель!
Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою 

добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів 
десять, та й пішов до змія.

А змій йому каже:
— А що, Кирило, прийшов битися чи миритися?
— Де вже миритися? Битися з тобою прийшов!
От і почали вони битися — аж земля гуде. Що

розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то так 
кусок смоли й вирве, що розбіжиться та вхопить, 
що так жмуток конопель і вирве. А Кирило його 
здоровенною булавою як ударить, то так і вжене в

Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА

землю. А змій, як вогонь, горить, — так йому жарко, 
і поки збігає до Дніпра напитися та вскочить у воду, 
щоб прохолодитися трохи, то Кожум’яка вже й 
обмотався коноплями й смолою обсмоливсь. Ото 
вискакує з води зміюка — і що розженеться проти 
Кожум’яка, то він його булавою луп, аж луна йде! 
Бились-бились — аж курить, аж іскри скачуть. 
Розігрів Кирило змія ще дужче, як коваль леміш у 
горні: аж пирхає, аж захлинається той, а під ним 
земля тільки стогне.

Коли це змій — бубух! Аж земля затряслась! 
Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками:

— От так Кирило! От так Кожум’яка!
Та вже з того-то часу й почало зватися те 

урочище, де Кирило жив, Кожум’яками.

Зелена жабка 
Й її сестриці 
В осінню пору 
Плели рукавиці. 
Чотири лапки,

о с і н н
Вісім сестричок, 
Скільки ж то треба 
Тих рукавичок? 
Бузьок звисока 
На те дивився

ю п о Р
І своїм розумом 
Згорда ділився:
— Нащо їх плести, 
Нащо старати?
Ви всі узимку

у
Будете спати.
На те сказала 
Найсміливіша:
— А в рукавицях 
Буде тепліше...
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Тетянці сьогодн і п’ять років, і золотий 
промінчик, виблискуючи на шибці вікна наче
бто хотів привітати її з уродинами. Тетяна вже 
прокинулась і, побачивши сонечко, в одній 
сорочині, босоніж побігла до вікна. На дворі 
ще не було дітей, лишез відчинених вікон було 
чути брязкіт посуду. Тетянка перекрутилася 
на одній нозі й побігла до кухні, до мами.

Незвичайно довгим здавався день для 
Тетянки. Кілька разів забігала вона до кухні, з 
якої линули пахощі чогось смачного, але мама 
просила не заважати їй. Тетянка ніяк не могла 
зрозуміти, чому на день її уродин татусь, 
бабуня і дідусь мають працювати.

Нарешті прийшов татусь. Тетянка, поба
чивши його ще здалеку, схопила Уську — 
котика і побігла назустріч. З татом приїхала й 
бабуня, навантажена пакунками. Тетянка зна
ла, для кого вони. В їдальні стіл вже був 
накритий до обіду. Чекали на дідуся.

Зручно умостившись на колінках у бабці, 
Тетянка щось нашіптувала їй на вухо. Бабуня, 
усміхаючись, кивала головою. Тато і мама, 
переглядаючись, дивилася на дві голови — 
одну сиву, а другу біляву, в волосях яких 
відбивалося проміння сонця платинозолотим 
відблиском, надаючи подібности ім обом.

Тетянка розповідала бабуні про книжку, 
яку вона бачила на полиці маминої бібліотеки. 
Ця книжка з малюнками, але в ній нема ні 
квіточок, ні киці, а якісь люди, великі й малі, 
дуже худі і з великими животиками. Якісь 
незвичайні. Нарешті приїхав дідусь, також з 
пакунками. В їдальні стало гамірно й весело. 
Тетянка любила, коли в них не було нікого 
з чужих. Всі трималися вільно і більше уваги 
приділяли Тетянці.

Наталія КІБЕЦЬ

Б А Б У С И Н А
Золоте сонце сідало за небосхил. В пові

трі відчувалася приємна передвечірня сві
жість. Вся родина вийшла пити каву натерасу, 
яка виходила у двір, відгорожений з усіх боків 
зеленими кущами і деревами. Тут був інший 
світ. Білі квіти жасмину розливали міцні, 
солодкаві пахощі довкола. Та Тетянці не 
сиділося. Вона хотіла якнайскорше почути 
обіцяну бабунею казочку про тих людей, що 
вона бачила в маминій книжці. Сонце, що 
сідало за обрій, відсвічувалося на шибках 
вікон. Нічні птахи, жучки розпочали симфонію 
свого нічного життя, мелодія якої була зовсім 
відмінна від денної.

— Це було, — почала бабуня, — дуже 
давно. В країні вишневих садків, високих 
струнких тополь, червоної калини, гарних 
дівчат, сміливих і відважних, як орли, хлопців 
та любих діточок, як і ти доню. Жили вони, 
втішалися своєю родиною, тяжко працювали, 
але були вільні й вдоволені своїм життям. 
Сусідні країни заздрили їм. Багата була ця 
країна. Селяни мали добру плодючу землю, 
крім того, в землі було багато іншого добра: 
різні руди, золото, срібло, нафта. В лісах було 
багато звірини, в річках подостатку риби. І 
культура їхня стояла високо. Були всі пись
менні. Навіть жінки діставали високу освіту, 
чого не було в інших сусідніх країнах. І люди в 
цім краю були інші. Мали щире, любляче 
серце. Але історія цієї країни є боротьбою з 
наїзниками. Ще тоді, коли широкі степи цієї 
країни були вкриті високою травою, де вер-

Ілюстр. Еріки С ЛУЦ ЬКО Ї Лідія ПОВХ

Г О Р Д И Й  П І В Н И К
Іде гордий Півник, 
іде у корівник.

Хоче там повчати, 
як траву жувати.

Теля хвостом мах-мах, 
Півник в яслі бах-бах!
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К А З О Ч К А
шник на коні міг сховатися з головою в ній, 
набігали на неї дикі орди татар, вбивали, 
грабувати нарід, а молодих дівчат і хлопців, та 
й дітей забирали в полон, а потім про
давали. Пізніше, коли ця країна стала 
великою державою, заздрісні сусіди напа
дали на неї. Хоробро відбивалися дружин
ники, і самі ходили на ворогів, і не одна слава 
вкривала їхні голови. Пізніше — славне козац
тво било своїх ворогів. Але часи минали. 
Занепадала могутність. А занепала через те, 
що посіялося недовір’я й ворожнеча між на
родними проводирями, князями, гетьманами. 
Не було одностайности . П івн ічний сус ід  
скористався з цього, приборкав нарід, за
брав його добро. Не раз піднімався нарід, але 
ворог був сильніший.

Панував ворог на загарбаній землі, наса
джував свою культуру. Вчив дітей ненавидіти 
мову їх батьків, гудив провідників народу, з 
якого вони вийшли, знеславлював історію, і 
все цінне, що мала ця країна,вивозив до себе, в 
свої музеї. Нищив людей, які не корилися йому, 
і засилав на далеку північ.Таось виросло нове 
покоління. Не всі й яничарами вийшли. Чуте з 
уст матерів про чудесне минуле країни, в якій 
вони живуть, западало в душу дітей, як зер
нятко сівача в родючу землю. Побачив ворог, 
що ніякими засобами, навіть тортурами не 
зломить волелюбність цих людей, і вирішив 
поморити їх голодом.

Бабуня замовкла. Згодом  притишеним 
голосом продовжувала...

— Того незабутнього року в хатах селян 
було сумно і тихо. Колись вони перші виходи
ли в поле, а тепер сиділи, або лежали в хатах 
пухлі від голоду, або мертві. Не було кому 
сіяти та й не було чим. Сонечко крадькома 
кидало промінчику вікно і ховалося. Моторош
но і йому було від такої тиші. Напівживі 
д іточки вилазили з хат, рилися в грядках 
старих городів, витягали корінці минулорічної 
моркви, картоплі, рвали пагінці молодої трави, 
пробуючи її їсти. В дворі не було чути співу 
півника.

Багато тод і загинуло невинних... А в 
склепах, на сховищах, лежало зерно, забране 
від селян, і державні мужі ворожого уряду не 
дали допомоги, бо це був раніше намічений 
плян винищення непокірного народу. Оті 
малюнки, які ти бачила, моя люба дитино, оті 
незвичайні люди, це знімки з тих нещасних, 
померлих або вмираючих з голоду. Ворог не 
згадує про це. Але ми мусимо пам’ятати і 
ніколи не забувати, інакше Бог нас сильно 
покарає...

Бабусин голос увірвався і дві сльозини 
скотилися з її очей на голівку онуки, що так 
хотіла все знати. Бабуня утерла очі і додала 
вже спокійніше.

— Пам’ятай, дитино, і знай, що цією краї
ною є УКРАЇНА. Дідусь, я і твоя мама походи
мо з неї. Люби її...

Очка Тетянки були широко відкриті. Гу
боньки міцно затиснуті. Вона витирала сльози, 
що текли по бабусиних щоках.

Бабуня поцілувала внуку в голівку.
А в самої промайнула думка: чи в пло

дючий ґрунт дитячої душі запали зерна спога
дів,зрошені кривавими сльозами?

Х О Д И Т Ь  Г А Р Б У З  ПО Г О Р О Д У
(Початок. Закінчення на 16-ій сторінці).

Ходить гарбуз по городу, 
Питається свого роду:
— Ой чи живі, чи здорові 
Всі родичі гарбузові?
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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  
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У Ніни нові 
У Івана нова

У Олі ^  . У Інни 

Вони мили М И Л О М .

Червоненька і смачненька, 
Дуже з вигляду гарненька. 
І боки у неї пишні.
Літом смачно їст...

(інтиа)

в а во
ву ВІ ви

Он нива. На ниві Ніна. 

Вона____ %
Ой, весна, весна, днем красна!
Що ти нам, весно, принесла!
— Принесла я вам літечко,
Щоб родилось житечко,
Ще й озимая пшениця і усякая пашниця. 
Ще й червоні квіточки,
Щоб квітчались діточки.

Він Воно

Вона . Вони
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ЛИСТИ З УКРА ЇНИ:

(Брати Тарасик (11 років) та Андрійко (10 
років) Лемехи, зі Львова, саме одержали перші 
числа ,,Веселки”, що їм передплатила їх тітка з 
Канади. Ось що вони відписують:

Дорогі Тето й Вуйку!
...М и дуже дякуємо Вам за два журнали  

„Веселки”, які прийшли до нас із З’єднаних 
Держав Америки. Там були дуже гарні вірші й 
оповідання. Мені найбільше сподобалося опові
дання про бурульку та хлопчика.

У господарстві у нас ідуть справи добре, тому 
що приїхала наша бабуся з міста Стрия. Бабуся 
варить їсти, годує курей і собачку Біма. У нас є 
маленькі курчатка, які вже підросли.

Минулої суботи ми з татом їздили на наш 
город. Ми посадили кабачки, моркву, капусту, 
квасолю. Я помагав татові перекопувати землю.

Шевченківський вечір пройшов дуже гарно. 
Там виступав хор, який співав пісні на слова поета, 
учні деклямували вірші. Леся (п’ятилітня сестрич
ка) з акомпаньяментом мами співала „Якби мені 
черевики”. Всім людям дуже сподобалося, як 
виступала наша Леся. Я з Тарасиком співав пісню 
„Тече вода в синє море” на два голоси.

У музичній школі я вчуся грати на флейті. 
Перший рік навчання закінчив на „5” (відмінно).

У кінці травня ми прощалися з нашою першою 
вчителькою. Ми готували вірші, разом з мамою 
вивчали різні пісеньки. Я грав на сопілці в дуеті і 
сам. Після концерту була розважальна частина: ми 
їли канапки і тістечка, пили компот, танцювали.

На закінчення листа я хочу побажати Вам 
довгих літ, доброго здоров’я і всього найкращого в 
житті.

Андрійко

Дорогі Тето й Вуйку!

Музичну школу я закінчив із оцінками „5” — із 
моєї спеціяльности та з побічних предметів (соль
феджіо, фортепіяно). На другий рік ще додадуть 
„музлітературу”. Це предмет, який вивчає життя 
різних композиторів та їх твори. У шостій клясі у 
звичайній школі додають географію, зоологію й 
ботаніку. Нам. уже видали підручники для шостої 
кляси. Мені найбільше сподобався підручник іс
торії стародавнього світу. Там показують архео
логічні розкопки, пляни будівель, одяг і т.д. На 
жаль, там про Україну нічого не кажуть. Там все 
про давній Рим, Египет, Китай та інші держави.

Дякуємо за чудовий журнал „Веселку”, який 
Ви передплатили для нас. Мені там найбільше 
сподобалось оповідання „Зима не така страшна”, 
а з віршів „Сніговичок-новачок”.

До побачення!
Тарас

Тарасик, Андрійко і Леся Лемехи співають на шкільному 
конкурсі колискової пісні.

ОЙ, ПРИЇХАВ КОЗАЧЕНЬКО
(Народна пісня)

Ой, приїхав козаченько 
До сестрички В ГОСТІ, 
Та й поставив свого коня 
На жовтім помості. 

Ой, стій же ти, любий коню, 
Не тупай ногою, 
Поки я тут поговорю 
З рідною сестрою.
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Обізвалася морквиця, 
Гарбузовая сестриця:
— Іще живі, ще здорові 
Всі родичі гарбузові!

Обізвався старий біб: 
— Я тримаю цілий рід!

Обізвалась бараболя,
А за нею і квасоля:
— Іще живі, ще здорові 
Всі родичі гарбузові!

Обізвались буряки, 
Гарбузові свояки:
— Іще живі, ще здорові 
Всі родичі гарбузові!

Ой ти, гарбуз, ти перістий,
Із чим тебе будем їсти?
— Миска пшона, шматок сала 
От до мене вся приправа.


