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Наталія КІБЕЦЬ

іЗ РІЗДВЯНИМ ПРИВІТОМ

Співаєм колядок багато
хороших

В різдвяний, як казка, час
золотий, 

і в час, як лунає той спів
різдвяний 

Душею ми линем у Київ та
Львів,

В зелені Карпати, в Дніпровії
луки,

Де в небі врочисто сіяють
зірки

Немов на престолі у церкві
свічки.

Вітаємо рідних, близьких і
далеких, 

Вітаємо гори, берези й
смереки,

Вітаємо села, міста і долини, 
Вітаємо вас, діточки -

Діяспори й України, 
ХРИСТОС РОДИВСЯ!

СЛАВІТЕ ЙОГО!
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Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА

РІЗДВЯНОЇ НОЧІ
Як у небі зірка ясна засвітила, 
Світові Марія дитя породила. 
Засіяла ясність навколо голівки, 
Перебравши світло з небесної зірки

Повивала Діва сина в пеленочки, 
Видерті з старої Йосифа сорочки.
І просила щиро, звернувшись до Бога 
Щоб подав дитяті свою допомогу.

Не минуло довго, а вже до яскині 
Прибули з дарами цій святій дитині. 
Три царі багаті несли срібло - злато, 
Пастушки убогі принесли ягнятко.

Звеселіла Діва тихо усміхнулась — 
До її синочка доля привернулась. 
Спить він у сповитку, тепло у яскині, 
Що потрібно більше матері й дитині?

Діва-Мати тихо сина колихала, 
Доброї для сина доленьки благала. 
Тихо у яскині, дуже тихо стало - 
Діва-Мати сина Бога колихала.

/люстр. Еріки СЛУЦЬКОЇ



Любов ДМИТРИШИН Ілюстр. Еріки СЛУЦЬКОЇ

С В Я Т И Й  В Е Ч І Р
До Свят-Вечора час тягнеться довго-довго... Коли вже то засвітяться зірки на небі?
Нарешті починає сутеніти. Тато, мама і діти вдягають святковий одяг. Мама починає 

метушитися біля кухні, цілий день вона варила-пекла, а тепер вже й час подавати страви на 
стіл. Тато вдягає кожушка, бере в руки хлібину й виходить надвір. Він іде до стайні, до худоби, 
бо і їй належиться покуштувати чогось доброго в цей вечір. Тато повертається до хати із обе
ремком соломи, пшеничним снопом і жмутком пахучого свіжого сіна. Від тата пахне 
верховинськими травами, ніби він щойно повернувся з сінокосів. Тато зупиняється зі своєю 
ношею і починає віншувати: «...одні свята відпровадити, других дочекати, рік від року, на 
многії літа».

Мама приймає сіно і встеляє ним стіл, а вже тоді застеляє білим обрусом. Тепер мож
на й страви ставити. Пшеничного снопа - дідуха ставить на почеснім місці, біля стола. Після 
вечері в нього ввіткнуть ложки.

Тато розкидає солому по хаті, а діти тільки того й ждуть, щоб бавитися. Але покищо всі 
дуже терпеливі, ніхто не виказує свого бажання.

Тато заглядає у вікно, чи вже з’явилася на небі зірка, а тоді кличе маму до столу і почи
нається молитва. Опісля тато благословить стіл, запалює свічку на столі і першим сідає, а за 
ним вся родина. Мама подає кутю — зварену пшеницю, щедро заправлену маком і медом, а 
навіть і волоськими горіхами та родзинками. Починається Свята Вечеря...

За вікном — синя Різдвяна ніч. Вздовж вулиці яскраво освітлені сусідські хати і... пов
на тиша. В чистім небі весело миготять зорі, ніби моргають одна одній, сповіщають радісну 
новину, що у світ прийшов маленький Ісусик.

Родина статечно вечеряє. А коли закінчена остання страва, тато починає коляду, і вся 
родина підхоплює:

\ ^ р а

Бог Предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щ об спасти люд свій весь 
/ утішився.

Блаженна мить, яка ніколи-ніколи не забудеться... Повиростають діти, але навіки зали
шаться у їхній пам’яті молодими тато і мама, статечний родинний Свят-Вечір, неповторна ук
раїнська колядка.



Ганна ЧЕРІНЬ

У С В Я Т - В Е Ч І Р
Вифлеємська зірка сяє 
В Святвечірній світлий час. 
Стіл святковий прибирає 
Наша матінка для нас.

Вже закінчені всі справи,
І великі, і малі...
Ой, як смачно пахнуть страви 
На Різдвяному столі!

Тільки сіли до вечері 
Смакувати пиріжки,
Як вже стукають у двері 
Співаки - колядники.

Бог Предвічний знову з нами! 
Славимо Його ім’я!
І разом з колядниками 
Колядує вся сім’я.

Ганна ЧЕРІНЬ

Р І З Д В О

Міцний мороз тріщить надворі, 
Аж сил нема...
Колись пташки співали в хорі, 
Тепер вони мовчать, як хворі, 
Зима! Зима!

Куди підеш по холодюці, 
Як скрізь пітьма?
Бо дні тепер короткі, куці 
Бож це зима...

Але у ніч святу і тиху, 
Як все дріма,
Іде Різдво усім на втіху, 
І принесе пісні і сміху, 
Хоч це зима!



Віра БАГІРОВА

Д В А Н А Д Ц Я Т Ь  М І С Я Ц І В
(Назва місяця читається з перших букв вірша)

СНІГ
Сніг накрива сумну траву 
І ліпить бабу снігову,
Ч ервонить носики в малечі,
Е маль кладе вербі на плечі,
Н атяг берета на сову.
Ь

СМАЧНА ЮШЕЧКА
Л исонька з карасиків 
Ю шечку зварила —
Т овстуну ведмедику догодила. 
И-их!
Й так наїлись, 

аж упріли.

БІЗНЕСМЕНКИ

Б ізнесменки 
Е мма й Клара 
Р озміняли два доляри.
Е скалятор
З будували.
Е кономитись 
Н е стали.
Ь

ВИШНЕВИЙ КЛЕЙ
Катя вишню обкопала.
В ишня клей подарувала 
І солодкий, і пахучий,
Т емнобурий, і тягучий,
Е ксцентричний, клей-лизун,
Н а здоров’я і красу.
Ь
ТРАКТОР ЗАВЕРШИВ ВЕСНУ

Т рактор завершив весну, 
Розімлів і враз заснув.
А горобчик гонорово 
В ідцвірінькав колискову.
Е лектричні поїзди 
Н ашептіли: „Не збуди!”
Ь

ЧОБОТЯТА І ЯРИНКА
Ч оботята на Яринці 
Е кскурсують по долинці.
Р озмай-зілля 
В ідшукали,
Е кзотичність 
Н азбирали.
Ь

Віра ОБЕРЕМОК

— Тіточко, тіточко, — гукає до мене племінниця 
Христинка, — ви ще мені про звірів не розказували!

— От і добре, що пригадала. Перед тим, як вийти 
з села, треба щось до кишені-взяти.

— Для кого?
— Для одного зайчика.
— А він мене знає?
— Та ще як, — відповідаю. Христинчині очі аж 

блищать , так хочеться їй більше знати про нашого лісо
вого знайомого. Але й справді треба насамперед щось 
взяти в кишеню.

Христинка на мить розгублюється. Порятунок 
приходить з кухні, де порається бабуся.

— Бабусю, бабусю! — Христинка гукає вже з по
рога, але бабуся не чує, бо на сковороді шкварчить масло, 
чайник свистить і проситься геть, а на великій каструлі ле
генько підскакує покришка. Бабуся не знає, що їй перше

БЛУКАЄ ЗАЙЧИК
Оповідання

слухати, за що перше братися. Залишила оцей кухонний 
гамір і дивиться на Христинку, а та підбігає до неї і каже:

— Бабусю, а що мені для зайчика взяти?
— Хліба візьми, хліб усі люблять, — бабуся бере 

у свої мозолясті руки хліб, відрізує кусник і кладе в дрібну 
Христинчину долоньку.

— А тіточка що візьме? — запитує Христинка, все 
ще тримаючи простягнуту руку.

— Тіточка візьме морквинку.
Стоїть погожа січнева днина. В повітрі пролітають 

поодинокі білі сніжинки. У моїй кишені морквинка, у Хрис- 
тинчиній — кусник хліба. Вона міцно стискує мою руку і 
просить:

— Розказуйте про зайчика, а то зустрінемося з 
ним, а я нічого про нього не буду знати.
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НЕБО СИНЄ НА ЗЕМЛІ

Л ьону квітоньки малі 
И ндик на полях зустрів. 
П оклонився 
Е леґантно 
Н ебу синьому землі.

ЕТЮД

Жовті диньки й золотисті,
О бліпиха в синій мисці,
В огнянисте листя клена,
Т у! гілочка зелена...
Е тюдник Оля в руки взяла — 
Н а пам’ять всіх їх змалювала.

СПЕКОТНИЙ МІСЯЦЬ

С ушиться пшениця.
Е леватор жар жене.
Р адістю ясниться 
П олечко обстрижене. 
Е скадроном комарі 
Наступають на корів. 
Ь

ВІТРИ ETEP ЗАПОЛОНИЛИ

В ідколи солов’ї й лелики 
Е кватору понесли спеку, 
Ріка вже не дає нам сили, 
Е тер вітри заполонили.
С нуються хмари в оборіг, 
Е кзаменуючи 
Н ас всіх.
Ь

ОСІННІ ТРИВОГИ

Л опотіли гороб’ята 
И ндичатам:
С нігурі сидять на хаті. 
Т реба гнізда утепляти, 
О перяння 
П риміряти,
А ще шибу заказать,
Д  овжиною аж до п’ят.

ЗОРЯНИЙ КОНИК

Г арний коник під сідлом! 
Р озбиває копитом 
У пухнасті заметілі 
Д оранкові хмари білі.
Е й ти, конику-зірнице,
Н е згубися в сніговиці!..
Ь

ЛІСОМ
— О, Христинко, то неабиякий зайчик, — починаю 

я і не доказую, бо щось ворухнулося в кущах.... Ліс при
нишк, притихло й пташине багатоголосся. А там, у куточку 
невеличкої галявини біля ялинок, стоїть справді зайчик і 
німо дивиться на нас. Ми теж стоїмо, мов укопані.

— Привітатися? — запитує пошепки Христинка.
— Ні, він і так тебе знає, бачиш, пильно дивиться.
— Звідки він мене знає?
— Я йому розказувала про тебе.
— А він?
— Бачиш, який здивований.
— Чому?
— Напевно, уявляв тебе іншою.
— Якою?
Поки я шукаю відповідь, встигаємо розглянути 

одне одного...

Зайчик кумедний такий — перед рудий, а спинка і 
ноги білі, наче в штанцях. Одне вухо сторчма, а друге на 
спинці лежить... Христинка виймає з кишеньки кусник хлі
ба, присідає і поволеньки простягає до зайчика руку. Вид
но, їй дуже хочеться заприятелювати з цим зайчиком.

— Ну, бери, зайчику, — каже стиха. Я теж виймаю 
з кишені морквину, та раптом під моїми ногами (яка ж я 
необережна!) як постріл, хрускає стеблинка. Зайчик на
сторожується, піднімається стовпчиком і за мить по
дається навтіки, поклавши і друге вухо на спинку...

— Ой, як жаль, — першою озивається Христинка.
— Я так і не запізналася з ним.

— Все буде гаразд, у неділю ми знову прийдемо
до лісу.

Кладемо на межу кусник хліба, присмачуємо сіл
лю, залишаємо і морквину, а самі йдемо геть. Може, таки
справді пощастить наступної неділі зустрітися і запри
ятелювати із зайчиком? Бо дуже вже славний той зай
чик...
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Галина МОГИЛЬНИЦЬКА

П Р И Х І Д
Дощик струни напинає,
А на струнах вітер грає.
Грає, грає, приграває,
Зиму в гості закликає:

— Бабо-зимо! Годі спати!
Ходи з нами танцювати!
Маєм танців оберемок,
Граєм танці задаремно,
І гопак, і краков’як,
Не за гроші, а «за так»!

Взяла баба парасольку,
Танцювала баба польку,
Козачок і краков’як,
Ще й навприсядки гопак!

Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА

ПОДОРОЖ ЗА
Як тільки виткав перший сніг 
Мереживну завісу,
Іван до тата враз побіг 
Проситися до лісу.

Татусю, ти казав колись 
І я це пам’ятаю,
Що по ялинку в темний ліс 
З тобою поманджаю.

Тепер ось снігу повно вже 
Й морозець потискає.
Я певний, що ялинка жде 
Й нам вітами махає.

Ходім, татусю, швидше в ліс 
Поки не звечоріло.
Дивись, яка дорога нам 
Гладенька забіліла.

Сокиру тато взяв свою 
Івась — малі лещата,
І подалися швидко в гай 
Ялиночку шукати.

з и м и

Дощик струни напинає,
Поміж струн сніжок літає.
Вітер грає гопака,
А Зима йому гука!

— Ой, не вмієш, Вітре-брате 
Ти Зимі до танцю грати!
Коли б хисту більше мав,
То метелицю б утяв!

...Як ушкварив метелицю Вітер!
Як знялася хурделиця в світі!
Виє, свище, гуде, репетує!..
То Зима на роздоллі танцює!

Словничок: струни — string; оберемок — armful, armload.

ялинкою
— Ось тут, ось ця! — кричить Івась.
— І пишна, і висока!
Тут щось з-під ніг йому лиш шасть 
Пухнасте, білобоке.

— Ой, татку! — скрикнув наш герой.
— Та це ж мале зайчатко!
Оця ялинка, мабуть, є йому 
За теплу хатку.

— То краще звідси ми ходім,
Не хочу я ялинки.
Щоб зайчик бідний не тремтів 
Зимою, як билинка.

Всміхнувся тато й щиро так 
Обняв малого сина:
— Тепер я бачу, що наш ліс 
Ніколи не загине.

Будуть пташки співати тут, 
Стрибатимуть звірята,
Бо відтепер буде синок 
Цей ліс охороняти.
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Р О З П О В І Д Ь
— А всеж воно добре, що ми ходимо на укра

їнознавство, — обізвався Юрко, — от і не знали б 
про Крути. А сьогодні нам про них розказав 
учитель.

.— А мені ще й татко розповів про крутянсь- 
кий бій. Татко жив тоді в Києві, — похвалився 
Богдан.

— Про Крути найбільше знає дядько Євген, — 
відізвався з їдальні Богданів батько. — Він вам 
багато розповів би, але йому тяжко згадувати про 
те, бо його рідний брат загинув під Крутами.

Дядько Євген був приятелем Богданового 
батька з юнацьких років, саме тепер приїхав з Ев
ропи і поселився у домі батьків Богдана.

Діти ввійшли до їдальні і обступили дядька. 
Мала Мартуся принесла стільчик від телевізії і 
примостилась біля дядькових ніг. Всі заглядали 
йому в очі, сподіваючись оповідання.

— Мені тоді було тільки дванадцять літ, — за
думливо, ніби згадуючи, почав дядько Євген, — 
а то, мабуть, не було б мене тут серед вас, бо й я 
загинув би під Крутами. А так я був ще малий, 
сидів вдома і не знав, що на північ, назустріч 
большевикам, які сунули війною на Україну, їде 
курінь молоді, щоб заступити ворогові дорогу на 
Київ. Була то справді молодь, бо тільки студенти 
університету й старші учні гімназії. Але всі вони 
понад усе на світі любили Україну й молоду Ук
раїнську Народну Республіку. Ту любов розбудив 
у їхніх серцях великий український патріот — 
Симон Петлюра. Всі вони були мало знайомі з 
військовою справою. І зброї мали небагато. Але 
запал їх був великий, і з ним вони виступили до 
бою проти страшного, добре озброєного московсь
кого війська. Вони зустріли большевиків на ста- 
ції Крути, і там розгорівся бій. Слідом за студент- 
ськйм куренем українська влада вислала справж
нє військо, але поки воно доїхало до стації Крути, 
юнаки з студентського куреня билися вже з воро
гом. Бій ішов рукопаш, бо в юнаків було мало на
боїв. Українські військові відділи, що над’їхали 
на допомогу, з жахом побачили, що не можуть 
стріляти з своїх гармат, бо юнаки перемішались 
з ворогами і була небезпека, що гарматні набої 
битимуть по своїх.

— Молодь, що залишилася в Києві, — продов
жував свою розповідь дядько Євген, — чекала з 
напруженням і хвилюванням вісток із фронту. 
Одного разу ми сиділи в кімнаті сумні й пригні
чені, бо вже було відомо, що большевики підсува

Наталя ЛІВИЦЬКА-ХОЛОДНА

П Р О  К Р У Т И

ються під Київ. Було нас кілька хлопців і дівчат 
і кожний мав когось близького в студентському 
курені. Раптом двері до кімнати розчинились і на 
порозі з’явився наш старший товариш Ігор, який 
теж брав участь в бою під Крутами. Він був блі
дий, його уніформа була брудна й подерта. Якийсь 
час він мовчки дивився на нас, спершись на одві
рок. Потім увійшов до кімнати, сів на стілець і 
сховав обличчя в долонях.

Дядько Євген спинився на хвилину.
— Що ж вам казати далі, діти? Майже всі ті, 

що поїхали з студентським куренем, загинули. 
Всіх їх покололи багнетами московські матроси.

Маленька Мартуся дивилася на дядька Євге
на великими переляканими очима і врешті тихо 
спитала:

— А ви знайшли тіло свого братіка?
Дядько Євген не відповів Мартусі, тільки на

хилився, поцілував її в голівку і мовчки вийшов 
з кімнати. Коли двері за ним зачинились, батько 
Богдана півголосом сказав:

— Так, і тіло Євгенового брата знайшли і по
ховали з почестю . . .

Діти мовчали, їм жаль стало і поляглих моло
дих студентів, і дядька Євгена.

Але батько бадьоро гукнув до них:
— Не сумуйте! А краще ніколи не забувайте 

про крутянських героїв і про день, коли вони зги
нули по-геройськи — про день 29-го січня 1918-го 
року.



Ірина РЕЙТ Ілю страція Ю рія КОЗАКА

Я Л И Н К А  У З А Й Ч Е Н Я Т
Одного святкового вечора зайченята із своєю 

мамою вибралися погуляти. Вони весело гукали, 
гралися в сніжки і так швидко бігали, що нехотячи 
опинилися на краю лісу. А недалеко під лісом 
стояла хатка. Вікно тієї хатки горіло ясним світлом. 
Зайченятам закортіло заглянути у те вікно. І вони 
заглянули, хоч вікно було високо і треба було один 
одного підсаджувати.

Що побачили зайченята? Вони побачили чудо
ву, гарно прикрашену ялинку. Навколо неї бігали 
діти. Вони дуже тішилися і на радощах високо 
підстрибували вгору. Як зайченята.

— Ходімо додому, — сказала зайчиха. Вона 
вельми здивувалася, що її зайченята раптом 
принишкли.

— Побігайте собі, — заохочувала їх, бо поду
мала, що зайченята змерзли. Зайченята сказали, 
що вони не змерзли. їм дуже сподобалася ялинка і 
вони захотіли мати таку саму.

— Звідки взяти ялинку? — зажурилася зайчи
ха, — адже ви не діти, а в зайченят ялинокне буває. 
Зайченята гірко заплакали і зайчиха ще більше 
зажурилася, та вже не знала, як їх потішити.

Втім з ’явився перед ними дідусь Лісовик і 
сказав:

— Не люблю я, коли у моєму лісі хто-небудь 
гірко плаче. Будете мати ялинку. Витріть сльози і 
почекайте хвилинку.

Зайченята витерли сльози і почали чекати. А 
дідусь Лісовик розбудив одну ялинку, яка разом із

своїми сестричками-ялинками смачно спала під 
сніговою перинкою:

— Встань,доню,і зніми з себе снігову перинку. 
Ми тебе гарно прикрасимо і наші зайченята стриба
тимуть навколо тебе, як діти.

Коли ялинка струснула з себе снігову перинку, 
виявилося, що на її гілочках є чудові, великі шишки. 
Але цього було мало, щоб вважати ялинку прикра
шеною, і дідусь Лісовик велів сові, яка все вночі 
бачить, полетіти на горобину і взяти в неї декілька 
китичок червоних ягід. Червоні ягідки так гарно 
червоніли на ялинці, якби це не були звичайні 
ягідки горобини, а справжні склян і кульки  з 
крамниці в місті.

Ялинка була дуже гарна, лише неосвітлена. Та 
звідки взяти в лісі свічки?

Дідусь Лісовик спитав найбільшу зірку на небі:
— Зіронько, чи не схотіла б ти зійти на годинку 

на ялинку та освітити її зверху донизу.
— З великою приємністю! — заволала зірка і 

зіскочила з неба прямісінько на вершок ялинки. 
Вона закликала ще кілька своїх діточок-зірочок, які 
поприсідали на гілках і почали моргати на всі боки, 
їм було дуже весело, бо вони ще ніколи не зіскаку
вали з неба на ялинку.

Ялинка була гарна-прегарна, найгарн іш ав 
світі. Дідусь Лісовик посміхнувся в свої довгі вуса 
і пішов до лісової хатки відпочивати, а зайченята, 
узявшись під боки, почали радісно стрибати, як 
діти. Вони співали дуже гарну пісеньку:

Не було таких ще свят 
У сіреньких зайченят.
Ха, ха, ха!

П ояснення-сповничок: вельми — дуж е ; принишкнути  
притишитися, втихомиритися; горобина — рід ягід (ashberry); f *

Ха, ха, ха!
Ось ялинка, ось яка!
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С Е М Е Н К І В  С В Я Т  В Е Ч І Р
(Ілюстрація Ірини Молодецької)

Було це у сам Свят-вечір 1649 року.
На вулицях Києва творилася велика метушня. 

Люди кудись поспішали і про щось жваво говори
ли. Усі крамниці, що минулих років торгували в цей 
день, тепер були зачинені.

Місто було чудово прибране. Вінки зі сосново
го віття прикрашували брами та вікна будників. 
Здавалося, що паперові червоні маки поміж зеле
ними сосновими гілками, виглядали майже живі, 
щойно зірвані з поля. На площах міста видніли 
великі таблиці: ,,В ітаємо тебе, гетьмане всієї 
України!. В ітаємо тебе, визволителю !”  Кожний 
одягав цього дня найкраще вбрання, найдорожчі 
прикраси. Цей день був подвійним святом для 
киян: усі веселились, раділи, бо мав вернутися з

— Мамо, я б так хотів  побачити гетьмана! 
Пустіть мене туди! — просив Семенко. — Піду до 
дядька Степана і приєднаюся до його родини.

— Іди! — сказала мати. — У дядька залишишся 
теж їсти кутю, бо я нездужаю і нічого сьогодні не 
приготовила на свято. А я нікуди не піду.

Семенко швидко вибіг на вулицю і вже забув 
про горе і сум. На вулиці було чути звуки музики, 
люди бігли до привітальної брами і кричали: „їде, 
їде!” За юрбою побіг і Семенко. Зручно просмик
нувшись крізь натовп, став біля самої брами.

На зустріч гетьманові вийшов київський митро
полит з великим золотим хрестом на грудях. Коло 
нього стояли єпископи, новий київський полков
ник і багато вельмож. Маленькі дівчатка, одягнені в

походу гетьман Богдан, що аж під Варшаву загнав білі хутряні шубки, стояли рядочком і держали в
поляків. руках живі квіти.

Тільки в домі колишнього київського полков- гетьман їхав на білому коні. Такого коня бачив
ника Кричевського було сумно. Молода ще полков- Семенко тільки на малюнках. Одіж гетьмана була з
ниця дивилася крізь протерту від морозу шибку і червоного оксамиту, вся вишивана золотом. А
плакала. її десятирічний синок Семенко сидів біля булава, мабуть, була також зі щирого золота, бо вся
неї та гладив її вихуділе обличчя. блистіла в промінні сонця. Ось гетьман зупинив

— Не плачте, мамо, — казав хлопчик, — як коня, і митрополит поблагословив гетьмана своїм 
підросту, то помщу смерть мого батька! хрестом, якого той поцілував. Гетьмана вітали

Почувши ті слова, Іванна Кричевська ще біль- промовами, а наприкінці заговорив сам гетьман,
ше розжалилася. Його голос звучав, наче грім.

— Немає з нами нашого батька, — казала. — Не — Я скажу коротко. Коли ви всі будете шану- 
піде разом з киянами сьогодні вітати гетьмана, вати гетьманську булаву, то вона стане такою 
якого любив, м о в  рідного батька. Уже п’ять місяців, сильною, що ніякі вороги не посміють напасти на 
як спочив у могилі. наш' землі. Коли ви будете шанувати гетьманську

— Умер як герой, мамо, в обороні рідного голову, то матимете державу аж по Холм... 
гетьмана. Мій батько іншої смерти і не бажав собі. Гетьман згадав усіх своїх вірних друзів, що

Мати ніжно гладила голівку сина. їй стало помагали йому бити ворогів. Згадав також і покій-
жалко, що в такий радісний для всіх день, вона ного полковника  Кричевського , Семенкового
навіяла стільки суму в серце свого сина. батька.^ н а в і
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— Це був мій друг, кращого від нього, мабуть, 
не матиму. Він визволив менезтюрми, він врятував 
мені життя, віддавши в обмін своє. Коли б не він, 
мене сьогодні тут не було б. Скиньте шапки, кияни, 
і схиліть голови перед духом цього героя!

Сказавши це, гетьман перший скинув шапку. 
Під оклики „слава!” в’їхав гетьман у старовинний 
Київ, де кияни приготували йому та його війську 
багату кутю. А Семенко не пішов до дядька на кутю, 
він побіг мерщій додому, щоб розказати мамі, як 
хвалив великий гетьман Богдан його покійного 
батька.

Це був для нього найдостойніший Свят-вечір.
За Я  Т а в р и д с ь к о ю

Михайло Кричевський, чигиринський, а потім київ
ський полковник, один із найвірніших помічників гетьма
на Богдана Хмельницького. Бувши зразу, як усі реєстро
вані козаки, під польською командою, не побоявся 
визволити Хмельницького з польської тюрми, а потім
приєднався до повстання Хмельницького. В 1649 
гетьман доручив йому командувати козацьким військом 
яке мало стримати польсько-литовський наступна 
півночі України. Тут він загинув у бою під містечко 
Лоєвом.

Пояснення-сповничок: метушня — біганина (fuss, bustle); 
торгувати — to trade, to sell; площа — майдан (place); вихуділий
— худий (thin, skinny); помститися — to take one’s revenge; шубка
— мала шуба (fu r-coa t); натовп — юрба (crow d, th ron g ).

Галина МОГИЛЬНИЦЬКА Ілюстр. Еріки СЛУЦЬКОЇ

О Л Е Н Я

З країв, де метілі шугають щодня, 
В мандрівку рушає мале оленя.

Туп -тупу копитцем по сніжних дорогах. 
Дві зіроньки сплять на ріжках у малого. 
На другім ріжечку блищить серед ночі 
Тоненького місяця срібний серпочок, 
і зручно вмістились у вушках маленьких 
Сніжинки - пушинки у шубках біленьких.

З далеких країв, де завія гуде,
Мале оленятко снігами бреде.
Дві зіроньки, місяць і срібні сніжинки 
Несе оленятко у сон до Маринки.
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Наталія КІБЕЦЬ ВРЯТОВАНИЙ ЧИРОК
У нас в Міннесоті (Америка) багато озер, в 

яких багато різної риби і різних птахів, включно з 
качками і гусьми, які навіть зимують на наших озе
рах. їх так багато, що мешканці, які живуть недалеко 
озер, звертаються до стейтових відповідних органів 
про переселення їх де інде. У місті їх ніхто не ловить 
і не стріляє, лише залюбки годують, особливо, коли 
маленькі.

Віра ЬАПРОВА

ДВА АНГЕЛИ
Два ангели безтілесні 
Радісно й завзято 
Світять свічечки небесні 
На Різдвяне свято.

І мені принесли свічку, 
Зірочку з кришталю. 
Говорили цілу нічку - 
І з Різдвом вітали.

Є відповідний сезон, коли дозволяється ло
вити рибу і полювати на птахів та на диких звірів. 
Отож я переповім вам про те, як один мій знайомий, 
запопадливий мисливець, врятував чирка (рід ка
чок). Ось як він сам про це розказував:

— Це трапилося на одному великому ставку. 
Полював я того разу з човна. Лет качок почався ра
но, ще до схід сонця. Збив я тоді немало дичини. З 
півдесятка крижнів, широконоску, кілька чирят. Час 
минав непомітно. Сонце вже зійшло, і запізнілі кач
ки поспішали з полів у затишні зарості. Підрахував 
трофеї. Можна було вже перепочити. Коли чую зза
ду, за кущем, якась метушня на воді. Озираюсь... 
Дивлюсь, аж з-за куща, важко змахуючи крильми, 
підіймається великий болотяний лунь (Loon), м іж ін
шим, стейтовий птах. У його пазурах висить чирятко. 
Чекай же, злодію, я з тобою розрахуюсь. Хапаю руш
ницю і... бабах! (звичайно, в повітря, бо лунів вбива
ти не можна). Лунь здригнувся, на мить завмер у по
вітрі і з розпростертими крилами пішов десь на по
садку. А чирок, вислизнувши з його лап, змахнув 
крилами і хутко полетів. Довго проводжав я погля
дом врятованого птаха.

— Мабуть, ви вперше не пошкодували, що 
качка після пострілу полетіла? — засміялася я.

— Так, я дуже зрадів, що чирок врятувався...
А ви, діти, любите птахів? І чи оберігаєте їх

від злочинних збиточників?

Віра ОБЕРЕМОК

„ГИДНЕ КАЧЕНЯ”
І в родині, і в школі її не любили, насміхали

ся з неї, бо вона була негарна і нагадувала гидке ка
ченя з андерсенівської казки. Особливо старалися 
старші сестри, які всіляко її принижували. Лише ма
ма, дивлячись з прихованим смутком на некрасиве 
личко своєї доньки, тихо зідхала: «Що ж поробиш... 
Нехай буде тільки здоровою».

А дівчинка, з ранніх літ дізнавшись від мами 
про Ісуса Христа, росла чемною, привітною і слухня
ною. І ось... При закінченні школи дівчинка почала 
змінюватися. А коли наступив випускний баль (ґра- 
дуація) в школі, ніхто не впізнав її. Перед здивовани
ми присутніми з ’явилася вродлива дівчина з лебе
диною шиєю і гнучким станом.

— Але що сталося? Як тобі вдалося стати та
кою вродливою? — дивувалися всі.

— Я весь час молилася, просила Господа Бо
га, щоб він мені допоміг. І Господь почув мене і до
поміг мені, — відповіла дівчина.
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З А П І З Н А Й Т Е  « Б А Р В І Н О  К»!
«Веселка» знайомить своїх юних читачів із 

дитячим журналом «Барвінок», що виходить в Ки
єві, в Україні. Це люблений українськими дітьми 
журнал. Торік, у листопаді, вГн започаткував нову 
рубрику «Славні діти України». Нижче подаємо од
ну розповідь з ц ієї рубрики.

200 років тому, а саме 9 листопада 1794 року, 
помер відомий усьому світові український поет, 
письменник, ф ілософ , музикант, педагог і одвічний 
мандрівник Григорій Сковорода (1722 - 1794). Зна
йомство з його мудрими й повчальними творами — 
у  вас попереду, а поки прочитайте розповідь про 
один випадок із  його дивовижного життя...

Російська імператриця Катерина II любила 
удавати з себе покровительку філософів, підкрес
лювала свою наближеність до них. 1787 року, подо
рожуючи по Україні, вона зачула про видатного філо
софа Григорія Сковороду і здивувалася: «Чому я не 
знала про нього раніше? Чому він не охоплений мо
єю увагою і милістю?» Негайно ж звеліла розшукати 
Сковороду і переказати йому повеління, аби пере

Ілюстр. Т. ЧУПРИНІНА

селився до столиці Росії, щоб вона завжди могла, 
коли їй забажається, з ним зустрітися й поговорити. 
Але ніхто не знав, де шукати філософа, бо в нього не 
було місця постійного проживання. Розпочалися га
рячковиті пошуки. Вірнопіддані імператриці мусіли 
вдовольняти кожну її забаганку, оскільки не раз пе
реконувалися, який великий гнів може впасти їм на 
голову, коли не виявлять належної запопадливости.

Так самовіддано в державі розшукували ті
льки небезпечних злочинців. З Харкова, де зупини
лася з усім своїм супроводом імператриця, в усі кін
ці Слобожанщини полетіли вершники. І ось один з 
них на змиленому коні зупинився на околиці села Гу- 
синці. При дорозі сидів чоловік, якого називали ф і
лософом. Він грав на сопілці, а поблизу безтурботно 
пощипувала соковиту траву вівця, яка, звичайно ж, 
анітрохи не підозрювала, що за знаменита особа її 
пастух, котрого жде в столицю імперії сама цариця. 
Посланець переказав Сковороді волю Катерини. Ф і
лософ вислухав уважно і нічого не відповів. Зате за
грав на сопілці веселу мелодію. Розгублений пос
ланець мусів вислухати її до кінця. Потім філософ 
здивував його такими словами: «Скажіть матінці - 
цариці, що мені моя сопілка і вівця дорожчі цар
ського вінця». Так і поїхав верхівець ні з чим...
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