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Наталія КІБЕЦЬ

ЗАГАДКИ
ЩО ЦЕ?

Мудрець в нім бачить мудреця,
А дурень - дурня,
Баран - барана,
В івцю  в нім бачила вівця,
А мавпа - мавпу.
Але, як підвели патлатого Федька, 
Федько себе самого не впізнав.

(oirexdaetf)

Я - велетень: он ту найбільшу 
І найтяжчу чавунну плиту,
Я наче плитку чоколяди 
Угору зразу піднесу.

(Hedx иинюоиНш)

Я гавкаю з кожним псом,
Я пугикаю із кожною совою,
І кожну пісню  твою  
Я заспіваю разом із тобою.
Коли ж  подалік пароплав 
Биком на річці зареве,
Я також зареву - У-У!

(оцоз - енАи)

КРИЛАТІ СНІЖИНКИ

Ніч м’яко гойдає крилаті сніжинки, 
наспівує їм колискову.
Лягають сніжинки в пухнасті перинки, 
вкриваючи сонну діброву.

Лягають сніжинки на нашу, на хату, 
під вікна, під двері тихенько.
— Побачити хочу сніжинку крилату!
Піди, принеси її, ненько.

— Хто, синку, маленьку сніжинку до хати 
приносить, той робить погано — 
Сніжинка у хаті так буде ридати,
що зовсім від сліз тих розтане.

Ірина РЕЙТ

журнал для дітей  ко ж н о го  віку

З кольоровими ілюстраціями виходить кожного місяця у 
Видавництві „Свобода” заходами Українського Народ
ного Союзу. Річна передплата становить у ЗСА — 10.00 
дол., у інших країнах — рівновартність цієї суми. Для 
членів УНС 7.00 дол. Ціна окремого числа 1.00 дол. Ціна 
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амер. дол.
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25. II. 1871 — 1.VIII. 1913

Поруч Шевченко- 
вого ,,Кобзаря” , в ко
жній українській хаті 
є твори Івана Франка
— поеми „Мойсей 
„Панські жарти” і інші 
твори, а для дітей йо
го сл а вн и й  ,,Л и с  
Микита” і казки „К о 
ли ще звірі говорили 
З поетичних творів 
Франка дуже відома 
поезія „Каменярі” .

Крім Шевченка і 
Франка, відоме всім 
українцям третє ім’я
— Лесі Українки. її 
знають уже змалечку українські діти. Це вона напи
сала славну казку „Біда навчить” — про горобчика, 
що просив різних птахів, щоб його розуму навчили. 
Написала вона також казку „Лелія” , „Казку про 
Оха-Чудодія” , вірші „Мамо, іде вже зима” , 
„Вишеньки" та інші твори. А найславніший твір Ле
сі Українки „Лісова пісня” — про чарівну красу ук
раїнської природи. Написала вона багато творів 
для театру: крім „Л ісової пісні” , ще такі як „Бояри
ня” , „Камінний господар” і інші. З її поезій найбіль
ше відома „Контра спем сперо” , по-українському 
це значить „Сподіваюся проти надії” .

Твори Шевченка, Франка і Лесі Українки пере
кладено на різні чужі мови, їх знають і вивчають 
чужинці, про них пишуть чужі учені.

Лесю Українку вшановує український нарід

Леся УКРАЇНКА

Уже скотилось із неба сонце, 
Заглянув місяць в моє віконце. 
Вже засвітились у небі зорі, 
Усе заснуло, заснуло й горе. 
Вийду в садочок та погуляю, 
При місяченьку та й заспіваю.

звичайно у лютому, 
бо це місяць її наро
дження (25 лютого 
1871 року.

Як Шевченко і Фран 
ко, так і Леся Україн
ка закликали україн
ський нарід до бо
ротьби за волю, за 
власну державу.

Померла Леся Ук
раїнка 1-го серпня 
1913 року і похована в 
Києві.

На честь Лесі Укра
їнки збудовано па

м’ятник в Америці — у місті Клівленді і в Торонто, 
Канада. Влітку просіть, діти, ваших батьків, щоб 
повезли вас туди поклонитися великій нашій пое
тесі.

А напевно вже багато з вас були у Вінніпегу, в 
Канаді, чи в столиці ЗСА Вашингтоні і бачили там 
пам’ятники на честь нашого Тараса Шевченка. Па
м'ятник Шевченкові стоїть також на оселі Україн
ського Народного Союзу „Сою зівка” у Кергонксо- 
ні.

Отак і в Україні і в чужих країнах знають, 
шанують і вивчають-читають твори наших великих 
поетів-письменників: Тараса Шевченка, Івана 
Франка і Лесі Українки.

Будьте ж, діти, горді і щасливі, що український 
нарід має таких великих поетів, таких велетнів ду
ха, що їх слава лунає по всьому світі. б . Д

Коханій мамі

Як же тут гарно, як же тут тихо, 
В таку годину забудеш лихо! 
Кругом садочки, біленькі хати,
І соловейка в гаю чувати.
Ой, чи так красно в якій країні, 
Як тут, на нашій рідній Волині!

Леся Українка

Ніч обгорнула біленькі хати, 
Немов маленьких діточок мати, 
Вітрець весняний тихенько дише, 
Немов діток тих до сну колише.



Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА Ілюстр. Еріки СЛУЦЬКОЇ

з

Кучугури, кучугури,
Цілі гори снігу 
Намела зимонька біла 
Діточкам на втіху.

И М А
А мороз все потискає,
Щоб дітей злякати,
Бідний, він дітей не знає — 
Той народ завзятий!

Вгору тяжко, вгору важко, 
Вітерцем — донизу,
Раз — Яринка з Олексою, 
Раз — Васько з Денисом.

Щічки — яблучка червоні, 
Так мороз щипає,
Та за бистрі санки в світі 
Кращого немає!
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Була зима. Тоді, як знаєте, квіток нема. А бі- 
лцй сніг без упину йде й іде, не видно вже дорі
женьки ніде. Сиділи всі в хатах. Лиш у дворі без
журно пустували школярі на ковзанах, санках чи 
як хто вмів. Аж ось задумали зі снігу ставити ді
дів. Рядочком стали ось під школою діди, чистень
кі, круглі, гарні хоч куди. Був батько там і мама 
недалеко у  капелюшку зі старого глека, тулилася 
їй до спідниці ляля, їх доня снігова, що звалась 
Краля. Але найкращий був Снігурик-брат, усміх
нений, усьому завжди рад, мав з моркви ніс, а очі 
із вуглинок і ручки з пальцями із гіллячок вер
бини.

Хто лиш туди проходив, кожен дід махав йо
му рукою на привіт. Прохожий мусів усміхнутися 
хоч раз: „Дивіться, які то снігурі у  нас!”

Мороз змальовував на вікнах квіти-диво, а 
Снігурам жилося любо та щасливо. Та ба, нараз 
прийшла відлига в місто: осівся сніг і став липкий, 
як тісто. Журився дід-Снігур, потилицю все чу
хав, а мамі вже й нелюбий капелюшок та й Кра
лечка ронила перли-сльози: „Матусенько, куди 
ж пішли морози?”

І брат-Снігурик думав стиха думу. Усе ба
дьорий, не любив він суму. „В розпуці батько, 
плаче рідна мати... Кому ж, як не мені їх рятува
ти? Піду вночі швиденько, не поволі, знайду краї
ну, де завжди холод, де Снігурам спокійно жити 
можна. Піду, хоч нічка бррр... яка тривожна!” 

Задумав і пішов, коли всі спали, хоч ноги 
страх боліли, погинались, а ніс морквяний щось 
ні з цих, ні з тих щоразу обзивався: пчих і пчих!

Іде й іде, аж зирк! — там хтось навпроти. Сні- 
гурик аж розкрив із дива рота. Якась то пані в зе- 
лешшій шаті, круг голови виспівують пташата, 
розшита пролісками сукня пишна, на голові вінок 
із цвіту вишні.

— Ти хто такий?
— Снігур. Шукаю хати, щоб там батькам, 

сестрі зими діждати. Погано стало жити в землях 
цих. Ми топимось. А-пчих! Ааа-пчих! Аааа-пчих!

— Ти добре трапив: я Весна-княгиня. У мене 
ти, Снігуре, не загинеш. Забудь лише, що ти зі 
снігу дід, забудь, що сніговий у  тебе рід! Ти сто
пишся у  мене в річку чисту і потечеш між берегів 
квітистих, де шовки трав, шумить весняне листя... 
Так попливеш без труду і без горя в далекий світ, 
аж до самого моря.

Снігур насупився від слова того.
— Ні, — каже він, — не хочу я такого! Не 

відречуся снігового роду і не стоплюся і в най
кращу воду! На річку зовсім я  і не годився б! Хо
рошим Снігурам я народився і Снігуром повік зо
станусь я, бо навіть і „Снігур” — моє ім’я!
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І знов чалап-чалап, хоч гнулись ноги, хоч 
пчихав ніс, не видно і дороги. Аж зирк — іде на
впроти інша пані: жупан палає маками-квітками, 
зеленим листям сукня вся обшита, на голові вінок 
з пшениці-жита, і гаряче зробилось, що нараз Сні
гур розпчихався: ще раз, ще раз!..

— Ти хто такий?
— Снігур. Шукаю дому, де жити б нам усім 

по-зимовому. Погано стало в сторонах оцих поряд
ним Снігурам. А-пчих! А-пчих!

— Ти добре трапив. Я — княгиня Літо. Тобі 
у мене буде знаменито. Забудь лише, що ти зі сні
гу дід, забудь, що сніговий у тебе рід, а я вже так 
зроблю, що з тебе буде найкращий із городніх 
страхопудів: пташат ти відженеш з городу, друже, 
городину спасеш, великий скарб заслужиш.

Та випроставсь Снігур, хоч кості нили, та й 
крикнув, скільки стало в нього сили:

— Не відречуся снігового роду, не буду стра
хопудом на городі! На страхопуда я б і не годив
ся: хорошим Снігуром я народився і Снігуром 
зостануся вже я! Бо навіть і „Снігур” моє ім’я.

І далі йде-волочить ледве ноги. Аж зирк — 
знов диво посеред дороги. Йде пані, сукня з золо
того листя, на шиї з жолудин тонке намисто, кіш 
яблук у  руках, на голові хустина з блискучих ни
точок — із павутиння.

— Ти хто такий?
— Снігур. Шукаю хати, щоб там моїй сім’ї 

зими діждати. Страх тепло тут! Така у снігурів 
природа, що де всім гаряче, нам недогода.

— Я — Осінь, господиня пребагата. Для мене 
попрацюй — велика буде плата. Не стопишся — 
зроблю я з тебе білку, скакати будеш з гілочки 
на гілку, мені зривати яблука, грушки і сливи, со
лодкі, спілі, й будеш ти щасливий. Лише забудь, 
що ти зі снігу дід, забудь, що сніговий у  тебе рід!

Снігур зібрав свої останні сили.
— Ааа-пчих ї Мені багатства всі немилі, я жи

ти не піду до тебе в хату, не обернусь на вивірку 
хвостату! Мене твої не манять груші й сливи — 
без рідних, знай, не буду я щасливий! Як же б я, 
а-пчих! — згодився? Снігурем я народився, Сні
гу рем зостанусь я, чесне снігурів ім’я!

Знов іде, вмлівають ноги, серце мліє від зне
моги. То підійде, то пристане, відпадає ніс морквя
ний.

„Ні, мабуть, не знайду хати, доведеться про
падати... Бідний батько, бідна мати, плаче Краля 
десь за братом... Чом же я пішов від них у широ
кий світ? А-пчих!”

Раптом глип — хтось на дорозі. Свіжо дунуло 
морозом, задзвеніли десь санчата, снігова майну
ла шата. У танку сніжинки звились — в Снігура 
вступили сили. Глянув — пані величава, в квітах 
льодових рукава, срібна-ясна в неї шата. Почала 
отак казати:

— Я — Зима. Тебе шукаю. Будеш жити в моїм
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краї. Ти свого не зрадив роду, тож дістанеш наго
роду. Вже полинули щодуху лебеді із снігу-пуху, 
повезли із льоду сани, вмить повернуться з бать

ками. З ними теж приїде ляля, снігова сестричка 
Краля. В мене будете ви жити, де крижані окса
мити, а на вікнах квіти з льоду, Снігурам усі ви
годи, і сніжинки там танцюють та морозивом ча
стують.

Дивиться Снігур — ой щастя! З рідними сан
ки вже мчаться, всі врятовані, здорові, б’ється сер
це Снігурове.

— Рідні, милі, щастя з вами — Снігурові з 
Снігурами!

Пояснення-словничок: с н і г у р  —  snow-man; к о в з а 
ні н —  scates; г лек,  глечик —  pitcher, jar; в у г л и н к а
—  one bit of charcoal!; в і д л и г а  —  потепління взимі 
(thaiw); п о т и л и ц я  —  задня частина голови; ш а т и  
або шати —  дорога пишна одежа; т о п и т и с я  —  танути 
(to melt); н а с у п и т и с ь  —  нахмуритись (to frown): 
н и т и  —  боліти; ж о л у д я н а  —  насіння дуба (acorn): 
н а м и с т о  —  necklace; д у н у т и  —  подути, повіяти (to 
blow a little); м а й н у т и  —  to dart, to rush; р у к а в а  — 
форма двоїни, означ, два рукави; м о р о з и в о  (не: мо
рожене!) —  ice-cream.

К о н т р о л ь н і  п и т а н н я :  —  Якими чеснотами 
відзначається Снігур? Яких людей можна б порівняти з 
Снігурем ?

Ганна ЧЕРІНЬ

З И М А

За вікном летять сніжинки 
Скільки їх — не полічити! 
Всі дороги, всі стежини 
Завзялись вони покрити.

Гей, до зброї, за лопати! 
Відметемо всі доріжки. 
А що снігу так багато - 
Нумо гратися у сніжки!

В танці крутяться крилато 
І летять наперегони...
Ой, багато їх, багато! 
Сотні, тисячі, мільйони?

Раз-два! Не влучила... 
Раз-два — вище кинь! 
Хай зростає наша сила 
В ширину і в височінь!

Де була рівнина вчора, 
Розігралась сніжна гра: 
Виростають цілі гіри 
Біля нашого двора.

Гей, сюди, кому охота, 
їдьмо на санках згори. 
Для дітей тут і робота, 
І чудовий час для гри.
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Вольдемар БОНЗЕЛЬС Ілюстр. Еріки СЛУЦЬКОЇ

''Ч щ я

Переклад з німецької мови 
(Продовження. Початок у числі за червень 1993 р.)

XVII

У бджолинім місті панувало страш
не заворушення. Вулик гудів. Не було жод
ної бджоли, яку би не охопив святий гнів і 
палке бажання зустріти старого смертель
ного ворога належною відсіччю. Напрочуд 
швидко збиралось військо, і кожний знав, 
що йому треба робити і чим він може допо
могти.

Та й справді гаятись не можна було. 
Не встигли на заклик королеви зібратися 
охочі стати на оборону входу, як уже приле
тіли назад перші розвідники і подали звіст
ку, що шершуни наближаються. Все зав
мерло, чекаючи. Зосереджені і спокійні, 
бліді від гордости стояли перші вояки біля 
входу в три щільні лави. Лише в глибині чу
ти було тиху команду офіцерів, що готува
ли резерви. Здавалось, що вулик спить. 
Тільки біля брами, мовчки і з гарячим по
спіхом, працювало з дванадцятеро бджіл, 
що дістали наказ звузити вхідний отвір. Ні
би якимось чудом за декілька хвилин з’я
вилися дві грубі воскові стіни, котрі най- 
сильніший шершун не зміг би легко зруйну
вати. Отвір зробився вдвічі вужчим. Коро
лева зайняла вигідне місце, звідки могла 
бачити цілу битву. Її ад’ютанти поспішно бі
гали то туди, то сюди. Вернувся нарешті 
третій розвідник і знесилений упав до ніг 
королеви.

— Я останній, — ледве промовив 
він. — Решта загинули.

— Де шершуни? — спитала короле
ва.

— Біля лип, — відповів він і од 
смертельного жаху почав кричати: — Слу
хайте, слухайте! Все повітря тремтить від 
помахів крил цих велетнів?

У вулику нічого не було чути. Ма
буть, бідоласі і досі ще здавалося, що його 
переслідують вороги.

— Скільки їх? — суворо спитала ко
ролева. — Тільки не кричи так.

— Я нарахував сорок, — пробель
котів розвідник. Королеву злякала ворожа 
сила, але, вдаючи спокійну, вона сказала 
голосно й упевнено:

— Жоден із них не вернеться додо
му.

її слова подіяли на вояків і офіце
рів, як пророкування про ворожу судьбу, і 
всі вони запалали відвагою. А коли зда
леку стало чути, і щодалі все наближалося 
і збільшувалося, грізне дзижчання, коли бі
ля входу з’явились якісь тіні і всі виразно 
почули шепіт розбійників, то лиця малень
ких бджіл зблідли. Вони дивилися одна на 
одну очима, в яких видно було смерть. Пе
редні лави знали, що не промине і хвили
ни, як їм доведеться розлучитися з життям.

Але тут почули всі спокійний і вираз
ний голос цариці:

— Не заважайте розбійникам про
лазити поодинці у вулик і чекайте моєї ко
манди. Коли почуєте її, то хай передні лави, 
по сто бджіл, кинуться з усіх боків на гос
тей, а задні враз най закриють вихід. Таким 
чином ми роздробимо бойову силу ворога.
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А ви, що стоїте спереду, пам’ятайте, що од 
вашої сили і витривалости і од вашої одва- 
ги залежить благо всієї держави. Не бійте
ся, в сутінках вороги не помітять відразу, 
як ми добре озброєні, і увійдуть сюди, нічо
го не підозріваючи.

Вона урвала свою промову, бо в от
ворі з ’явилася голова першого опришка. За 
головою помало посунулось величезне, 
смугасте тіло з сильними крилами. По 
бджолиних лавах пробіг трем, але ніхто ані 
звуком не виявив цього.

Шершун тихо відступив назад і було 
чути, як він говорив:



і шшшшшя

— Вулик спить, але отвір наполови
ну заліплений і варти коло входу немає. Я 
не знаю, добра це прикмета чи ні.

— Добра, — почулось у відповідь, — 
вперед!

І два велетні, один за другим, скочи
ли у вулик, а за ними ще кілька смугастих 
тіл у блискучих панцирях. Страшно було ди
витися на них. Уже вісім опришків опини
лися у вулику, а команди королеви все ще 
не було. Може вона задерев’яніла від жаху 
і не могла промовити слова? І чи розбійни
ки ще й досі не зауважили, що в затінку 
праворуч і ліворуч щільними лавами сто
ять вояки, готові кинутись до бою?

Але тут пролунала команда короле
ви:

— Іменем вічного права і іменем ко
ролеви бороніть місто!

У відповідь на це розітнулося могут
нє гудіння бджіл, таке сильне, якого ще ні
коли не чув вулик. Здавалося, що він розле
титься на шматки від цього страшного гу
діння. Там, де лише виднілись окремі по
статі шершунів, тепер лежали цілі гори тіл, 
перекочуючися з одного місця на друге, ні
би великі темні клубки. Один із молодих 
офіцерів не дочекався кінця королівської 
команди. Як тільки почулося перше слово 
команди, він кинувся на першого з тих во
рогів, що пролізли у вулик. Його гостре жа
ло встромилося в шию шершуна між голо
вою і панцирем. Він ще бачив, як з лютим 
криком той звився од болю, а потім страш
не жало опришка встромилось просто в 
серце молодого офіцера. Вмираючи, він 
видів, як на нього і на смертельно поране
ного ворога сунула ціла хмара бджіл. Його 
хоробра смерть запалила решту пристрас
тю і радісною готовністю вмерти, і їх на
тиск на ворога був нестримний.

Але шершуни — це старий, звичний 
до бою розбійницький народ. Грабунок і ду
шогубство стали для них ремеслом. І хоч 
несподіваний натиск бджіл у першу хвилю 
змішав їх, але взагалі він зробив їм менше 
шкоди, як можна було сподіватися. Жала 
бджіл не пробивають їх панцирів, а сила їх 
і велич дають їм велику перевагу, значен
ня котрої вони дуже добре розуміють. їх 
пронизливе і дзвінке дзижчання, від якого 
нападав жах на кожного, заглушувало бо
йове гасло бджіл. Навіть люди лякаються

дзижчання шершунів і уникають сутичок з 
ними, коли не озброєні як слід для цього.

Опришки, котрі встигли пролізти у 
вулик, зразу ж зміркували, що їм насампе
ред треба просунутись уперед, щоб не за
городжувати входу тим товаришам, котрі 
лишилися надворі. І клубки з борцями по
котилися темними вулицями і завулками 
вулика. Але королева передбачила це, і з її 
наказу, як тільки звільнилося трохи місця 
біля входу, туди сунулись для оборони зад
ні лави вояків. Почалася боротьба випро
буваним страшним способом. Як тільки 
бджоли помічали, що опришок, котрий на
магається пролізти вузеньким входом, вже 
доволі стомлений боротьбою, то удавали, 
що зовсім знемоглись і без опору впускали 
його в місто. Проте до вулика щоразу міг 
пролізти лише один шершун, бо як тільки 
слідом за першим в отворі з’являвся дру
гий ворог, до незахищеного вулика кида
лась густа лава нових вояків. І шершун, ко
трий проліз до вулика і знемігся вже в бо
ротьбі коло входу, стрічав далі лави нових 
вояків, що ще не брали участи в бою, і в 
більшості випадків вже не міг ЧИНИТИ ОПО

РУ-
Однак до бойового гасла бджіл дав

но вже примішувались крики конаючих і 
поранених, дикі стогони смертельного жаху 
і болю. Страшні жала шершунів чинили в 
лавах бджіл велике спустошення. Довкола 
валялася сила трупів. Заскочені шершуни 
розуміли, що вихід їм відрізано, що жоден 
з них напевно вже не побачить денного 
світла, і оборонялися відчайдушно. Проте 
один за другим вони загибали. Вже видно 
було, що переможуть бджоли, і цьому до
помагало те, що жала сильних шершунів 
потрохи втратили отруту і уколи їх більше 
не були смертельними. Бджоли знали це, і 
свідомість близької перемоги надавала їм 
нових сил, а скорбота за вбитими побільшу
вала їх лють.

Поволі все стихало. Гучні викрики 
шершунів, котрі скупчилися біля входу, ли
шались без відповіді.

— Чи всі вони загинули? — з глибо
ким сумом спитав ватажок опришків і від
кликав своїх вояків від брами. їх лави по
рідшали наполовину. Гудіння розгніваного 
вулика долітало аж до них.

— Не інакше, як тут якась зрада, —

1 0



сказав ватажок. — Хтось попередив бджіл.
Опришки зібрались на ялині біля ву

лика. Поволі світало, ранкова зоря освіт
лювала вже верхи дерев. Чути було голоси 
птахів, впала роса. Бліді вояки, трясучись 
від злоби, оточили свого ватага, який вагав
ся: чи послухатися свого розбійницького 
почуття, чи розуму? Ні, він добре розумів, 
що далі битися не можна, що це загрожує 
втратою решти війська. І, зціпивши зуби, 
тремтячи од гніву й ображеного гонору, він 
постановив післати гінця до бджіл, щоб 
урятувати полонених товаришів.

Він вибрав найрозумнішого із своїх 
офіцерів, але коли покликав його, то ви
явилось, що той теж потрапив у полон. Тоді 
начальник швидко покликав другого. Його 
огорнув страх за долю тих, котрі пролізли у 
вулик. Гук битви у вулику ще й досі було чу
ти зокола.

— Поквапся, — сказав він і дав пар- 
ляментарієві білу ясминову хусточку, — а 
то , чого доброго, прийдуть люди і тоді ми 
загинемо. Перекажи їм, що ми підемо геть 
і ніколи вже не зачепимо їх, як вони випус
тять наших.

Гонець чим скоріше полетів до вули
ка, махнув перед брамою білою хусточкою 
і сів біля входу.

Королеву відразу повідомили, що 
прибув гонець і бажає розпочати перегово
ри, і вона післала до нього своїх ад’ютан
тів. Коли ті переказали їй бажання шер- 
шунів, вона звеліла відповісти:

— Ми, бджоли, видамо вам трупи, 
як ви хочете взяти їх із собою. Полонених у 
нас нема. Всіх ваших, що пролізли у вулик, 
убито. Вашій обіцянці не нападати більше 
на нас ми не віримо. Можете знову верну
тися, коли хочете, і щоразу буде те саме, 
що сталося нині. Як хочете зараз битися, то 
ми всі до одного готові.

Ватаг аж пополотнів, почувши від 
гінця такі слова. Стиснувши кулаки, він 
довго боровся зі своїми почуттями. Як охо
че він послухав би своїх вояків, що хотіли 
помститись! Але здоровий глузд узяв верх!

— Так, ми вернемось! — збішено 
крикнув він. — Як це могло статись? Досі 
ще ніхто не зборов мене! З якими ж я очи
ма вернусь до своєї королеви? — Він трем
тів, мов у гарячці: — Як могло це статись? 
Тут конче зрада...

Тут почувся голос старого шершуна, 
близького приятеля королеви:

— Ми сильніші і могутніші від 
бджіл, це так, але в них панує єдність і вір
ність. Це велика сила, супроти якої нічого 
не вдієш. Ніколи бджола не зрадить свого 
народу, бо кожна з них насамперед живе 
для загального добра.

Проте ватаг майже не слухав його.
— Нічого, буде колись і моє зверху,

— пробурчав він. — Яке мені діло до муд
рости цих хлопців. Я опришок і хочу вмерти 
опришком. Але тепер боротись далі - це ду
рість. Що з того, що ми знищимо цілий ву
лик, а ніхто з нас не вернеться додому? — 
І звертаючись до гінця, він наказав:

— Скажи, щоб видали мертвих. Ми
ідемо.

Понура мовчанка була йому за від
повідь. Гонець полетів.

— Ми повинні вважати на новий під
ступ ворога, хоч я не думаю, щоб у шершу- 
нів у цю хвилю було велике бажання битись 
далі, — сказала королева. Вона звеліла по
ставити дві нові частини війська для захис
ту брами і наказала, щоб бджоли-робітниці 
винесли з вулика трупи вбитих ворогів.

Так і зробили. Через гори вбитих, 
трупи ворогів донесено до входу і викинено 
геть. Понуро дивились шершуни, як трупи 
падали на землю. Сходило сонечко, освіт
люючи безмірно сумну картину. Двадцять 
два трупи героїв-вояків валялись у траві 
перед врятованим містом. Ворог не здобув 
ні краплі меду і ні одного полоненого. Шер
шуни забрали своїх мертвих і полетіли: бит
ва скінчилася, бджоли перемогли.

Але як дорого заплатили бджоли за 
свою перемогу! Вони лежали вбиті на вули
цях, у переходах, у темних кутках, коло ди
тячих покоїв і коло комор. Сумну роботу до
велося виконувати тим, що лишилися жи
вими в цей чудовий ранок, повний соняч
ного світла і запаху квітів, - треба було за
брати мертвих. Але ще до полудня у вулику 
вже почалась звичайна робота. Бджоли не 
святкували своєї перемоги, але і не плака
ли над мертвими. Кожний ніс у душі, не по
казуючи іншим, свою гордість і свою скор
боту, і мовчки виконував свої обов’язки.

Чудний народ - бджоли!

Закінчення в наступному числі.
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Валентина ЮРЧЕНКО Ілюстрації Яреми КОЗАКА

З И М О В А  П Р И Г О Д А
Катруся і Славка любили бавитися разом після 

школи. На їхньому великому подвір’ї було бага
то дерев, влітку рясніли квіти біля хати, а взим
ку, коли все вкривав пухнастий сніг, брали дівча
та саночки й спускалися з горба вниз аж до городу. 
Катруся часом, хоч і не дуже охоче, брала свою 
малу сестричку Лялю, бо в мами було досить праці 
в хаті. Ляля ще не мала й трьох рочків і дуже 
тішилася, коли старші дівчатка приймали її до 
свого товариства. Разом з ними бігав, із радісним 
гавкотом, їхній біленький песик Пупсьо, блиска
ючи чорними оченятами. Він любив сніг і зану
рював у нього свій ніс, тріпав вухами і, мабуть, був 
також дуже щасливий, що його взяли до товарис
тва. Лялю треба було пильнувати, бо вона наби
рала повні жменьки снігу й пробувала його язич
ком, думаючи, що то цукор. — Неможна, ЛяЛю, ти 
застудишся! — хвилювалася Катруся й витрушу
вала грудочки снігу з Лялиних рукавичок. — Це 
несолодке, це сніжок, його не їдять!

Ляля здивовано дивилася на сестру, надувала 
рожеві устонька й збиралася плакати, але Катруся 
й Славка хапали її попід руки, як ляльку, підносили 
високо вгору й приспівували:

Росте вгору наша Ляля,
Росте квіточка ясна,
Наша Ляля, наче краля,
Гарна дівчинка вона!

Цей віршик-пісеньку дівчатка придумали самі, 
а Ляля-краля вмить забувала про цукор-сніжок і 
заливалася щасливим сміхом. Але як же брати 
Лялю на санчата? А що як вони перевернуться в 
купу снігу? Катрусі й Славці це була б весела 
пригода і часом вони навмисне скручували санки, 
падали в сніг, сміялися, обтрушувалися і знову 
бігли на горбок із санками. Але Ляля до таких 
пригод ще не звикла і було б тут плачу на ціле 
подвір’я, а тоді б вибігала мама і сварила Катрусю. 
Пробували вони санкуватися самі, але Ляля крича
ла: — І я, і я!... Бавити малу Лялю увесь час дівчатам 
надокучало й вони таки взяли її із собою на санки
— умостили Лялю посередині, бо спереду сіла 
Славка, а ззаду Катруся. Два рази вони з’їхали з 
горба добре і Ляля сміялася голосніше за всіх. Але 
затретім разом Славка не покерувала санки як слід 
і всі троє перекинулися в кучугуру снігу, а бідна 
Ляля покотилася з горбка, сніг обліпив її личко й 
руки так, що й очей не видно було і вона зайшлася 
голосним плачем. Пупсьо, хвильований подією, 
гавкав щосили, а Катруся й Славця не могли 
стриматися від сміху, бо то вже була не Ляля, а 
живий Снігурик. Але Лялі було не до сміху, вона 
голосно плакала, махала ручками й Катруся зі 
Славкою  узялися чимскоріш е обтруш увати її. 
промовляючи: — Бачиш, ти ж сама хотіла, ти ж 
сама...

Але мама вже почула Лялин голосний плач і 
вибігла на балькон:

— Що сталося? Що сталося, Катрусю? Чому 
Ляля плаче? — питала вона.

Катруся вхопила Лялю на руки й крутилася з 
нею, щоб мала сестричка швидше забула прикру 
пригоду і при тому шепотіла: — Тихо, тихо, бо зараз 
підеш до хати, чуєш? І ми тебе більше ніколи не 
возьмемо!...

А мама сердилася: — Зараз ідіть до хати! Веди 
сюди Лялю! Боже, вона вся в снігу, як снігова 
баба! Дівчата похнюпились, — розвага пропала 
через ту плаксиву Лялю. Більше не будемо її ніколи 
брати! — вирішили вони, вже намірившись іти 
додому. Але Ляля раптом затупала ніжками й 
заголосила: — Ні, я хочу ще, я хочу ще!... Катруся й 
Славка засміялися, бо все обернулося на добре, а 
Ляля вже сама сіла на санки й повторювала: — Я 
хочу ще, я хочу ще!...

І раптом, ой, що тут сталося! Песик Пупсьо з 
розгону скочив до Лялі на санки, зрушив їх і вони 
почали швидко з’їжджати з горба з двома гордими 
пасажирами — Лялею і Пупсьом. А-а-а! — кричала 
Ляля, чи то від несподіванки, чи від утіхи. — Катру
сю, Катрусю, біжи за нею! — кричала з балькону 
схвильована, мама.

Катруся пустилася бігти, але впала на слизько
му й покотилася просто в сніговий замет. І що б ви 
думали? Ляля з Пупсьом цілком добре з’їхали з 
горба й зупинилися! — Я сама їхала! Я сама їхала! — 
радісно кричала Ляля. А Катруся в цей час вила
зила із снігової кучугури й виглядала, як справжня 
снігова баба. От було тоді сміху! Навіть мама 
сміялася. А Лялю тоді всі в хаті називали „герої
нею” . Песик Пупсьо, певно, також з цим погоджу
вався.

Пояснення-сповничок: зануряти — глибоко запускати (to dip, to 
immerse); витрушувати — витрясати, висипати (to shake out) 
умостити — посадити; замет — сніговий насип, кучугура (snow- 
hill, heap, pile).
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Віра ОБЕРЕМОК
СИНИЧКА-КВАРТИРАНТКА

Оповідання

Було це взимку.
Одного ранку підходить Христинка до го

дівнички і бачить: сидить там маленька синич
ка, жовтувато-зелена красуня з білою плямкою 
на голівці. Помітила Христинку, але не втекла. 
Дівчинка простягла руку й обережно взяла 
пташку. Вона була холодна, як крижинка.

— Що, маленька, змерзла?
Синичка, ніби зрозумівши Христинку,

кивнула голівкою. Дівчинка зігріла її в долонях 
і сказала:

— Ходімо до нас у хату! У нас тепло і ти 
швиденько відігрієшся.

У хаті дівчинка посадила її на теплу піч, 
почастувала соняшниковим насінням.

Синичка сподобалася всім. І вона, ма
буть, те відчула, бо, наївшись, зіскочила зі сто
ла, всілася на спинці стільця й, швидко оруду
ючи дзьобиком, причепурилась. А тоді ще й за
співала:

— Цінь - цінь - цінь! — та так весело, ні
би вже давно у домі жила.

Маленька квартирантка виявилася дуже 
працелюбною. Прокидалася раніше за всіх і — 
відразу до роботи.

Насамперед прибирала в кімнаті. Уваж
но оглядала всі кутки, видзьобувала крихти на 
підлозі, залізала під ліжко і там давала лад 
Христинчиним черевикам. А закінчивши, зліта
ла на ліжко до Христинки. Дивлячись їй в об
личчя блискучими цікавими очима, здивовано 
запитувала:

— Цінь - цінь? Цінь - цінь! Ти ще спиш? 
Ти ще спиш?

Гостювала синичка в Христинки довго. 
Може, й довше залишалася б, але зима мину
ла. Сонечко пригріло, сніг кудись подівся. І си
ничка перебралася жити в садок, почала допо
магати іншим пташкам знищувати шкідливу гу
сінь та комах на фруктових деревах. Та щоранку 
не забуває прилітати до Христинчиного вікна і, 
зазираючи до кімнати, здивовано запитати: 
«Цінь - цінь? Цінь - цінь? Ти ще спиш? Ти ще 
спиш?»

Світлана КУЗЬМЕНКО

Був собі такий хлопчина: 
Гарний, чемний і меткий. 
Сталось так: почав хлопчина 
Все робити навпаки.

І як час надходить спати,
Він хотів тоді гуляти.
Вранці він би спав та й спав, 
До обіду не вставав.

Йшов до школи неохоче, 
Говорив неправду в очі. 
Друзів мав усе одних - 
Не розумних, а дурних!

Зажурились, засмутились 
І забідкались батьки:
Що робити, щоб дитина 
Не робила навпаки?

Люди кажуть: «Це хвороба, 
Що існує вже віки.
Ця хвороба-неподоба 
Має назву «Навпаки».

Аж  заплакала матуся 
Від таких почутих слів 
і пішла шукати з татом 
Найславніших лікарів...

Н А В П А К И
«Пане докторе, будь ласка,
У нещасті поможіть!
Наш синочок дуже хворий, 
Що робити нам - скажіть?»

«Що у нього? — каже доктор. 
Голова, ж ив іт болить? 
Приведіть його до мене, 
Зразу ж  вилікую  - вмить!»

«Ми не можемо, на горе, — 
Сумно мовили батьки. —
Бо ж  синочок наш захворів 
На хворобу «Навпаки»!

Дайте нам від неї л ік ів ! — 
Просять доктора батьки. — 
Порятуйте нам дитину 
Від хвороби «Навпаки»!

«Зрозуміло, — каже доктор, - 
Посміхнувшись до батьків, — 
Знаю, знаю цю хворобу - 
Неподобу «Навпаки».

Знаю л ік  від неї добрий. 
Отже, слухайте, батьки!
Щоб одужав син від неї — 
Теж робіть все навпаки!»

«Що ж, як це єдина рада, — 
Кажуть доктору батьки, —
Від сьогодні в нашій хаті 
Буде тільки навпаки!»

Тато більш не йде до праці.
На гірчицю  каже - мед!
А свій одяг надягає 
Тим що ззаду - наперед!

Мама їсти більш не варить. 
Теж все робить навпаки. 
Люди кажуть: «Подивіться! - 
Це родина диваків!»

Як почув таке хлопчина — 
Миттю кинувсь до батьків 
і просив їх, і молив їх 
Не робити навпаки.

Врешті всі прийшли до згоди. 
Тільки - лишенько! - Батьки 
і їх син уже забули:
Як же це не навпаки?

Раптом разом пригадали - 
і хлопчина, і батьки:
Це ж  так просто, дуже просто 
Навпаки від навпаки!
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НАВЧАЙМОСЯ РАЗОМ

Сірі гуси, час до хати!
Час додому спочивати! 
Розставайтеся з водою! 
Сіло сонце за горою — 
Стали гуси гелготати:
— Шкода річку покидати.

Гуси гучно гелготали — 
Горобці зерно клювали. 
Гонять гуси горобців, 
Голубок на ґанок сів.

О. Кононенко

збирали гарбузи 
Богдан Гнатик

На городі

Ми збирали городину. На го
роді багато огірків» квасолі, Гна
тик, Галинка і Богданко допомага
ли дорослим.
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ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Ми називаємося Андрій та Славко. Маємо 

по 11 років. Вчимося - один у 1-А , другий у 1-С 
клясах Ужгородської гімназії № 1. Навчання про
ходить по семестрах. Вчителі дуже добрі, правиль
но оцінюють.

Гімназію відкрито минулого 1994 року. Для 
того, щоб ми продовжували навчання в гімназії, 
потрібно було скласти іспити з таких предметів як: 
українська мова, математика, природознавство, 
англійська мова, історія України. До навчання в 
гімназії ми, зокрема, вчилися в початкових клясах 
середньої школи № 19, де й одержали початкову 
освіту.

У гімназії вивчаємо такі предмети: народо
знавство, природознавство, музику, англійську і 
німецьку мови, математику, українську мову і л і
тературу, російську мову, інформатику, історію, 
світову літературу, малювання, ритміку, фізичну 
культуру, х ім ію , біологію, плавання.

Напишіть нам про себе.

Лист від імени учнів 1-А класи написали 

Андрій Ребрик та Ярослав Кіс.

До побачення.

ПАВУЧКИ
Це досить весела гра, де за павучків висту

пають два-три гурти дітей. Кожен гурт оперізує себе 
шнурком, як ото колоски в снопі. Щойно пролунає 
команда, оперезані гурти рушають до умовленого 
місця. Хто дістанеться туди раніше, стає перемож
цем. Грати треба босоніж, щоб не відтоптати один 
одному ноги.

ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ
Діти парами утворюють коло, дивлячись об

личчям всередину. Дитина без пари, оббігаючи коло 
зовні, тікає від дитини, що доганяє її, і зупиняється 
перед будь-якою парою. Третій зайвий тікає. Якщо 
його спіймають, діти міняються ролями.

ЖУЧОК
Грають переважно хлопці. Гравець стає спи

ною до інших і ставить одну руку до вуха, другу — за 
спину. Решта гравців шикуються за ним. Хтось б’є 
його по руці. Коли той повертається, всі піднімають 
вгору великий палець і гудуть, як жуки. Якщо гра
вець вгадає, хто його «вкусив», той стає на його міс
це, якщо ні — гра починається спочатку.

ЦУРКИ
На кілочок, забитий у землю, ставлять па

личку, один кінець якої на землі, другий — на кілоч
ку. Це — цурка. Другою палицею вдаряють по тому

кінці, який на кілочку. Цурка летить. Той, у кого вона 
залетить подалі, виграє.

Зібрала Неля ЛИСЕНКО

Оля на РУТА

БЕЗ КІНЦЯ-КРАЮ

Ж ив на світі Мухоморчик,
Полюбив його горобчик,
А горобчика синичка,
А синичку полуничка,
Полуничку — я.

НЕБИЛИЦІ
Колись складали киці 
Чудові небилиці, 
їх слухали коти,
Повісивши хвости.
Було давно то дуже,
За часів жука Ж ужи,
Як не було землі,
І все було в імлі.
Нема тепер котячих небилиць, 
Нема і балакучих киць!

15



Чап-Чалап наш діас звичку 
Часом вилізти на тичку.
З тички видно гірки три,
А за ними — три вітри.

Перший вітер — Завівайло, 
Другий вітер — Помагайло, 
А той третій, Завірюха,
Як повіє — мерзнуть вуха.

Лютий, зимний той вітрище, 
Як завиє, як засвище,
То тоді парафіяни 
Утікають всі до ями.

Щоб від вітру заховатись, 
Чап-Чалап біжить до хати. 
Де ж та хата? Як це так? 
Хатку з’їв йому слимак.

Став наш Чап-Чалап, з розпуки 
Заломив, нещасний, руки:
Де сховатись, перебути,
Як зачне той вітер дути?

Жук з’явився — пан Ігнатій, 
До своєї просить хати:
— Тут заходьте, просто носа, 
Бо велика йде загроза.

В ямці там уже сиділи: 
Цвірчик, Чупчик, два Байціли, 
Ще й, звинувшись у клубок. 
Пан Колючка-їжачок.

Вітер надлетів, лютує, 
В ямку просто віє-дує, 
Хоче хатку розвалити, 
Товариство простудити.

їжачка перепросили,
На край ямки посадили — 
Покололась Завірюха 
І до ямки вже не дмуха.

ЕКО
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