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Галина КИРПА

Віра БАПРОВА

Б Е Р Е З Е Н Ь
Березень під вікнами 
Роздзвенівся птахом, 
А в бурульках тихих 
То дзвенів, то плакав.

То в’язав струмочком 
Бантики - озерця,
То по них з листочків 
Запускав човенця.

Проліскам зіркатим 
Дарував намисто, 
Щоби перед святом 
Були урочисті.

ТАК ГАРНО, ЩО ВЕСНА

Вже гуси прибираються в дорогу, 
Взувають червоненькі чобітки,
А з саду аж до нашого порогу 
Під снігом народилися струмки.

Ми весело ідемо в корабели,
Нам гарно, що весна, а ми малі,
І наші паперові каравели 
Причалять десь до рідної землі.

ЖУРН4Д ДЛЯ дітей  к о ж н о г о  віку
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ЯК ВЕСНЯНЕ СОНЕЧКО ПРИГРІЛО

Зеленіти почала травичка, Вилізли ведмеді із барлогу,
Стала розпускатися вербичка. Де проспали цілу зиму довгу.

А пташки цвірінькали досхочу - 
З ранку до сам ісінької ночі.

Все навколо ожило і звеселіло, 
Як весняне сонечко пригріло.

Ілюстр. Еріки СЛУЦЬКОЇ

Світлана КУЗЬМЕНКО

Бо весні зраділа кожна пташка. 
Прокидались мушки і комашки.

Білочки забігали прудкіше, 
Зайчики стрибали веселіше.

Як весняне сонечко пригріло, 
Все навколо весноньці зраділо.

Пролісок до сонця потягнувся - 
Ледь зі сну зимового проснувся

з



Тарас ШЕВЧЕНКО

Михайло ДЯЧЕНКО

С В І Т А Є
Світає,
Край неба палає, 
Соловейко в темнім гаї 
Сонце зустрічає; 
Тихесенько вітер віє, 
Степи, лани мріють,
М іж ярами, над ставами 
Верби зеленіють,
Сади рясні похилились, 
Тополі по волі

ТОБІ, ТАРАСЕ!

Стоять собі, мов сторожа, 
Розмовляють в полі.
І все то те... вся країна, 
Повита красою,
Зеленіє, вмивається 
Ранньою росою, 
Вмивається, красується, 
Сонце зустрічає,
І нема тому почину,
І краю немає.

Вінки плетем Тобі, Тарасе, 
Вінки із кв іт ів  запашних. 
Прийми дари, прохаєм, наші, 
Із серця щирого вони.

Та ще один вінок плетем ми —
У нім любов — найкращий квіт. 
Нас не злякають бурі й темінь, 
Нам світить ясно «Заповіт».

Чаталія КІБЕЦЬ
БРАТИК І СЕСТРИЧКА

Любі діти!
Місяць березень — місяць спогадів про 

українського Прометея Тараса Шевченка, який в 
своїх творах закликав український нарід до бо
ротьби за свою волю, за свою Батьківщину проти 
чужих наїздників, про великого мистця маляра - 
художника і людини доброго серця, що дуже лю
бив дітей, а вони його також.

Сьогодні розповім вам один з епізодів йо
го дитячих літ.

...Легенький вітерець колихав зелений кві
тучий степ. Блакитні дзвіночки, волошки, короле
вий цвіт ніби змагалися своєю красою з ніжною 
квіткою брат-і-сестра. Вранішнє сонце сушило чи
сту росу на зелені, яка мінилась під промінням 
дорогими самоцвітами. На чистому, прозорому, 
пахучому повітрі легко дихалось братові і сестрі, 
що, побравшись за руки, перетинали довгі гони.
,-------- Праворуч від дороги виблискувало дзер

кало річки, а вперед, скільки око сягало, простяг- 
ся степ без кінця, без краю. Десь у небі дзвенів 
жайворонок. Тарас дивився вгору, але пташок не 
бачив. Жайворонок став спускатися нижче, ниж
че, співав голосніше і сів на могилу.

— Як тут хороше, Катрусю! І небо тут не та
ке, як у селі... І повітря запашне...

Катря сіла на межі. Навколо неї сокирки, 
польові маки, пахучий чебрець. Тарас бігав по 
степу, рвав квіти і носив сестрі, а вона плела віно
чок.

— Катрусю, що це за квітка?
— Це брат-і-сестра.
— А чого так звуть її?
— Братик і сестра дуже любили один од

ного. От вони і обернулись у квітку, щоб завжди 
бути вкупі.

Тарас ніжно погладив сині і жовті листоч
ки квітки.



Наталія КІБЕЦЬ

(Бабусина казка)

Любі діти! Приємно бачити вас усіх здоро
венькими та усміхненими. Бачу, що й Богданко з 
Оленкою та Іванко з Лесею прийшли. А це хто, що 
я не знаю? Катруся? Вітаю й тебе, дитинко, в на
шому гурті.

Сьогодні розповім вам про Тараса Григо
ровича Шевченка. Ви, я думаю, всі про нього чу
ли? Можливо, і у вас, як і в кожній українській ха
ті, є його портрет, малий чи великий, в молодому 
чи старшому віці, мальований чи вишитий.

Народився Тарас Шевченко 9-го березня 
(25 лютого ст. стилю) 1814 року, в селі Моринцях, 
Звенигородського повіту, на Київщині. Батько йо
го, Григорій Шевченко, та мати, Катерина, були 
кріпаками (slavs) поміщика Енгельгардта. Отож 
малий Тарасик виростав кріпаком. Нещасливе бу
ло його дитинство. Коли Тарасові було 9 років, 
батько віддав його до дяка в науку. Раніше для 
кріпацьких дітей шкіл не було, хто хотів вчити 
свою дитину - віддавали до дяка. Цей дяк не вчив 
його, лише заставляв тяжко працювати, та ще й 
дуже бив, коли був п’яний.

Коли Тарасикові було 10 років, померла 
його матуся від тяжкої праці на панщині, і батько, 
маючи шестеро дітей, одружився вдруге з вдо
вою, яка мала своїх дітей. Ще гірше стало жити 
Тарасові в рідній хаті, мачуха не дбала про дітей 
Григорія, пильнувала лише своїх, заставляла тяж
ко працювати не лише Тараса, а й менших від 
нього дітей, і також дуже била. Ще гірше стало, як 
помер батько. Розрадою було, коли Тарас міг вир
ватися до старшої сестри Катерини або до діда 
Івана (з батькового роду), який розповідав йому 
багато казок та про своє козакування.

За своє дитяче життя чого тільки не робив 
Тарас: і гуси та вівці пас, носив воду з криниці до 
панської кухні, а як підріс то й за кіньми став ходи
ти, козачком (прислужником) був у пана і багато- 
багато іншого робив він.

Але малий Тарас мріяв про малювання. 
При всіх бідах Тарас у дяківській школі легко вив
чив граматику (старослов’янської мови), часослов 
і псалтир, але він шукав більше за живим словом, 
таким, як говорять люди в селі, і тому з запалом 
слухав оповідань старих людей. Гірке життя і мрія 
про малювання остаточно опанували його думку. 
Думка про малювання не покидала Тараса, і п і
шов він з села шукати собі учителя-маляра, але 
так все просто і легко не робилося, бо він був крі
паком і все залежало від пана Енгельгардта. Тя
жкий шлях до малярства пройшов Тарас. Коли з 
паном опинився в Петербурзі, де працював у ма- 
ляра-підрядчика, вечорами ходив до петергоф- 
ського парку і змальовував тамтешні статуї та 
фонтани, бачив інший світ. Праця - наука в 
мистця Ширяєва дала можливість Тарасові 
розвинути свої здібності. З ним уже рахувалися, 
але те все ще було не тим, до чого прагнув Тарас, 
аж поки не натрапив на нього художник - 
українець Іван Со-шенко. Він побачив, що 18- 
літній хлопець має та-лант, познайомився з ним, 
почав запрошувати йо-го до себе, познайомив з 
українським письмен-ником Гребінкою, з 
секретарем Академії Мис-тецтв Григоровичем, з 
славним художником Кар-лом Брюловим, а потім 
з відомим російським по-етом Василем 
Андрійовичем Жуковським. Бував Тарас в їхньому 
та інших освічених людей това-ристві, багато 
читав, учився, радів з того, але й ту-жив та 
мучився невимовно, бо був кріпаком, не
вільником, і не міг вступити до Академії, бо крі
паків туди не приймали. Та, дякуючи заходам його 
приятелів - Жуковського, Брюлова та Григорови
ча, - Тараса Шевченка було викуплено з неволі 
від пана Енгельгарда за 2500 карбованців, 5 трав
ня (22 квітня за ст. стилем) 1838 року.

На цьому зупинимось. Колись іншим ра
зом продовжимо далі, а хто нетерплячий, по
просіть вчительку та вчителя, або тата чи маму, 
щоб розповіли про дальше життя Тараса Шев
ченка.

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА



Зірка МАМАЙ
ВІЧНИИ ГОРЩИК

Ілюстр. Еріки СЛУЦЬКОЇ

Тато в Катрусі мистецтвознавець. Він вив
чає народне мистецтво і пише про нього в журна
ли. І мама в Катрусі мистецтвознавець, вона та
кож вивчає і пише, і живуть вони в місті, де мис
тецтва багато-багато — у стольному Києві. Столь
ному, бо відколи Київ, відтоді й столиця.

Коли Катруся виходила на балькон, то з 
далини їй блищали золоті куполи Софійського со
бору, і тоді видно, який то Київ великий і який він 
давній.

— Татуню! — біжить Катруся з балькона.
— Київ найдавніший серед наших міст. А яке най
давніше мистецтво?

— А й  правда, татку, розкажи, — попро
сила і Маруся, старша Катрусина сестричка.

Тато усміхнувся і відклав свої книжки.
— Над річкою Ніл, що найдовша з річок, 

колись була країна Египет. І була вона так давно- 
предавно, що люди у ній мусіли скласти з каменю 
величезні гори-піраміди, щоб про них, тодішніх 
єгиптян, ми сьогодні знали. А в нашім краї у ту по
ру люди сіяли жито, варили страву, а щоб мати у 
чому варити, навчились робити горщики. І не ма
ли вони жодних пірамід, і нічого ми не знали би 
про тих людей-трипільців, але горщики нам роз
казали. Ось яке дивовижне мистецтво гончар
ство: живе тисячі років, розповідає, мов книжка!

— А як, татуню, як воно розповідає? — 
підхопилася Катруся.

Бо на шафах повно горщиків, та жоден 
при Катрусі ні разу не говорив.

— Воно говорить лініями, формами, узо
рами.

Довго Катруся сиділа та дивилася на візе
рунки на горщиках, але знов нічого не почула.

А вночі, коли вона заснула, довкола ліжеч
ка посходилися горщики і всілякий гончарний по
суд - де стільки й набралося!

— Прокидайся, Катрусю! — прогуділо тов
стенним голосом товстюще барило на чотирьох 
куценьких ніжках. — Ми будемо з тобою говорити.

— Я слухаю! — мерщій схопилася Катру
ся.

— Спочатку давай познайомимося, бо ти, 
напевно, не дуже знаєш, які речі роблять гончарі,
— вело далі барило.

Катруся хутенько встала і почала знайо
митися: найперше з горщиками, з тими, що на 
борщ — борщівниками, тими, що на кашу — каш
никами, з малими горщиками і з двійнятами, в

яких носили обід у поле. Потім Катруся позна
йомилася з ринками, квітковими горщиками і з 
макітрою. Мисок було багато, і вони підходили до 
Катрусі по шестеро. За мисками настала черга 
глечиків і кухлів, а далі пішов такий дивовижний 
посуд, що в Катрусі порозбігалися очі. Були то ви
сокі, округлі, мов калач з діркою, куманці; були 
великі леви, барани, фантастичні птахи з порож
ньою серединою: хоч бери та наливай квасу чи си
тра. Були різні каганці, горді стрункі свічники, а 
одна посудина, схожа на церківку, назвала себе 
курильницею для ладану. Були глиняні козацькі 
люльки, покришки на вулики, цілий гурт дитячих 
свистунців, а окремо стояли розписані кухлі.

— Ви всі такі, аж хочеться вас погладити,
— мовила Катруся і справді погладила круглий 
горщик з вузеньким горлечком.

— Це тому, що в мене чудова форма, — 
вдоволено прогудів глечик. — Вона говорить, що 
мене зробив умілий майстер! А мої кольори гово
рять, що родом я — з Опішні, гончарської столиці 
України. Подивись, вони ті самі, що на трипіль
ській посуді: чорний, білий і червоно-коричневий!

Катруся гладила горщики, куманці, свіч
ники, і їхні плавні, приємні лінії говорили, що весь

(Закінчення на стор. 13)



Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА

Ілюстр. Еріки СЛУЦЬКОЇ

П Р О М І Н Ч И К
Ліг промінчик на горбочку,
Бо втомився дуже —
Квіточки грів по радочку,
А тепер — байдуже.
Вже вони повитикали 
Із землі голівки,
Вже виходити почали 
З своєї домівки.
Та недовго спав промінчик, 
Бджілонька збудила,

Допомоги в своїй праці 
В нього попросила:
— Не лінькуй тут, на горбочку, 
А йди у затінок,
Бо без тебе не розквітне 
Зелений барвінок.
Легше мені працювати,
Як кв іток багато,
Тоді можу без зупинки 
Нектар набирати...
Позіхнув злегка промінчик, 
Усміхнувся мило,
І розквітли всюди квіти,
Як бджілка просила.

Наталі я КІБЕЦЬ

С Е Р Е Д  Р І Д Н О Ї  П Р И Р О Д И
У розквіті творчих сил Тарас Шевченко був 

на засланні, на далекому від України Аралі. Хоч і 
недужий фізично, але незламний духово, він на
писав такого вірша:

Тече вода з-під явора 
Яром на долину,
Пишається над водою  
Червона калина.
Пишається калинонька,
Явір молодіє,
А кругом їх верболози 
Й лози зеленіють...

Чи можна краще змалювати нерозривну 
єдність і злагоду прегарних людських почуттів з 
чудовою природою. Хто не любить природи, той 
живе неповним, збідненим, обікраденим життям. 
Людей, які не розуміють і не відчувають природи, 
можна назвати глухонімими. Але багато людей 
люблять природу, милуються нею, душею ожи
вають на її лоні.

Сподіваюсь, і ви, любі діточки, любите хо
дити в ліс, поле, до парків чи до зоологічного саду

і там спостерігаєте багато цікавого, навіть, мож
ливо, невідомого вам. На всі питання, що вас ц і
кавлять, можуть відповісти: екскурсовод, ваші 
вчителі чи батьки. Про природу написано багато 
цікавих книжок. Спеціяльними науковцями (фе
нологи - спостерігачі природи) робляться дослід
ження, по яких вивчають життя тварин, рослин, 
комах, птахів та інших істот.

Часто, можливо, чуєте ви про підкорення 
природи людиною, але тут іде мова про подолан
ня лихих, ворожих людині сил природи, як-от посу
ха, чорні бурі (торнедо) тощо, а не безглузде ни
щення всього хорошого в ній. Підкорення природи 
повинно бути заснованим на знанні її законів, по
винно йти завжди опліч з охороною природи, з 
усяким збереженням усього гарного, гаїв, рік та 
інших водойм, тварин та птаства, бо це все не 
тільки прикрашує нашу землю, не тільки тішить 
наше око, а й годує, огріває, оздоровлює людину.

Організуйте при школах гуртки любителів 
природи, ставайте її охоронцями, бо це є ваше 
життя, ваша майбутність. Чим ближче будете до / 
неї, тим більше зрозумієте мову і потреби її
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Вольдемар ВОНЗЕЛЬС Ілюстр. Еріки СЛУЦЬКОЇ

^ І Г Я /Переклад з німецької м

(Закінчення. Початок у числі за червень 1993 р.) 

XVIII

При перших звуках битви маленька 
Майя прокинулася зі свого недовгого сну.
Вона відразу схопилась і кинулась до две
рей, щоб узяти участь в обороні міста, та з 
жахом пересвідчилася, що не має сил. Во
на вийшла з кімнати і побачила поблизу 
молодого сильного шершуша, певне, офі
цера, який одбивався сам від цілого натов
пу бджіл. Клубок борців помало котився 
все ближче. Майя з жахом дивилася, як 
бджоли одна за другою падали мертві. Але 
і велетневі було нелегко. На його руках, но
гах і вусиках масами висіли вояки, готові 
радше загинути, ніж випустити його. І пер
ші укуси бджіл уже дійшли через 
щілини між кільцями панциря в 
його груди. Майя бачила, як він 
знемігся і впав, як тихо, без 
скарг, б’ючись до кінця, він 
умирав. Він не благав милосердя, 
і прокльонів теж не чули з його уст.

Як тільки вінупав, бджоли кинулись 
назад до входу, щоб знову кинутись у битву. Серце 
бджілки нашої билося сильно і палко, коли вона ди
вилась на це. Майя тихенько підійшла до конаючого 
шершуна. Він лежав у сутінках, скорчившись, але ще 
дихав. Майя нарахувала щось із двадцять укусів на його 
тілі, але золотий панцир його був цілий. Зауваживши, що він 
ще живий, бджілка хутенько принесла трохи води і меду і подала 
шершунові, але він похитав головою і рукою одіпхнув її.

—Я звик брати те, що хочу,—сказав він гордо.—Я не хочу милостині."
— О, — зніяковівши відповіла Майя,— я гадала лише, що вам, може,
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хочеться пити.
Молодий офіцер звів очі, посміхнув

ся до бджілки і промовив якось поважно і 
майже безжурно:

— Я повинен умерти.
Маленька Майя не в силі була відпо

вісти йому. Вона лише прошепотіла, запла
кавши:

— Коли б я могла щось зробити для
вас.

Шершун не відповів їй більше. Він 
ще раз розплющив очі, ще раз глибоко зід- 
хнув, і все було скінчено

За півгодини його, разом з товари
шами, викинули за міську браму в траву. 
Але Майя ніколи вже не забувала того, про 
що дізналась і запам’ятала на все життя, 
що її ворог був таким самим живим єс
твом, як і вона, що він так само любив своє 
життя, як і вона, і що він мусів умерти 
страшною смертю, без ніякої помочі. В цей 
час з’явився гонець і покликав її до короле
ви.

Вступивши до передпокою короле
ви, Майя знайшла всіх її підручних біля неї. 
Ніжки бджілки дрижали, і вона не насмі
лювалася звести очі в присутності своєї по
велительки і стількох достойників.
У штабі королеви бракувало багато 
офіцерів, і загальний настрій був 
вельми поважний і урочистий.
На всіх лицях помітна була 
якась велич, ніби усвідомлення 
перемоги і нової слави оточувало 
всіх якимсь сяйвом.

Раптом королева встала, вийшла 
назустріч бджілці і обняла її. Цього Майя 
не сподівалась і так зраділа, що сльози за
капали у неї з очей. Глибоке зворушення 
огорнуло всіх присутніх, серед яких не бу
ло, мабуть, жодного, хто би не поділяв ща
стя маленької бджілки і не був би цілою ду
шею вдячний їй за її відвагу і сміливість.

Бджілці довелося відповідати на 
розпитування. Кожний хотів знати, як то 
сталося, що вона втекла з того страшного 
полону, з якого досі не могла втекти жодна 
полонена бджола.

І вона розповіла з початку до кінця 
про все значне і важливе зі своїх пережи
вань і пригод за цей час: про Шнук з блис
кучими крилами, про коника, про павука, 
про Пук і про приятельську поміч Куртові. 
Коли Майя почала оповідати про полон у 
шершунів, очі всіх присутніх розширились і 
потемніли од гніву і зворушення. Кожний 
уявляв себе на її місці, і легкий трем та 
глибокі зідхання проносились по слухачах.

— Страшне, — сказала королева, — 
це просто жах.

Те саме прошепотіли про себе і до
стойники.

— І от я знову вернулась сюди і про
шу простити мені, — так закінчила
Майя свою розповідь.
Само собою, ніхто більше не оскар
жував Майю за втечу з вулика. 

Королева поклала руку на її плече 
і промовила милостиво:

— Ти не забула своєї отчини і 
свого народу, і в душі все була 
їм вірна. Отже, і ми хочемо 
бути вірними тобі. Ти зали

шишся біля мене і будеш по
магати мені управляти діла

ми держави. Твій досвід і все, 
чого навчилась ти на свободі, 

таким чином вихоснується на до
бро всього народу і на користь 

держави.
Це рішення королеви всі 

зустріли спільною радістю. 
Так воно і було далі.

Так закінчується оповідання 
про пригоди, яких зазнала маленька 
бджілка Майя.
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І Кажуть, що діяльність її мала вели
чезне значення для вулика, що саму її ду- 
іже чествував і любив народ. Часом у сво- 
бідні вечори вона заходила на годинку до 
тихої кімнати, де жила на спочивку стара 
Касандра. Там вона оповідала молодим 
бджолам, що жадібно слухали її, свою істо
рію, котру ми пережили разом з нею.
' ̂  w 1 J n |  Переклад з н ім ецької мови 

С/' A  Спиридона Черкасенка

V
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КАЗКА ПРО ЛЮДСЬКУ НЕНАСИТНІСТЬ
(Ілюстрація Михайла Михаловича)

Обідраний жебрак ходив від хати до хати зі 
старим мішком у руці. На кожнім порозі просив 
дати йому шматок хліба або мідяка, щоб мав за що 
купити їсти. Він завжди нарікав на свою долю.

— Чому люди, які доробилися майна, ніколи 
не є задоволені тим, що мають, але завжди бажали 
б мати ще більше?

Одного разу, ставши перед обідраною хатою, 
звернувся до людей, що проходили вулицею: —- Я 
знаю добре господаря тої хати. Він був добрий 
купець і швидко забагатів. Якщо б був мудрий, то 
більше майна б не гарбав. Треба йому було переда
ти підприємство комусь іншому, а решту життя 
провести в тишині та спокою. А що він зробив? Він 
почав будувати кораблі і посилав їх на море, бо 
хотів торгувати з іншими країнами. З тих торгів він 
надіявся зібрати гори золота. Але раз на морі 
піднялася страшна хуртовина. Вітри загнали його 
кораблі на підводні скелі. Кораблі розбилися, а все 
майно того купця проковтнули хвилі. Тепер усі 
його надії лежать на дні моря, його багатства 
пропали. А він міг жити і без кораблів щасливо і 
спокійно.

Після того додав: — Здається, що люди ніколи 
не будуть вдоволені, доки не загарбають усього 
світу. Але це їм ніколи не вдасться. А от, якби я мав 
що їсти, в що одягнутися і не мусів ходити за 
милостинею, я б нічого більше не бажав.

Недалеко відійшов він від тої хати, як до нього 
підійшла якась дивна постать. Вона сказала до 
нього:

— Я — Щастя. Я вже давно хочу помогти тобі, 
щоб ти не бідував. Давай сюди свій мішок, а я 
насиплю в нього діяманти. Але пам’ятай, якщо 
котрий діямант упаде на землю, то стане порохом. 
Чи ти розумієш?

— Авжеж, я розумію, — відповів жебрак. — Я 
не допущу, щоб хоч найменший діямант впав на 
землю.

— Держи мішок! — сказало Щастя. — Але я 
бачу, що в тебе старий мішок, тож не обтяжуй його 
забагато.

Жебрак був неймовірно щасливий. Він шви
денько розкрив свій мішок, і до нього стали 
сипатися, мов горох, блискучі діяманти. Мішок 
ставав дедалі тяжчий.

— Чи цього вже не досить? — спитало Щастя.
— Ще ні, — відповів жебрак.
— Чи твій мішок не прорветься?
— Нема чого боятись!
Руки жебрака почали тремтіти. Ах, якби той

потік д іямантів  плив вічно до моєї торби! — 
подумав.

— Тепер ти найбагатша лю дина в світі! — 
сказало Щастя.

— Але ти ще трохи додай! — благав жебрак. — 
Ще пригорщ, ще дві!

— Мішок уже повний! Ти не боїшся, що він 
трісне? — остерігало Щастя.

— Він витримає ще трохи. Додай ще діямантів! 
Бодай один!

Щастя додало жебракові ще один діямант, і в 
цю хвилину мішок тріс. Скарб упав на землю і 
перемінився в порох. Нічого незалишилося жебра
кові, лише порож ній  мішок, роздертий згори 
донизу.

А Щастя зникло, залишивши бідного жебрака, 
що ганив ненаситних людей, які ніколи не задо
вольняються багатством.

Подав М. М.

Пояснення-сповничок: ненаситність — insatiability; обідраний
— in tattered clothes; (за)гарбати — to seize, to take possession; 
обтяжувати — to overburden; підприємство — business; хур
товина — тут: морська буря, шторм (storm); хвиля (не мішати з 
хвилиною) — wawe; милостиня — alms; пригорщ — double 
handful; підводний — under-water; проковтнути — to swallow.

СКАРБИ ЗЕМЛІ
Учитель говорив про скарби в землі і згадав також  

про копальні соли. Олесь не дуже пильно уважав.
— Олесю, — питав учитепь, — тепер скажи, звідки 

люди беруть сіль.
— З крамниці! — відповів Олесь.
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Леонід БАЧИНСЬКИИ

На весні, коли молода зелень починає обгор
тати віти дерев, водночас з багатьма комахоїдними 
птахами з’являються крилаті звірки — кажани, що 
їх у деяких околицях України звуть — лиликами.

Літучу мишку, або кажана, люди чомусь не 
люблять, навіть бояться її та оповідають про неї 
різні нісенітниці. Одні кажуть, що кажани вчепля- 
ються у волосся людей, інші — що кажани п’ють 
кров звірят тощо, Це все не є правдою.

Наш кажан провадить нічне життя. Він літає 
безшумно, появляється непомітно, живе поблизу 
людей і часто зовсім близько кружляє надлюдсь
кими головами. Вдень кажани відпочивають у 
темних місцях: у дуплах дерев, в стодолах, пив
ницях, на піддашшях, дзвіницях, старих незамешка- 
них замках або в щ ілинах скель. Коли лю ди 
дивляться', що кажан — нічна тварина, що живе в 
руїнах і в темних місцях, то не мають довір’я до 
нього. А це кривда для кажана, бо він на це не 
заслужив.

Кажан дуже маленький — це найменший сса
вець (ссавцями називаємо звіряток, що по народ
женні живляться молочком своєї матері). Довжина 
його тіла — ледве два інчі. Передні лапки кажана 
видовжені, а м іж ними є то н к і ш кірки , майже 
прозорі оболонки. Ці шкірки ми називаємо крила-

К А Ж А Н
ми. Кажани літають дуже звинно, але недовго, бо 
втомляються і мусять час від часу відпочивати. 
Тоді, відпочиваючи, кажан, зачепляється лазурями 
задніх ніг до якогось предмету і повисає головою 
вниз, а крила складає, притуливши їх до свого тіла. 
Ходити кажан не може, бо його ноги, що творять 
крила, придатні до літання, а не до ходіння, хоч у 
разі потреби кажан може повзти по землі. Щоб 
п ідлетіти , кажан мусить зробити пару ско к ів , 
відбиваючись задніми ногами.

Кажани живляться тільки комахами, головно 
нічними метеликами, жуками, мухами і комарами, 
які літають найбільше вночі. Ловить їх кажан на 
лету, в ідкриваю чи ш ироко ротик, озброєний 
гострими зубчиками. Очі кажана мало допома
гаю ть йому при ловленні комах. Д осл ід ники  
природи устійнили , що зм исл-чуття в каж анів  
знаходяться на ніжних шкірках крил.

Кінець березня... Минав перший місяць 
весни, хоч у лісах та міських парках ще лежав ста
рий, рихлий сніг, що танув від теплого весняного 
сонця, перетворюючись у прозору, чисту воду, що 
веселим дзюрчанням спливала з крутих пагорбів 
лісопарку «Погулянка» вузьким, звивистим, але 
нестримним потічком кудись вниз, зливаючись у 
загальний потік. Через кілька днів білого покрива
ла на землі не стало...

У повітрі запахло справжньою весною, те
плом. Навіть появився жовтий метелик, який пур
хав поміж кущами, нагадуючи, що вже настане 
постійна тепла погода. Ліс немов стрепенувся від 
глибокої задуми, зашумів , заспівав співом різних 
пташок на різні лади, пробудився від глибокого 
тривалого сну. Почалося пробудження всього жи
вого, що живе і росте на нашій рідній землі, ство
рене Всевишнім, усе потягнулося до світла, сон
ця. Повітря було чисте й вологе, що надавало 
якогось цілющого змісту.

П О Д И Х  В Е С Н И
На душі ставало легко й весело, був гар

ний, піднятий настрій. Ось поруч непосидюща 
спритна синичка ніжно заспівала: «Ців-ців-ців, 
ців-ців-ців». Десь вдалині лісопарку почулися 
дивні звуки лісових пташок: «Тю-тю-тю», «фітю- 
фітю-фітю» та звук незнайомої ранньої пташки, 
немов скрип сухої тріснутої гілки: «Тр-тр-тр». «Тр- 
тр-тр» — прокотилося луною по старому лісі з ви
сокими пагорбами, що дуже нагадують Карпат
ські гори. Заметушилася гарна велика сойка. Во
на нагадала про себе хрипким, глухим, ніби про
студженим голосом, що нагадує синичку. Її силь
ний спів лине по всьому лісі: «Ців-ців-ців-ців». А 
чорний, як галка, дрізд своїм приємним голосним 
співом дуже нагадує соловейка. І люди, які нео
бізнані з пташиним співом, часто плутають дроз
да з ним.

Та ось несподівано зірвався холодний пів
нічний вітер і приніс небажану снігову заметіль.
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К Р И Л А Т И Й  З В І Р О К
Кажани доглядають свої крила і намащують їх 

жиром із залоз, що розміщені по обох сторонах 
очей. Під кінець літа кажани дуже товстіють. Вони 
нагромаджують товщ під шкірою тіла як запас 
поживи на зимовий час, коли нема комах і треба 
довший час голодувати.

Приблизно в листопаді кажани вже не виліта
ють із своїх сховищ повисають головою вниз і 
міцно сплять до весни.

Маленькі кажани народжуються на початку 
літа. Найчастіш е народжується одна дитинка. 
Відразу немовлятко причіпляється пазурчиками 
до тіла матері і не розлучається з нею під час 
літання, а годується молоком своєї матусі. По
кидає кажан тіло матері, коли підросте і зможе 
ловити комах.

Кажани корисні звірята. На жаль, люди це 
замало оц іню ю ть , не знаючи докладно  життя 
каж анів. Кажани є постійн і й в ірн і пом ічники 
хлібороба, садівника, городника й лісовика. Щоб 
наїстися, один кажан з’їдає 20 жуків або кілька 
метеликів і 60 мух. Тому, що найшкідливіші комахи 
літають уночі, кажани, винищуючи їх, приносять 
велику користь людям.

Але чому прийшло в народі повір’я, що кажани 
п’ють кров?

У теплих краях живуть великі кажани — упирі, 
які вночі висисають кров курей. Ті самі кажани- 
упирі кусають коней, ослів та корів. Були випад
ки, що ці упирі нападали й насплячихлюдейу полі. 
Людина не чує, коли її кусає упир. Він робить 
маленькі ранки, менші ніж робить маленька п’явка. 
Крови випиває майже одну склянку.

Один подорожній оповідав, як одного разу, 
коли він ліг спати у великій кімнаті, раптом влетів 
великий упир. Він покружляв — покружляв по 
кімнаті та сів на грудях подорожнього, що удавав, 
що спить. Подорожній не відчув, як кажан проку
сив шкіру і став пити кров. Спочатку нічого не 
боліло, але по кількох хвилинах подорожній почув, 
мов на його грудях сидить п’явка. Він зловив упиря 
і задушив його.

Пояснення-сповничок: кажан або лилик — bat; нісенітниці — 
nonsense; піддашшя — porch; щілина (в землі, скелі) — chink, 
rift; спритно — quick, sharp; комар — mosquito; упир — wampire; 
жир — fat ; сховище — схованка (hidding place).

Потягнулися сірі, холодні дощові дні, які нагаду- \ ВІЧНИЙ... 
ють про витівки старої зими. Вона, вередлива, 
підступна, повністю ще не відступила, ще нагадує 
про себе, проявляє свою силу в останніх потугах.
Але це ненадовго. Похмурий, темний лісопарк на 
короткий час замовк. Наступила сумна, непривіт
на тиша. Хитрі лісові звірята - білки поховалися у 
своїх затишних дуплах, а зайчата - в густих зарос
тях кущів та смерек. І здається, сама природа 
розгнівалась, зупинилася на півдорозі, принесла 
всім холод, велику прикрість і незручність.

(Продовження зі стор. 6)

Але віриться, що мине кілька днів, знову 
вигляне ласкаве сонечко і засяє своїми теплими 
золотими променями. І знову загуде, завирує жит
тя на землі! З’являться перші весняні лісові квіти: 
біленькі ніжні підсніжки, голубі, як бездонне не
бо, проліски, а потім - фіялки та барвінок. І зазе
леніють довкола зеленим оксамитом трави на по
лях.

І знову розквітне все на землі.

Йосип Кузьма

цей посуд виишов з маистерних рук, а їхні узори, 
часом мальовані, часом ледь накрапані, казали, 
звідки родом свічничок чи кухлик: з Дибинців під 
Києвом, з Ічні на Чернігівщині, з Косова в Карпа
тах.

— А цей весь замурзався! — гукнула Кат
руся, коли до неї протовпився чорний-чорнісінь- 
кий горщик.

— Я чорний, бо я з Гавареччини, — пояс
нив той. — Звідки чорна димлена гаварецька ке
раміка.

— Кажи краще: з Гайвореччини, бо ти наче 
гайворон! — засміялася Катруся. — А проте ти 
гарний, і я тебе люблю!

І вона ще голосніше засміялася, бо так же 
гарно бавитися з горщиками!

Тільки ж  раптом зробився ранок.
Катруся протерла оченята, поглянула на 

горщики на шафах і сказала:
— Тепер я знаю! Гончарство — давнє мис

тецтво і таке, що я люблю!
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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 ’

То холодним, то гарячим 
Вдома кожен мене бачив, 
І співаю  я від жару,
І пускаю з носа пару.

(шнивь)

Через річку, через брід 
Ходить чапля на обід. 
Для маленьких чапленят 
Носить чапля жабенят.
А маленькі чапленята 
Скоро будуть вже літати.

Г. Чубач

Чапля зшила черевички 
І мерщій пішла до річки. 
— Чапу-лапу, чапу-лапу, 
В мене гарні черевички. 
Поки тішилась, ходила, 
Черевичок загубила,
І стоїть вона в лозі 
На одній своїй нозі, 
Другу вгору підіймає — 
Черевичка вже немає.

Наталочка ловила сачком ме
телика. Вона порвала сачок.

—■ Полагодь мені, братику, 
сачок!

Борис полагодив сачок. 
Наталочка була рада.
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ДИТЯЧА ТВОРЧІСТЬ

Слово про автора
У восьмирічної Ю лі Григорчук є само

робні міні-альбоми з власними казками та бага
то великих малюнків. Богові було потрібно, щоб

ПРО ЕЛЬФИКА
Сьогодні субота, і я пишу оповідання про 

ельфика.
Якось у квітці лілеї сидів маленький чо

ловічок — ельфик. До нього прилетіла голуба 
фея і заспівала про весну, що вже настала. Го
луба фея кликала ельфика у сонячний танець.

Вони кружляли і линули у небесну висо
чінь, все вище і вище. До сонця, до зірок. Там 
зустрілися з барвистим метеликом, який пода
рував їм підсніжник і запросив у гості, коли за
цвітуть півонії.

А коли зацвіли півонії, метелик приготу
вав багато смачного пилку.

Бенкет відбувся у неділю, в бутоні голу
бої півонії. Всі танцювали і співали.

— Як радісно на святі! — захоплювався 
метелик.

ця дівчинка обійшла ураження Чорнобильської 
катастрофи, і вона зростає у м істі Івано-Фран
ківську, на Україні. А до «Веселки» її есеї і ма
люнки надіслала пані Віра Багірова.

КУРЧА І КОТЕНЯТКО

Після весілля мами-Квочки з одного яєч
ка вилупилося курчатко Ціпочка, яке дуже лю
било гратися м’ячем.

У курчатка були друзі: киця і котенятко. 
Киця любила погомоніти з мамою-Квочкою. Ко
теня все тулилося до киці, нюхало її.

Кожного тижня мама-Квочка справляла 
Ціпочці день народження. Цього разу друзі 
принесли іменинникові торт, рівно половину 
якого з’їли самі. Ціпочка захотіла мати свій по
дарунок надовше, і мама заховала півтортика в 
холодильник.

Киця бавилася з Ціпочкою м’ячем. Ма
ма-Квочка дивилася, а мале котеня купалося в 
басейні. Воно бешкетувало і бризкалося.

Сміху було на повну діжку.
Попрощавшись, киця і котеня пішли до

дому і лягли спати. Котеняткові снилось, що во
но пливе на кораблику.

Юля Григорчук 
м. Івано-Франківськ, 

Україна

В Е С Н А
— Веснонько, веснонько 
Чарівна,
Що принесла, веснонько,
Ти для нас?
— Сонечко
На теплих долонечках.
Принесла я квіточки,
Щоб раділи діточки.
— Веснонько, веснонько, 
Розкажи,
Звідки в тебе оченята голубі?
— Бо витаю в хмарках я,
В небесах,
Умиваю личенько я у 
Річках.

Ірина Сабашна 
с. Мовчанівка 

на Житомирщині, Україна.
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МІСЯЦІ
Ой місяць СІЧЕНЬ кличе мороза, 
Морозить лиця, щипає носа.

А місяць ЛЮТИЙ вітрами дує,
На водах з льоду мости будує.

БЕРЕЗЕНЬ місяць льоди поломить, 
Весняну пісню річка задзвонить.

Квітами КВІТЕНЬ всіх привітає,
Усі садочки порозквітають.

Гей, ТРАВЕНЬ прийде у дні чудові, 
Простелить всюди трави шовкові.

А місяць ЧЕРВЕНЬ луги покосить, 
Червоним соком ягідки зросить.

А місяць ЛИПЕНЬ гарячим літом 
Обсипле липи пахучим цвітом.

А місяць СЕРПЕНЬ серпом задзвонить, 
Достиглий колос додолу склонить.

ВЕРЕСЕНЬ місяць добре ґаздує,
Овоч смачненький дітям дарує.

А місяць ЖОВТЕНЬ мряку розвіє,
В лісах, в садочках лист пожовтіє.

А ЛИСТОПАД — він жалю не має —
З дерев останнє листя зриває.

А місяць ГРУДЕНЬ на радість людям 
Сніжком присипле замерзле груддя...

Груддя — збірне від груда, грудка (clod, lump of hard earth, 
lumps of hard earth).


