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НАРОД СКАЖЕ*
ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
На новий рік прибавилося дня на заячий скік.
Холод не брат, а завірюха не сестра.
У січні вночі панують сови та сичі.
Хвали січень сніговий, травень дощовий, а серпень на
хліб рясний.
Січень не так січе, як вуха пече.
Зимова днина така: сюди тень, туди тень — та й
минув день.
Січень з груднем прощається, а на лютий косує.
Січень снігом січе, а мороз вогнем пече.
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Із прадавнього коріння
Що не мова — чудо, диво.
Чув, наприклад, ти оці
назви — як звучать красиво
білоруські місяці?

ЗИМА

Перший — студзень,
другий — Л Ю Т Ь І,
третій місяць — сакавік,
а четвертий — красавік...
Місяці в болгар і нині
всі зовуться по-латині:
януарі, февруарі,
март, апріл, але другарі
назви знають ще й народні,
що живуть і по сьогодні.
Січень в них — великий Січко,
лютий — менший Січка брат,
і тому малий він Січко,
хоч зима й не йде на спад.
Березіль же — баба Марта...
І живий тут кожен місяць:
той ріку скував не жартом,
той чобітьми глину місить.
Все підмітили народи,—
календар життя природи!
Дивовижно йдуть у парі
і январь і януарі!
Все красиве, все погідне
у сплетінні запозичень,
і близьке всім нам, і рідне —
січень — студзень,
Січко — січень...
Чуєш? Наче нив подзвіння,
щойно вистигне колосся...
Із прадавнього коріння
проросло, переплелося...
ДМИТРО БІЛОУС
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БУТИ
«
49

ГРОМАДЯНИНОМ

Скільки тобі років, друже? Десять? Так ти вже зовсім дорослий.
Нещодавно тебе прийняли в піоне
ри. І ти пишаєшся тим, що на гру
дях полум’яніє червоний галстук.
Ти відчуваєш його тепло. В тобі
бринить кожне слово урочистої
обіцянки — твоєї першої клятви
на вірність Леніну, партії, Вітчизні.
Що можеш ти в свої літа? Дуже
багато. Два роки тому, коли ти був
ще жовтеням, у піонерському табо
рі «Артек» відбувся Всесоюзний
зліт юних ленінців. З привітанням
на його адресу звернувся Генераль
ний секретар ЦК КПРС М. С. Горба
чов. Він закликав піонерів країни
сміливіше братися за справжні,
корисні справи, навіть за те, чого
ще ніхто не пробував. Бо й партії
нерідко доводиться вести народ не
звіданими дорогами. А ще в цьому
привітанні роз’яснювалося, що зна
чить для кожного піонера бути
борцем за справу перебудови.
Поза увагою юних бійців за пе
ребудову, говорив Михайло Сергійо
вич, не повинно лишатися жодної
ділянки, де й вам, дітям, під силу
добитися змін на краще: у школі,
в якій вчитеся, у дворах і будинках,
де живете, у місті чи селі, де ростете.
Багато можете ви зробити і для
утвердження людяності, щирості
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у стосунках з товаришами, з земляками-односельцями, літніми
людьми, ветеранами праці і війни,
дітьми з дитячих будинків-інтернатів. Треба, щоб ви вміли поборотися
і за права у власній організації,
налагоджували дійове самовряду
вання, сміливіше виносили колек
тивне судження щодо будь-яких
питань свого піонерського життя.
Так ви на ділі вчитиметесь жити і
працювати в умовах соціалістичної
демократії, яка у нас дедалі розши
рюється.
Як бачиш, друже, тобі пропо
нується не безтурботне життя у ти
хоплинному світі дитинства. Тебе
закликають вже зараз, у десять ро
ків, включитися в загальнонародну
справу. Тільки за таких умов ти
станеш справжнім піонером, ви
ростеш добрим і дбайливим госпо
дарем країни. Я можу навести
чимало прикладів саме такого ро
зуміння піонерського обов’язку,
назвати адреси, де діти з власної
ініціативи взяли на себе частину
турбот своїх батьків. От послухай.
В Новосанжарському районі
Полтавської області школярам до
вірили цілу сільськогосподарську
галузь — по вирощуванню овочів.
Вони їх і висаджують, і доглядають,
і збирають, і здають у продаж.
В Донецькій, Одеській, Вінниць
кій та інших областях набирають
сили піонерські трудові госпрозра
хункові об’єднання — діти пра
цюють у шкільних та заводських
і фабричних цехах, майстернях,
на колгоспних ланах, укладають
угоди з будинками побуту. Тепер
піонери не випрошують гроші на

Батьківщина

1989 ЗИМА

Знаєш ти,
що таке Батьківщина?
Батьківщина —
це ліс осінній,
це домівка твоя, і школа,
і гаряче сонячне коло.
Батьківщина —
це труд і свято,
Батьківщина —
це мама й тато,
це твої найщиріші друзі
і бджола
у веснянім лузі.

Дванадцять місяців

потреби своєї організації, екскур
сії, походи тощо — мають свої,
зароблені. Ще й школі допома
гають, Дитячому фонду імені
В. І. Леніна.
У місті Києві діє районний комбі
нат піонерських добрих послуг,
який досить успішно конкурує з
державною фірмою
«Світанок».
Розвивається й шкільна де
мократія. Дедалі сміливіше піонер
ські дружини переходять на само
врядування — у тій же Київській,
Дніпропетровській областях. Відпо
відно до побажань піонерів в
республіці створюються різнові
кові загони юних ленінців — і при
школі, і за її межами. А в Донецькій
області створили навіть дві піонер
ські дружини на базі однієї шко
ли — піонерам видалося, що так
буде цікавіше, що, змагаючись, вони
зроблять більше добрих справ.
Чи не правда — насиченим жит
тям живуть твої ровесники? А ми
ще ж не згадали про «голубих» і «зе
лених» патрулів, тимурівські заго
ни і застави, діяльність яких остан
нім часом пожвавилася. А скільки
ти і твої друзі можете зробити для
зміцнення дружби між радянськи
ми народами, боротьби за мир у
всьому світі! Ні, на моє глибоке
переконання, немає у піонерів не
важливих і непотрібних справ. Всі
вони так чи інакше пов’язані з вели
кими справами Батьківщини. Отже,
робіть їх якнайкраще — і вчіться,
і працюйте — якщо ви справді лю
бите свою Вітчизну.

Батьківщина —
це рідна мова,
це дотримане чесне слово,
небо синє
і сад зелений,
революція,
мир
і Ленін.
А Н А Т О Л ІЙ КОСТЕЦЬКИЙ

СЕРГІЙ ЧИРКОВ,
головний редактор журналу *Піонерія»,
член бюро Республіканської Ради Всесоюзної
піонерської організації імені В. І. Леніна.
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Чарівна книжка

ЗИМА

Оповідання

Дечого багато забулося з того
часу, а про те, як уперше завітав у
нашу хату отой селюк, що його на
мальовано в кожусі та в шапці, про
те пам’ятаю й тепер.
Вечір. Зайшло якесь свято. Бать
ко за столом читають. Обік їх, склав
ши руки на грудях, сидять на лавці
за день наморені мати. Не слу
хають,— своє щось думають. Тихотихо хлюпоще водою коло печі
сестра — косу миє. А нас троє ма
лих хлопців — на печі — поринули
в казки, аж вуха горять.
Коли це — рип двері — озиваєть
ся в хаті щось чуже. Ми — голови
на комина, придивляємось.
Сива шапка набакир, керея1 наопашку, в одній руці сукуватий ці
пок, у другій — в синіх палітурках
книжка. Струшує з себе мряку.
Неясно горіло в нашій хаті світло —
ніхто зразу не впізнав. Тільки ж
розслухали мову, так усі в один го
лос і загомоніли:
— Хома! Хома приїхав.
Кидаємо недоказану казку,—
з печі.
Хома — наш брат у перших2,
високий, стрункий парубок, що слу
жив в економії десь під Миргоро
дом.
Веселий Хома, співучий та бала
кучий, що завжди як прибуде в
гості, то відразу і в хаті повидні
шає.
Так і тепер: тільки Хома на по
1 Керея — верхній одяг.
2 Брат у перших — двоюрідний брат.
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ріг — всі ті дрімоти як вітром із
усіх звіяло.
Батько радий, радий:
— А-а, Хома Аксентович!..
Мати, сестра заметушились:
—
Проходь, Хомо! Сідай, Хомо!
Розказуй, Хомо!
Незабаром хата ніби голосніша
стала.
Нас, малих, знову на піч загна
ли — долівка холодна, а ми босі, то
щоб не достали кашлю.
Коли чуємо...
Одразу стало в хаті тихо. Так
тихо, ніби всі кудись повиходили.
Визираємо: ні — всі коло столу.

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами.
Чого стали на папері
Сумними рядами?..

Добре пам’ятаю — мов який ві
тер позносив нас, малих, із печі.
Гупнули, як груші, на припічок,
додолу бігли, самі не знаючи чого...

Прибігли, за стіл посідали, повитрі
щали очі, нічого спершу не розу
міючи.
Про що саме читали, тепер забув
уже, пам’ятаю тільки, що весь час
було чудно, і дивно, і радісно, ніби
в хату до нас завітав разом з Х о
мою ще якийсь чарівний гість. Та
ще пам’ятаю» як сестра наша за пле
чима в матері витирала сльози ру
кавами.
Спершу читав Хома, потім батько,
потім знову Хома.
Далі всі розглядали якогось селю
ка, що був намальований з початку
книжки. Показували й нам: вуса
тий такий, зазйурений. Як був у ко
жусі та в шапці, так його й змалю
вали. Була розмова про того селюка,
але мало що ми тямили в тому.
Тільки й зрозуміли, що цей чоловік
за бідних людей з царями змагав
ся; тепер сидить десь у темниці.
Ми почали були розпитувати, яка
то темниця.
—
Цур їй — отака,— одказала
нам мама коротенько.
Довго ще говорили вони про ньо
го — ми вже, малі, й спати вкла
лися, а вони ще говорили.
А як став я засинати, стало мені
здаватися, що в грудях у мене гуде
тихо-тихо, лагідно. Було радісно
й дивно: ніби я не Андрій, а якийсь
орган, що чогось сам собі стиха
грає. І тільки-тільки одчувало вухо,
що то батько знову почали вичиту
вати з тієї чарівної книжки:
Перебендя старий, сліпий,
Хто його не знав...
СТЕПАН ВАСИЛЬЧЕНКО
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ЗИМА

Посхилялися над тією книжкою,
що приніс Хома, роздивляються.
Далі знов тато почали читати. Мов
грім по хаті загримів — залунали
нечувані, дивні, нові у нашій хаті
слова з книжки, що од них чогось
мурашки полізли поза спиною:

°
£
п

ДІВЧИНКА,
ЯКА ПОСТРАЖДАЛА
ЗА ПРАВДУ
Оповідання

\ванадця

День був на диво погожий. Я при
сів у парку на лавочці і спостерігав
за зграйкою снігурів, які скидалися
на розсипані в снігу рум’яні яблука.

Дві гарненькі дівчинки посідали
поруч зі мною.
— І ось, розумієш,— певно, про
довжуючи розпочату розмову, ска
зала дівчинка в пухнастій білій
шапочці,— я вирішила завжди і у
всьому говорити тільки правду.
— Ти молодець! — похвалила її
друга дівчинка, в голубій шапочці
і таких самих рукавичках.— Це
ж не так просто.
— Ясно, непросто. Якось я не
вивчила урок з природознавства
і чесно сказала про це вчительці.
Знаєш, як я боялася, що двійку
вліпить!
— І вліпила?

мнимо
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За вікном мете хуртеча

,

1989

ЗИМА січень

За вікном мете хуртеча,
Ліпить сніг в вікно;
В нашій горниці захисній
Вистигло давно.
Я посипав в клітку сім’я,
Воду наливав;
Але змерз маленький чижик
І співать не став.
— Дай лиш, хлопче, оберемок
Дров або хоч два:
Хай нам горницю потроху
Грубка нагріва.—
І внесло хлоп’я моторне
Хмизу та скіпок;
От взяли ми й затопили
Теплий коминок.
Бачу — полум’я палає
І тріщать дрова;
Чую — горницю веселу
Грубка нагріва.
Самовар мій невеличкий
Парувать почав;
Стрепенувсь маленький чижик
І співати став!

Дванадцять місяців

— Ні. Сказала, що для початку
прощає за те, що сама зізналася.
— Пощастило.
— Так. Зате на другому уроці не
пощастило. Вірша не вивчила, зі
зналася, та все одно — бац! — двій
ка. А сьогодні й зовсім,— зітхнула
дівчинка,— довелося постраждати
за правду.
— Ой, що ти! — співчутливо
сплеснула руками дівчинка в го
лубих рукавичках.
— Уявляєш, на занятті драм
гуртка вирішували, хто гратиме
Золушку. І кого, ти думаєш, вибра
ли? Юльку Пиріжкову! Так у неї
ж ніс у веснянках! Я, звичайно, ска
зала, як є. Де ж це ви, кажу, бачили
таку рябу Золушку? На цю роль
треба знайти гарну дівчинку, а не
таку, як Пиріжкова. А Юлька спа
лахнула і заплакала. От смішна:
хто ж за правду ображається? А всі
давай мене соромити: мовляв,
Юлька у нас найдобріша і найталановитіша, і веснянки її аніскілечки не псують. їх загримувати мож
на. Але я не погодилася. Правда
дорожча над усе. Тому що думаю, те
й кажу! А ти б мене підтримала?
Дівчинка в голубих рукавичках
здвигнула плечима й відвела очі.
І тоді дівчинка в білій шапочці
звернулася до мене:
— Вибачте, адже ви чули, про що
ми зараз балакали. Скажіть, будь
ласка, яка у вас думка?
— Думка така,— сказав я,— що
ти хитра, заздрісна і зла.
— Як?! — зблідла вона від обу
рення.
— Що думаю, те й кажу,— від
повів я.— Правда дорожча над усе.

Я КІВ ЩОГОЛІВ

ТЕТЯНА ПОЛЯКОВА
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ЗИМА

АБЕТКА, АЛФАВІТ, АЗБУКА

Слово це з’явилося дуже давно і
декілька разів встигло поміняти
своє значення. У стародавніх греків
було слово С X о л е, з якого й по
ходить наше слово ш к о л а . Тіль
ки там воно спочатку означало
щось зовсім інше: насамперед це
була «затримка», потім — «занят
тя у вільний час», далі — «читан
ня», пізніше — «лекція» і нареш
ті — «школа».
Не думайте тільки, що школа
у ті віддалені часи була такою ж,
як наша.
У Стародавній Греції до школи
ходили лише хлопчики. Це мали
бути хлопчаки з вільних родин;
дітей рабів до школи не приймали.
Зараз усі предмети викладають в
одній школі, а тоді учні переходили
з однієї школи до іншої. Спочатку
вони відвідували школу, де їх
навчали читати, писати й рахувати.
Потім вони перехбдили до школи,
де вивчали музику, поезію, співи.
Остання школа готувала майбутніх
воїнів: хлопців загартовували фі
зичними вправами, навчали воло
діти зброєю. Усі ці школи були не
державними, як наші школи сьо
годні, а приватними. На нашій зем
лі перші школи з’явилися наприкін
ці десятого століття.
Так що двійка й п’ятірка — дуже
старенькі тітоньки: їм скоро буде
тисяча років!
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Всі ці слова різні тільки на пер
ший погляд, бо не лише називають
те саме, а й начебто копіюють одне
одного. Дивіться самі. Абетка — а,
бе (ми так називаємо перші дві лі
тери у давньоруській мові). Алфа
віт — альфа, віта (так звалися пер
ші дві літери у грецькій мові). На
віщо було літери називати? Кажуть,
що так їх легше було запам’ятовува
ти. Найлегше було дітям фінікійців,
бо в них перша літера була схожа
на голову бика і звалася «алеф»
(бик). Друга літера була «бет» (дім).
Звідси беруть початок усі три назви
нашої азбуки.

БІЛА, СИНЯ, ЧЕРВОНА
ТА ІНШІ КАЗКИ.

ЖУРНАЛ
Не шукайте родичів цього слова
серед наших слів, бо воно запози
чене.
Утворено «журнал» від францу
зького «жур» — «день».
От і виходить, що журнал — це
щоденник, в якому записуються
наші добрі й не дуже добрі діла.
За хорошу оцінку вдома похва
лять, за погану, як-то кажуть, ді
станеться «на горіхи», та все ж
не так, як, скажімо, в Голландії.
Там нещодавно ввели спеціаль
ний податок, який повинні сплачу
вати батьки, якщо учень погано
вчиться.
А самого учня не пускають до
школи доти, доки той не принесе
квитанції про сплату податку.
А Л Л А КОВАЛЬ

«Вчора випав перший сніг. Усе
стало біле. Все біле-пребіле — ні
чого не впізнати. Біла курка знесла
біле яйце і загубила його у снігу.
Білий півень заспівав білу пісню,
а вона злетіла під стріху, пример
зла отам та й ' зависла білою бу
рулькою. Біла вивірка вивела білих
вивірченят, а ті сховалися серед
білого галуззя, і не знайти їх біль
ше. Всі дерева білі, йду лісом і не
можу збагнути: де дерева, а де
білий день»,— так цікаво розпочи
нається книжка латиського пись
менника Іманта Зієдоніса «Кольо
рові казки».
ВЕРШНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ

Так називається нова серія кни
жок, заснована у 1987 році у видав
ництві «Веселка». Це біографічні
повісті про видатних людей нашої
Батьківщини. Вже вийшли такі
книжки: «Петро Кузьмич Запоро
жець» Надії Капельгородської —
про соратника В. І. Леніна, який
брав участь в організації петер
бурзького «Союзу боротьби за
визволення робітничого класу»,
Павла Позняка «Микола Олександ
рович Щорс» — про полководця,
героя громадянської війни на Ук
раїні, «Борис Петрович Жаданівський» Ірини Шкаровської — про
видатного революціонера.
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ЗНАЙОМТЕСЬ-

Сива казка
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По палатах білих ходить тиша,
За вікном ясніє білий день.
А гілками граби сніг колишуть —
Зимових наспівують пісень.
Я вдивляюсь в сині неба очі,
Усміхаюсь човникам-хмаркам.
Я до них, у сиву казку хочу,
Там, де тиша ніжна і легка.
ОЛЕКСАНДРА ПУГАЧ,
учениця середньої школи № 7,
м. Біла Церква К иївської області.

Січневий ранок
Вже місяць втік у верболози,
Що й слід на кризі замело,
І сонце на Чумацькім Возі
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Поважно в’їхало в село.
Відкрилась неба диво-брама,
Умитий світлом, вітер зник...
Запнулись білими хустками
Хати в намистах льодяних;
Чуби димлячі закрутили,
Узявшись в боки, димарі...
А сніг розправив білі крила,
Де верби б’ють уклін землі.
...Я вийшов. Снігу срібні пасма
Стежкам киреї теплі тчуть,
І сиплеться пухнаста казка
З гілок дерев, немов салют...
Приємно йти отак! Вдихати
Чистінь зимової пори
І від ко,лодязя до хати
Нести зиму в дзвінкім відрі.
ОЛЕКСАНДР ЯРОВИЙ,
учень середн ьої школи № ЗО,
м. Чернігів

ЗИМА січень

СТОРІНКА- ВЕСЕЛИНКА

ЖАРТІВЛИВІ, АЛЕ ДУЖЕ
КОРИСНІ ЗАВДАННЯ
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Знайдіть дві однакові сніжинки.
Придивіться, які вони красиві.
Чудовий витвір природи.
Одна сніжинка важить до декіль
кох десятих долі міліграма. Отож в
одному грамі снігу можна налічити
кілька тисяч сніжинок.
Маємо три 7, три 8,
три 6. їх треба так
розташувати у клі
тинках, щоб сума
трьох чисел по го
ризонталі, верти
калі та діагоналі
дорівнювала
21.
Перевір свою пам’ять. Який з цих
світлофорів працює правильно?
НАРОДНА ЗАГАДКА
Текло, текло, та й лягло під скло.
Змінивши одну літеру на іншу,
перетворіть свійську тварину в пта
ха. Зауважмо: тварина ця відзна
чається впертістю.
Не повірите — невеликий ліс
може полетіти. Звичайно, для цього
необхідно перегрупувати порядок
літер. Подумайте як!

2 662-8
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НАРОД СКАЖЕ
ЯК ЗАВ'ЯЖЕ
В лютім сонце йде на літо, а зима на мороз.
Питає лютий, чи добре взутий, бо прийде марець і
вхопить за палець.
Лютневий сніг весною пахне.
Ще рано лютому до березня у свати ходити.
Вже лютий геть підгриз — кидай сани, бери віз.
Лютий зиму видуває.
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Пише брат мені

лютий

Небом хмари сунуть, наче бомбовози,
Кучугури-танки оточили ліс,
І зайці сховались десь у верболози,
І в нору глибоку хитрий лис заліз.

1989 ЗИМА

Жодної пташини, жодного звіряти,
Тільки сніг довкола,
безконечний сніг.
Вітер натомився віти нагинати,
Все живе гот^вий повалити з ніг.

Дванадцять місяців

Важко уявити, що в таку годину,
Що в таку холодну, непроглядну ніч
Йде людина лісом через хуртовину,
Впевнено ступає темряві навстріч.
Важко уявити, але я — повірте! —
Добре уявляю, як мій старший брат
На кордоні ходить, подолавши вітер,
І в руках стискає міцно автомат.
Кущик там чи пастка?
Камінь чи то ворог?
Ген поміж деревами постать чи мана?
Він сухим тримає у набоях порох,
Щоб до нас ніколи не прийшла війна.
«Хай мороз лютує й сніг
немов лавина,
Я стою в дозорі,— пише брат мені,—
Бо як за плечима в тебе Батьківщина,
Небезпеки жодні в світі не страшні».
Небом хмари сунуть, наче бомбовози,
Кучугури-танки оточили ліс,
І зайці сховались десь у верболози,
І в нору глибоку хитрий лис заліз.
Сон мені постукав непомітно в скроні,
Певно, весь будинок спить
уже в цю мить.
Тільки на узліссі, тільки на кордоні
Брат мій зоречолий до зорі не спить.
ПЕТРО ОСАДЧУК
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До 120-річчя
з дня народження
Н. К. Крупської

ЛЮБОВ НА ВСІ ПОКОЛІННЯ

^

Вона не мала своїх дітей. Але, ма
буть, небагато знайдеться в світовій
історії людей, кого б так віддано
любили діти. І вона їх любила.
Багато сил віддала Надія Костян
тинівна вихованню юної зміни.
Народилася Крупська 26 люто
го 1869 року в дворянській сім’ї,
хоча маєтностей батьки не мали,
жили скромно, ледве зводили кінці
з кінцями.
Батько її був слухачем Військовоюридичної академії в Петербурзі,
в молодості брав участь у револю
ційному русі, і згодом його позба
вили права займати державні поса
ди як «неблагонадійного».
Мати походила з багатодітної ро
дини гірничого інженера, закінчила
інститут шляхетних дівчат у Петер
бурзі, потім працювала гувернант
кою в панів. А коли вийшла заміж,
роботу довелося полишити. Для п’я
тирічної Наді вона написала книж
ку «Дитячий день», і книжка ця
вийшла у Варшаві російською і
польською мовами.
Отже, ази освіти Надія Костян
тинівна почала здобувати вдома.
У школу вона пішла в Києві, але
жити тут довелося недовго. Батька
переслідували за політичні погля
ди, тому сім’я часто переїздила
з місця на місце. «Ми дуже бідува
ли,— скаже вона потім про свої
дитячі митарства,— жили по чужих
22

квартирах». У десять років її від
дали в Петербурзьку казенну гімна
зію, але умови там були такі деспо
тичні, що дівчину довелось пере
вести в одну з приватних гімназій,
яку вона й закінчила із золотою
медаллю. В Росії на той час жінок
у вищі навчальні заклади не прий
мали, тому Надія стала слухачкою
історико-філософського відділен
ня Бестужевських курсів, які да
вали їй право саме на вищу освіту.
Тоді ж вона і познайомилася зі
студентами-технологами, а через
них — з марксистським гуртком.
Стала вивчати «Капітал» Маркса.

М И ХАЙЛО МЕДУНИЦЯ
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і підпілля, і вогонь трьох революцій,
стане видатним радянським дер
жавним і партійним діячем, теоре
тиком марксистської педагогіки, ви
знаним лідером міжнародного жі
ночого руху.
Крупська написала близько 4 ти
сяч різних праць, 2500 листів, май
же 200 разів виступала на мітингах,
нарадах, зустрічах з трудовими
людьми, інтелігенцією, піонерами і
школярами.
Але найголовніша її праця, яка
зробила її ім’я безсмертним у ві
ках,— «Спогади про Леніна».
У своїй біографії «Моє життя»
вона писала: «Я завжди дуже шко
дувала, що в мене не було дітей. Те
пер я не шкодую. Тепер їх у мене
багато — комсомольці і юні піоне
ри. Всі вони — ленінці, хочуть бути
ленінцями».
Вона була одним з найталановитіших організаторів і керівників
дитячого комуністичного руху,
системи народної освіти в нашій
країні, її мудрі заповіти молодій
зміні — рости свідомими кому
ністами, умілими, переконаними
будівниками соціалізму, влаштову
вати все життя по-новому, так, щоб
усім жилося добре — ніколи не
втратять свого виховного значення.
...Вона дожила до свого сімдесяти
річного ювілею і померла 27 лютого
1939 року.
її поховано на Красній площі,
в Кремлівській стіні, поруч з Мавзо
леєм Володимира Ілліча Леніна.
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«Я мовби живу воду пила. Не в те
рорі одинаків, не в толстовському
самовдосконаленні треба шукати
шлях. Могутній робітничий рух —
ось де вихід»,— відкрилися їй очі
на життя і суспільні явища.
Протягом кількох наступних ро
ків вона працювала вчителькою в
чоловічій вечірньо-недільній школі
за Невською заставою.
Ці роки назавжди поєднали її
з робітничим класом. Тоді ж вона
познайомилася і з Володимиром
Іллічем Ульяновим.
Вона пройде з ним пліч-о-пліч
і сибірське заслання, і еміграцію,
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ПІОНЕРСЬКА
СТОРІНКА

МАЙЖЕ ДЕТЕКТИВНА ІСТОРІЯ

Вечір. Вуличні ліхтарі кидали
тьмяні відблиски на тротуари. У вік
нах багатоповерхових будинків спа
лахувало світло. Закінчувався по
неділок, люди поверталися з роботи.
А Олег і Сергій ішли у спортивну
секцію на тренування.
— Глянь-но, що там? — схопив
Сергія за рукав Олег.
Хлопці підійшли ближче і поба
чили на землі чоловіка у волохатій
хутряній шапці.
— Непритомний,— стривожився
Сергій.— Треба допомогти.
Але хлопчиків випередив, меткий
молодик в шкіряному пальті. Він
підійшов до чоловіка, схилився над
ним і почав його торсати:
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— Васю, друже, вставай... От
розлігся!.. Ходім додому.
— Знайомий,— вирішив Сергій.
Хлопці трохи відійшли і зупини
лися.
— Щось не дуже-то він схожий
на знайомого,— раптом сказав
Олег.— Дивись!
І дійсно, поводився молодик до
сить дивно. Він квапливо обмацав
чоловіка, потім зняв з його голови
хутряну шапку, сховав собі за пазу
ху й швидко пішов геть.
— Грабіжник,— рвонувся з міс
ця Олег.— Треба затримати.
— А як же непритомний? Так і
покинемо?
Вони зупинили кількох перехо
жих і попросили допомогти потер
пілому.... А самі кинулись навздо
гін. Грабіжник їх одразу помітив і
зупинився.
— Чого причепились, пацани?
Пригод шукаете?
—
Ми все бачили,— голос Сер
гія бринів від хвилювання.— Ви
вкрали шапку.

Що солодше? Що гіркіше?

1989 ЗИМА
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— Що найсолодше в світі? —
спитав я у хлоп’ят.
— Поспати скільки хочеш! —
соньки мені кричать.
А ласуни гукають:
— Е, ні! Відро халви! —
А я скажу вам чесно,
щоб добре знали ви:
солодшим
нічого й ніде
не бува,
ніж добрі та щирі
слова!..
— Що найгіркіше в світі? —
лиш я спитати встиг,
а хтось уже гукає:
— Кизил, що не достиг!
— Е, ні! Мікстури ложка! —
якийсь «герой» завив.
А я скажу вам чесно,
щоб добре знали ви:
гіркішим
нічого й ніде
не бува,
ніж грубі та кривдні
слова!..
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— Що? Ану брись під лавку, по
ки цілі...
Здоровань порозкидав хлопців,
які вчепилися в нього, і побіг на
трамвайну зупинку. Там він вско
чив у трамвай, що підійшов.
— Все, прогавили,— з досадою
махнув рукою Сергій.
— А це ми ще побачимо! — ви
гукнув Олег.— Дивись — на пере
хресті світлофор. Зараз увімкнеться
червоне світло. Трамвай зупинить
ся, а ми проскочимо вперед. Доже
нем його на наступній зупинці.
І друзі чимдуж помчали по трам
вайній колії.
Так бігають, напевне, раз у житті.
Коли на наступній зупинці двері
трамвая розчинились і хлопці за
скочили в салон, грабіжник спокій
но сидів коло вікна. Олег і Сергій
оглянули пасажирів і зрозуміли:
розраховувати нема на кого. У ва
гоні їхали тільки дві жінки з дітьми.
І все-таки хлопці рішуче сіли поза
ду незнайомця. Той оглянувся, люто
блиснув очима і процідив:
— Знову? Ну, сищики, доведеть
ся вам таки врізати! Ось тільки на
вулицю вийдемо.
На зупинці він прожогом кинувся
до виходу і, зіскочивши з трамвая,
помчав до станції метро.
Хлопці бігли за ним. Наздогнали
молодика вже біля входу на еска
латор...
Прибіг міліціонер. Грабіжника
допитали, і виявилося, що учні до
помогли затримати злочинця, якого
вже двічі судили за крадіжки дер
жавного й особистого майна.
А учні 12-ї харківської школи
Олег Нікулін і Сергій Стадник одер
жали подяку від міліції та Грамоту
Червонозоряцького райкому комсо
молу за мужність і рішучість.
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— І тебе це теж стосується,—
додала вчителька, подивившись на
Оповідання
Мітюлькіна.— Зрозуміли?
Ми сказали, що зрозуміли, хоча
Одного разу Лідія Михайлівна
насправді
Лідія Михайлівна знову
сказала, що ми мусимо написати
поставила
перед нами складне
твір на тему «Мій дім», чим поста
завдання, оскільки дуже важко
вила нас із Мітюлькіним у скрутне
писати про те, чого ти ніколи не
становище, оскільки наші квартири
робив.
схожі одна на одну, як близнюки
Наприклад, посуд. Я ті тарілки й
Павло і Богдан з паралельного чет
чашки терпіти не можу. Вони у мене
вертого «А ».
в
руках так і пурхають, як метели
Грицьку Пундику написати та
ки. Тільки метелики на підлогу не
кий твір — дрібничка, бо в нього
падають. Та хіба про таке у творі на
тато архітектор і Лідія Михайлівна
пишеш?..
ніколи не запідозрить, ніби Пундик
Тому, коли після обіду мама ска
у когось списав.
зала: «Помий, синку, посуд»,— я
Нам з Хомою творити було значно
чесно відповів:
важче.
— Аж ніяк не можу, мамо. Стіль
Для того, щоб не примушувати
ки
додому задали — страшне! Ще
вчительку сушити голову над пи
й
твір
писати.
танням, хто у кого списав, ми попе
Мама тільки зітхнула.
редньо домовилися, що Хома пи
— Що ти за людина така,— ка
сатиме про коридор і велику кім
же.— Просиш посуд помити —
нату, а я про маленьку кімнатку
«не можу». Ліжко застелити — «ні
і кухню.
коли». Порядок у кімнаті навести —
Але коли Лідія Михайлівна по
знову «не можу»!..
вернула нам твори, ніякої оцінки
Мене ті розмови лякають більше,
ні в Хоми, ні в мене не було, а це
ніж
уроки. Тому я відразу витяг зо
означало, що твір нам доведеться
шит і написав великими літерами:
писати знову.
«Мій дім. Твір».
Лідія Михайлівна сказала:
І замислився: що ж писати далі?
—
Я не просила тебе, Борсюк,
Думав-думав,
думав-думав... Аж
писати, скільки «корисних метрів»
поки від цього думання в роті не
має ваша квартира і який кран про
пересохло. Тоді я пішов попити во
тікає на кухні. Мені було б цікаві
дички і відзначив, що тарілки мама
ше прочитати, чому ти той кран досі
вже сама помила.
не полагодив. І взагалі, чи є у тебе
Але тут мама сказала:
підстави називати свій дім «своїм»?
— Сашко, побіжи в магазин, бо
Що робиш ти вдома, які маєш обо
в
нас
хліба немає.
в’язки по господарству, чим бать
Я ще ніколи не чув, щоб мої бать
кам допомагаєш?.. Нарешті, як ти
ки
казали:
посуд миєш — охоче чи ні? От про
— Іди у футбол пограй.
це і напиши.
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велику власну скромність не на
писав.
Натхнення ще не залишило мене,
тому я продовжив:
«Посуд також доводиться мити
після кожного сніданку, обіду, а
також після вечері».
Тут я згадав, що Лідія Михайлів
на просила написати, як саме я його
мию: охоче чи ні?
Тому я закреслив попереднє ре
чення і написав:

Дванадцять місяців

Або:
— Годі тобі уроки готувати, поди
вись краще телевізор.
Ні, такого не буває.
Тому я й сказав мамі:
— Зараз не можу. Треба твір допи
сати.
А мама образилася і каже:
— «Не можу, не можу»... Я вже
теж не можу чути твого «не можу»!
От тепер ти тільки спробуй про щось
мене попросити! Я теж скажу: «Не
можу — і все».
Це я вже не раз чув. І від мами,
і від тата. Я знаю, що вони по
сердяться, посердяться — і за
будуть.
Тому й сказав:
— Мамо, ти навіть не уявляєш,
які в нас зараз програми! Вам по
щастило, ви у школі за полегшени
ми програмами вчилися. А наші
знання повинні вийти на рівень су
часних вимог науково-технічного
прогресу.
Так наші шефи на Святі знань ка
зали. Красиво! Мені ці слова тоді
так сподобалися, що я їх відразу
запам’ятав.
А мама сказала:
— Ну, ну.
І пішла в магазин сама.
А я знову за твір сів. І зразу на
писав :
«У нас удома часто не буває хліба,
бо до нього треба ставитися береж
ливо, про що нагадує плакат у
шкільній їдальні. Тому щодня до
водиться ходити в магазин».
Такий початок мені дуже сподо
бався, бо я написав чистісіньку
правду, а кому саме доводиться
ходити в магазин, я, може, через
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«Посуд у нас удома миється
охоче».
Але тепер виходило, що він миєть
ся якось сам собою, тому я і це за
креслив.
Я крутив цей посуд туди й сюди,
але потрібне мені речення все ніяк
не складалося. Тоді я не витримав і
вирішив подзвонити Мітюлькіну:
наскільки охоче у нього той посуд
миється.
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Але хитрий Хома про тарілки й
не думав. Він, виявляється, твір про
свого цуцика писав. Як він його на
прогулянки водить і з ранку до вечо
ра годує. Цукерками.
Тут і мама з магазину поверну
лася. Взяв я зошит і на кухню пі
шов. Бо у нашої мами перший роз
ряд з миття тарілок — так тато
жартує.
Але мама сказала, щоб я сам ду
мав про свій твір.
— Та я вже думав,— кажу.
— І до чого додумався?
— Так-от — у тебе спитати.
Мама примружилася і взяла мій
зошит. Потім якось дивно подиви
лася на мене і сказала:
— Цей твір ти мусиш написати
сам, я тобі допомогти не можу.
Я кажу:
— Ну, мамо...
Але вона відрубала:
— Ми в четвертому класі вчилися
за полегшеними програмами. Не те,
що ти. Сказала: не можу — зна
чить, не можу. Як і ти.
Тоді я образився і пішов інші уро
ки робити, бо мій тато пише твори
навіть краще за маму. До нього
тільки треба підхід знайти.
Тому, коли тато повернувся з ро
боти, я вийшов на кухню і потрусив
шахівницею, щоб фігурки всередині
затуркотіли і привернули татову
увагу.
— Сьогодні,— кажу,— моя черга
білими грати!
Це я так натякнув, що минулого
разу він грав білими й не зміг мене
обіграти, а сьогодні я вщент розтро
щу його староіндійський захист.
Але цього разу тато обрав новий
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— Ви хочете, щоб я посуд помив?
І тоді все буде, як раніше?..
Але тато сказав:
— Ні, ми не хочемо, щоб ти
просто помив посуд і про все забув.
Ми хочемо, щоб ти з а в ж д и це
робив. І в своїй кімнаті прибирав
теж з а в ж д и. І постіль свою скла
дав щоранку. І взагалі — згадав,
що ти живеш у сім’ї, де в кожного
мають бути свої обов’язки. От чого
ми з мамою хочемо. І доки ти цього
не збагнеш, доки не забудеш своєї
приказки «я не можу», то й ми нічо
го для тебе зробити не зможемо. Ось
так...
Тут я не буду розповідати, скільки
тренувався, поки хоч трошки на
вчився мити тарілки гарячою во
дою. Мама казала, що досвід до
рожчий за будь-яку тарілку і що
взагалі у народі кажуть: очам
страшно, а руки роблять.
І тепер я навчився мити посуд
блискавично.
Але зараз не про тарілки, а про
твір, за який Лідія Михайлівна
поставила мені оцінку «три — чо
тири». Три — за грамотність, а чо
тири — за зміст. Бо того вечора я сів
і написав усе, як було насправді.
А в кінці додав:
«Постараюся, щоб мій дім став
по-справжньому моїм рідним до
мом».
От і стараюся.
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варіант захисту. Він відібрав у мене
шахівницю і сказав:
— А я сьогодні грати не можу.
Мені треба допомогти мамі білизну
випрасувати. Та й посуд у нас після
кожної вечері миється,— додав він,
виразно поглянувши на мене.
І тоді я зрозумів, що вони з мамою
встигли змовитися.
— Ах, так! — кажу.— Двоє про
ти одного? Так нечесно.
І пішов до себе у кімнату. Там я
сів і замислився.
З народних казок нам відомо, що
добро завжди перемагає зло. З цього
виходило, що мої тато й мама не
одмінно мають зрозуміти, яке зло
приносять мені своєю поведінкою, і
тоді добро обов’язково переможе.
Іноді мені починало здаватися,
що вони вже усвідомили свою про
вину, і тоді я сумним голосом запи
тував:
— А хто може вивести пляму з
моєї шкільної форми?
Або:
— Чи не може хтось зібрати мені
пакуночок макулатури для школи?
Але, напевне, я поспішав у своїх
висновках, бо добро все не перема
гало й не перемагало.
Врешті з’ясувалося, що тато не
може піти зі мною в неділю на фут
бол, не може дозволити мені поди
витися сьому серію телефільму
«Фронт без пощади».
Тоді я здався і сказав:
— Тату, чого ви з мамою серди
теся?
Тато відклав газету і каже:
— Ти ще не зрозумів?
Я вже трошки зрозумів, але про
всяк випадок спитав:
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ЧАРІВНИЙ КІНЕСКОП

Скільки років телебаченню? Ну,
для вас, юні друзі, воно стало супут
ником від народження. А от про ва
ших батьків можна сказати, що
вони — перше в історії «телевізійне
покоління». Що ж до ваших бабусь
та дідусів, то в молодості їх це диво
не торкнулося.
Тож виходить, що домашньому
екрану всього-на-всього років за
тридцять? І так, і ні.
Так, бо й справді початок масово
го розвитку телебачення у нашій
країні припадає на середину 50-х —
60-х років.
А от витоки дива далекобачення
(саме слово «телевізор» походить
від грецького «теле» — далеко і
латинського «відео» — бачити) ся
гають минулого століття. Уявіть
собі, як це було давно! Ще не відбув
ся перший кіносеанс, ще не винайде
но радіо, ледь входили у життя те
леграф і телефон, а творчу уяву вче
них і винахідників багатьох країн
світу полонила думка про передачу
зображень на відстань. Серед авто
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рів перших проектів був і росій
ський фізик П. І. Бахметьєв. Саме
він 1880 року висловив думку про
передачу телевізійної картинки не
одразу повністю всім кадром, а по
черзі — нем овби
невеличкими
частинками, елемент за елементом.
Таку ідею вченому підказав...
процес книгочитання. Дійсно, ось
проаналізуйте: яким чином ви
знайомитесь хоча б з оцією кни
гою? Читання кожної її сторінки ви
розпочинаєте зліва з верхнього ряд
ка. Коли пробігли очима всі його
літери, переводите погляд на поча
ток наступного. І так рядок за ряд
ком, аж до кінця сторінки. Потім
ваші очі негайно спрямовуються на
початок верхнього рядка чергової
сторінки, і все починається спо
чатку. Сторінки книжки складають
ся з окремих друкованих знаків —
літер, цифр, ком, крапок тощо.
Відстані між словами в реченні чи
між рядками — це теж своєрідні
друкарські знаки. Отож, читаючи
книгу, ви послідовно «проглядаєте»
всі знаки й поєднуєте їх в окремі
слова, слова — у речення й абзаци.
Так, загалом, і відбувається ваше
знайомство зі змістом книги.
Є у цій книзі і фотографії. І коли
ви придивитеся до них уважно (най
краще через сильне збільшувальне
скло), то дуже здивуєтеся: замість
чіткого зображення, наприклад,
морського лайнера чи космічної ра
кети, ви побачите безліч крапок.
Білих і зовсім чорних, світліших
або темніших. Кожен видрукований
в книзі фотознімок складається з
комбінацій крапок різної яскраво
сті. Так і кожна сторінка будь-якої
книги — комбінація різних друко
ваних знаків.
А телебачення якраз і грунтуєть
ся на перетворенні кожної «крапки»

телевізійне мовлення по системі
«механічного» телебачення в Ра
дянському
Союзі розпочалося
1 жовтня 1931 року. Так було
сконструйоване й обладнання до
воєнного Київського телецентру, і
перша його передача вийшла в ефір
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зображення в окремий електричний
сигнал, і величина його залежить
від яскравості цієї «крапки». Далі
такий сигнал надсилається спе
ціальними передавачами, встанов
леними на верхівках телевеж, у
вигляді електромагнітних хвиль на
екрани ваших телевізорів. Тут же
все відбувається у зворотному по
рядку: електричний сигнал на те
леекрані перетворюється в світлову
«крапку». А таких «крапок» на
екрані телеприймача дуже багато, і
змінюватися вони повинні надзви
чайно швидко, щоб ваше око не по
мічало цього.
Та повернемося у минуле століт
тя, до витоків телебачення.
У 1884 році Пауль Ніпков, поляк
за національністю, який працював
інженером у Німеччині, для пере
дачі зображень на відстань запро
понував використати диск з рядом
розміщених по спіралі круглих
отворів. Швидко обертаючись, ко
жен із отворів малював один рядок
зображення, причому, наступний —
нижче попереднього. Скільки отво
рів — стільки й рядків. Зображен
ня, що вписувалося у виріз рамки і
передавалося за один оберт диска,
було кадром. Якщо за отворами
«диска Ніпкова» поставити об’єктив
телекамери, приєднати до нього фо
тоелемент, то це й буде найпростіша
схема телебачення, яке назвали
«механічним». Головним елементом
телевізора такої системи був теж
«диск Ніпкова», що обертався син
хронно з диском передавача. Цим
досягалася одночасність передачі
й прийому зображення.
Саме за допомогою таких при
строїв наприкінці 20-х і на початку
30-х років нашого століття й велися
пробні передачі зображення на від
стань в ряді країн світу. Регулярне
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півстоліття тому — 10 лю того
1939 року.
«Механічне» телебачення при
всій його недосконалості завжди
будило фантазію аматорів передачі
зображень на відстань. Проте
справжньою основою для розвитку
телезв’язку стала лише електронна
техніка. І першопрохідниками су
часної телевізійної техніки вже на
початку нинішнього століття стали
наші співвітчизники. 9 травня
1911 року російський вчений
Б. Л. Розінг продемонстрував пере
дачу на відстань нерухомого зобра
ження. Хоча, звичайно, вченим та
конструкторам різних країн дове
лося чимало потрудитися, щоб
електронне диво завоювало увесь
світ. Багато зробив для розвитку
телебачення Борис Павлович Грабовський — син видатного україн
ського письменника, революціонера-демократа П. А. Грабовського.
Він створив електронну передаваль
ну систему, за допомогою якої
26 липня 1928 року у Ташкенті
провів першу в світі передачу на
відстань рухомого зображення.
А як же тоді сталося, що в 20—
30-ті роки у нашій країні й за кор
доном передачі транслювалися в
ефір по системі «механічного» теле
бачення, хоча воно й не забезпечу
вало належної якості зображення?
Річ в тім, що електроніка тоді лише
починала розвиватися.
Та минув час, і новітні досягнен
ня науки й техніки вивели на су
часний рівень і телебачення. За два
дні до Великої Перемоги, 7 травня
1945 року, коли відзначався півсто
літній ювілей радіо, першим у Євро
пі Московський телецентр відновив
передачі. Потім до ладу діючих став
телецентр у Ленінграді. А 6 листо
пада 1951 року почала працювати
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Київська телестудія — перша на
Україні. З тих пір і почався масовий
розвиток телебачення в СРСР.
Нині у Радянському Союзі 125
програмних телецентрів. Всі пере
дачі ведуться тільки в кольорі.
У населення нашої країни майже
сто мільйонів телеприймачів.
Телебачення називають вікном у
великий світ. Та якщо на зорі свого
розвитку його горизонти були до
сить вузькими, бо передачі кожної
студії сягали лише на відстані, яку
долали хвилі з місцевої телебашти
(десь 50— 100 кілометрів), то тепер
воно стало справді всесвітнім. І ці
крила йому дали штучні супутники
землі. Понад чверть віку тому на
них почали встановлювати ре
транслятори. Один такий космічний
зв’язківець здатний пересилати пе
редачі, наприклад, з Москви за
тисячі кілометрів, де вже за допомо
гою наземних телевеж їх доставлять
по ефіру глядачам.
А в останні роки у світі почалося
освоєння так званого «безпосеред
нього телевізійного мовлення», ко
ли встановлений на супутнику пе
редавач надсилає зображення і звук
прямо на антени домашніх теле
візорів. Саме таке спрямування у
розвитку телетехніки дозволить
приймати передачі повсюди й до
того ж значно збільшити число ка
налів мовлення.
Ось таке воно, давнє і водночас
дуже сьогоденне диво — телеба
чення.
ІВ А Н МАЩ ЕНКО

гО %

1989

ЗИМА лютий

СТОРІНКА- ВЕСЕЛИНКД

Дванадцять місяців

Знайдіть відмінності між цими
малюнками.
Позмагайтесь, хто згадає більше
слів, які закінчувалися б на — ТОР.

З ВІДПОВІДДЮ — НЕ ПОСПІШАЙ
У вазі лежали яблука. Підійшли
дві доньки, дві мами, одна бабуся і
одна внучка. Кожна взяла по яблуку.
А у вазі лишилося ще два. Скільки
було яблук у вазі спочатку?
Двоє жовтенят грали у шахи дві
години.
Скільки часу грав кожний?
Качка важить 2 кг, коли стоїть на
двох ніжках.
А як стане на одну, скільки тоді ва
житиме?
Впишіть у квадрат слова, що скла
даються з чотирьох звуків, так, щоб
їх можна було прочитати зверху вниз
і зліва направо.
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НАРОД СКАЖЕ
ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
Березень березовим віником зиму вимітає,
весну в гості припрошає.
Березень у зими кожуха купив, а на третій день продав.
У березні день з ніччю стрічаються.
Від березневих дощів земля квітне.
Март всіх місяців варт.
Прийшов марець — відморозив палець.
Сухий березень, а мокрий май — буде каша і коровай.
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Мріють крилами з туману лебеді ро^севі,
Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.
Заглядав в шибу казка сивими очима,
Материнська добра ласка в неї за плечима.

ІФґ і
\, ■*1

V

)
і

березень

Лебеді материнства

Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати,
Не пущу тебе колиску синову гойдати.

1989 ВЕСНА

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,
Опустіться, тихі зорі, синові під вії.
Темряву тривожили криками півні,
Танцювали лебеді в хаті на стіні.
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Лопотіли крилами і рожевим пір’ям,
Лоскотали марево золотим сузір’ям.
Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,
Виростуть з тобою приспані тривоги.
У хмільні смеркання мавки чорноброві
Ждатимуть твоєї ніжності й любові.
Будуть тебе кликать у сади Зелені
Хлопців чорночубих диво-наречені.
Можеш вибирати друзів і дружину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
<
За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата.
І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі,
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
ВАСИЛЬ

СИМОНЕНКО
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До 175-річчя з дня народження
Т. Г. Шевченка

ЧОРНИИ ш л я х __________
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(Уривок з повісті «Тарасові шляхи»)

Скільки тих шляхів на світі,
і куди вони всі ведуть! Увечері сяде
дід на призьбі, малий Тарас коло
нього, показує дід на темне небо, на
зорі і каже:
— Ото Чумацький Шлях!
Дивно, що й на небі шляхи, тільки
хто ж ходив ними, невже чумаки?
— Ото їдуть, їдуть мажами, нав
коло самий степ та тиша, і ковила
не шелесне. Глянуть на зорі — ото
їм і дорога,— показує дід.
— А вони ж, чумаки, коло нас
Чорним шляхом їдуть? — питає
малий Тарас.
— Еге ж, Чорним,— покивує го
ловою дід, і довгі вуса аж до грудей
звисають.
— А чого він Чорний, тому що
чумаки чорні? -— І дивно Тарасові,
їдуть, їдуть чумаки, чорні, засмаглі,
своїм Чорним шляхом, степами, се
лами, такими, як їхня Кирилівка,
а потім шлях цей аж на небо веде,
і на небі його вже Чумацьким звуть,
бо там зорі світять, і від них, зви
чайно, дуже видно і ясно, як удень.
Та дід сміється і хитає головою:
— А того він Чорний, що страш
ний.
Тільки хотів Тарас розпитати, чо
му ж він страшний, як покликала
Катруся, бо спати час було. Ех,
шкода, що дід не доказав.
Удень нікого розпитатися. Матін
ку і тата, тільки на світ займається,
вже на панщину женуть. Удома ха
зяйнує старша сестра Катруся, їх
же, дітей, п’ятеро, за всіма доглянь,
усіх нагодуй, а самій ще тільки чо
тирнадцять років.
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Хоча й кажуть люди: «Година
вам щаслива, щоб ви бачили сонце,
і світ, і діти перед собою», та неве
лика радість оті діти у кріпака, бо
й не побачиш їх перед очима. Рос-
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лі хлопців віддадуть, тоді вже про
щайтеся!
Катруся, дарма що невеличка, бі
гає, порається, турбується про всіх,
ще час знайде квіти коло хати поли
ти та прополоти. Хоч і стара хата і
покрівля вже почорніла, та як за
цвітуть Катрусині чорнобривчики
та маки — веселіше стане на серці,
а Катрусі вже й не шкода, що не бі
гала вона з дівчатами гуляти, а все
коло роботи, все ніколи їй.
Школи Катрусі. Тарас народив
ся — його няньчила, потім Яринку,
потім Марійку, Йосипа...
Ніколи. Коли її розпитувати?
Та воно, правда, і в Тараса справ
чимало. У ставку викупатися треба?
Треба! З хлопцями в поросі виваля
тися треба? Треба! А потім знову ви
купатися. їсти схочеться, та одна
ково нічого додому бігти — нема
нічого. Може, якусь скоринку Кат
руся суне або він щось сам знайде у
садку. Потім до кузні забігти, як
коваль працює — подивитися. Гу
пає він молотищем, іскри летять,
а сам сміється. Кажуть, у них такий
коваль, що й у Вільшаній нема.
Еге ж, у Тараса також справ багато,
незчуєшся, як і літній довгий день
мине.
Оце вже він утік від свого това
риства, заховався в густих кущах
калини і замріявся. Він любить
отак — заховатись десь у бур’яні
чи в калині, дивитися на небо і
мріяти, мріяти... Зараз воно синєсинє — небо над головою, і здається
йому, що це великий високий дах,
а там, удалині, десь на обрії, дах цей
спускається до землі.
«Там його стовпи залізні підпи
рають! — думає Тарас.— За горою,
напевне, як іти і йти цим шляхом,
так можна й до стовпів добрести і
побачити, що за тими стовпами. А
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туть, як бур’ян,— ні їх нагодувати,
ні їх приголубити. А там вирос
туть — підуть поневірятися по най
мах, та це ще й добре; а то як забе
руть до панського двору або в моска

березень
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як на могилу, що за селом, злізти,
то, може, й видно їх...»
Микита, старший брат, мабуть,
уже бачив ті стовпи, бо як батько
чумакував, то брав його з собою до
Одеси. Але ні, краще не питати Ми
киту, краще самому піти на могилу
й подивитися.
Тарас вилазить із своєї схованки,
підтягає міцніше очкурець на штан
цях, як годиться всякому мандрів
никові, і біжить до могили. Це треба
долиною, потім левадою, потім що
трохи долиною, а там і могила; він
до вечора ще встигне.
Могила висока-висока. Казав
дід — там поховані славні козаки.
Уночі страшно дивитися на неї. Ма
буть, виходять ті козаки з могили,
гомонять між собою. І цікаво, і
страшно! А зараз не страшно —
адже ще день, і сонечко тільки хи
литься до гори. Пробіг він леваду,
пішов повільніше.
Чому, як лежав, здавалося зовсім
близько, а тепер — іде, іде, а ще й
до могили не дійшов. От, нарешті,
могила. Зліз на могилу, бачить —
унизу з одного боку село, усе в са
дах. З-за гіллястих старих верб та
струнких тополь видно дерев’яну
темну церкву з трьома банями й
залізними хрестами.
І з другого боку село і така ж
церква з трьома банями й залізними
хрестами. От тобі й на! Це ж його
село!
Зупинився Тарас: пізно вже. Ач,
і сонце майже все за гору сховалося.
«Ні,— думає він,— піду вже я
завтра. Як Катруся пожене корів
до череди, я й піду до стовпів. Сьо
годні я одурю Микиту... Скажу,
бачив ті залізні стовпи, що небо
підпирають, а зараз піду додому...»
О К СА Н А ІВАНЕНКО
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Ой діброво

—

темний гаю!

Ой діброво — темний гаю!
Тебе одягає
Тричі на рік... Багатого
Собі батька маєш.
Раз укриє тебе рясно
Зеленим покровом,—
Аж сам собі дивується
На свою діброву...
Надивившись на доненьку
Любу, молодую,
Візьме її та огорне
В ризу золотую
І сповиє дорогою
Білою габою,—
Та й спать ляже, втомившися
Турбою такою.
Т А Р А С ШЕВЧЕНКО

Відповідь
З народного
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Одного разу Тарас Григорович
Шевченко зустрівся з великим па
ном. Пан сказав йому:
— Я прочитав твої політичні вір
ші, де ти картаєш нас — поміщиків,
але мушу застерегти тебе, що це да
ремний твій труд. Не треба тобі за
хлопа оступатись, бо він вічно буде
робить на пана.
— Ні, не буде,— перебив його
Тарас Григорович.
А пан йому одказує:
— Буде! Ми ось видумаємо таку
скриньку, яка знатиме все, що хлоп
буде думать. Вона стоятиме причеп
лена навічно на голові, і якщо хлоп
щось замишлятиме погане на пана,
то прироблена до скриньки палка
битиме хлопа по спині.
Тарас Григорович засміявся і ска
зав панові:
— Ви ще тільки думаєте таку
скриньку зробити, а у хлопів —
моїх братів — давно вже є наста
лений обух для ваших голів і спин.

Є
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БІЛЬШОВИК НЕЗЛАМНИЙ...
Над сріблястим плесом озера Лош вишу
мовує галуззям висока береза. Її називають
Десняковою. І не випадково. Пройдеш повз
неї в’юнкою стежиною поміж городами,
піднімешся на пагорб, а там стоїть хата з
прозорими вікнами, облямованими голуби
ми лиштвами, між якими — меморіальна
дошка з написом: «Тут 17 березня 1909 ро
ку народився відомий український пись
менник Олекса Десняк». У цій скромній
оселі бідного поліщука він вимовив перше
слово, тут навіки увібрав у серце красу
рідної землі.
Ще донедавна біля хати порався Олексин батько, Гнат Карпович Руденко, міц
ний, статурний дідуган. Сюди часто при
їздять дружина письменника Ольга Сте
панівна і син Олександр, знаний критик
і перекладач. Час від часу збираються в
Бондарівці літератори, митці, робітники,
хлібороби, щоб уклонитися мальовничому
селу на Чернігівщині, що дало україн
ській літературі такого чудового майстра
слова, і відзначити день народження Олек
си Гнатовича.
Крім хати, озера, берези, вони обов’язко
во навідують затишне й привітне примі
щення місцевої школи. На фасаді її висить
меморіальна дошка, присвячена письмен
нику. А в одному з,класів учителі та учні
обладнали музейну кімнату.
Є в селі іще один музей Олекси Десняка — в сільському Будинку культури.
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Тут стоїть парта, за якою сидів юний Олек
са. Про життя і творчість письменника
розповідають стенди, вітрини, численні
фотографії, документи. Ось лист з Борзнянської сільськогосподарської школи, в якій
навчався Олекса Гнатович Руденко, знім
ки, посвідчення, довідки. Вони характери
зують юнака з найкращого боку: Олекса
був учнем сумлінним, дисциплінованим,
брав активну участь у громадському
житті. У вільний від навчання час він
читав лекції, проводив бесіди. Згодом він
став секретарем комітету незаможних се
лян, бібліотекарем Бондарівської хатичитальні.
Навчаючись в Чернігівському інституті
соціального виховання, Олекса всерйоз бе
реться за перо і публікує в пресі свої перші
літературні спроби — художню замальов
ку «Село Бондарівка на Конотопщині»,
нариси «Рибка», «Навесні», «З весняних
нотаток», «Спонукала» та інші.
Після закінчення інституту він працює
викладачем медичної школи та школи фаб
рично-заводського навчання, інспектором
райвно в Чернігові.
На початку грудня 1932 року в місті над
Десною почала виходити обласна газета
«Більшовик». Редакція запросила обда
рованого початківця на журналістську ро
боту. Це відкрило перед Олексою Гнатовичем нові можливості. Він їздив по Придесенню, зустрічався з людьми. З мандрівок
привозив не тільки хвилюючі нариси й
кореспонденції, а й неоціненний матеріал
для майбутніх творів. Здебільшого це були
унікальні документи, розповіді ветеранів
громадянської війни.
Роман «Десну перейшли батальйони»
побачив світ 1937 року. Книжкою зачи
тувалися. Олекса Десняк якось одразу став
відомим. Невдовзі з’являється повість
«Полк Тимофія Черняка», а згодом — нова
його книга «Удай-ріка». Оповідання та на
риси Олекси Десняка часто друкуються в
газетах та журналах. На них тепло відгу
кується критика. 1939 року за видатні
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заслуги в розвитку радянської літератури
Олексу Десняка нагороджують орденом
«Знак Пошани». Того ж року у складі де
легації гостей він побував на II з’їзді пись
менників Казахстану.
Знайомство з життям братнього народу,
його історією, фольклором вилилися у
новий твір «Тургайський сокіл», де зма
льовано образ легендарного героя Жовтня
Амангельди Іманова.
Партія направляє Олексу Десняка в За
хідну Україну, щойно визволену з-під
іноземного ярма. У Львові він очолює пись
менницьку організацію, засновує і редагує
журнал «Література і мистецтво» (нині
«Жовтень»). «Хочеться так багато зробити
для суспільства, для нашої прекрасної Віт
чизни, віддати всього себе до останньої
краплі крові»,— пише Олекса Десняк.
Творчу роботу письменника, всього ра
дянського народу перервала віроломна
фашистська навала. Олекса Гнатович іде на
фронт. Тяжко переживає поразки, відступ,
але ні на мить не втрачає віри у злам вій
ни, в остаточну перемогу над ворогом. Де
сятки оповідань, статей, нарисів, кореспон
денцій за підписом Десняка друкується
у фронтовій газеті. Вони пройняті любов’ю
до Батьківщини, оптимізмом, героїкою.
Письменник добував факти для публікацій
з пекла бою. Одного разу він добирався до
передової на крилі вантажної машини.
Навкруги розривалися бомби. Одна з них
влучила в автомашину... Це сталося у
травні 1942 року біля села Павлівки Дру
гої на Харківщині.
Нині в центрі його височіє пам’ятник
письменникові-воїну, на якому завжди
полум’яніють квіти — свідчення народної
пам’яті, шани і любові.
СТАНІСЛАВ РЕП 'Я Х
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Уривок з роману

Пізнього вечора у Надводнюка
зібралися Бояр, Малишенко, Гордій,
Клесун Павло, Яків Кутній, Онаній
Тяжкий та Свирид Сорока. Вікна в
хатинці були позатулювані. Тихониха і Уляна вартували на лаві біля
воріт. Тихон був у хаті.
— Порадимося, як далі жити,—
почав Дмитро, коли всі посідали
круг стола.— Куркулі в спілку за
писуються, а ми, фронтовики, бідно
та, доки мовчатимемо?
— Гурту свого нема, треба, щоб
гурт був! — запахкав цигаркою
Малишенко. Він з-поміж інших ви
ділявся своєю худорлявістю і хво
робливим блиском очей. Цигарки
курив швидко, ривками, з якоюсь
надмірною жагою.
— В інших селах вже почали гур
туватися,— продовжував Дмит
ро.— Сам Ленін каже, щоб біднота
гуртувалася в комітети. Владу в се
лах щоб узяли ми. Хто почне без
нас? Ми — фронтовики — всьому
селу голова. Чи не так кажу?
— Правду
каж еш ! — гукнув
Онаній.— Де гурт — там сила.
— Думаєте, спроста зібралися
сьогодні в Луки Оприщенка. Чують,
що їхня влада їх не врятує. Отож і
міркують, як людей прибрати до
рук. А ми поміркуємо, як їхній комі
тет розігнати... Ось для чого я вас
покликав сюди.
Довгий час усі мовчали. Велику
задачу поставив Надводнюк. Обду
мати треба, щоб не спіткнутися. їх
і небагато в селі — «собственників»,
якби усім селом та одразу виступити
проти них — на порох можна стер
ти. Знов же — влада за ними. Якби
по всій країні та всі разом виступи
ли. А воно до цього йде, бо людям
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тісно стало за панським та хазяй
ським кодлом. Уже ночами спала
хують заграви над лісами. Не бід
няцьке горить, панське. Люд підво
диться на ноги, сокири точить.
— Серед людей треба поговорити,
щоб знали, за кого виступати на
с х о д і,— порадив
наймолодший
фронтовик Павло Клесун.
— Правильно кажеш, Павле.
Кожний на своєму кутку розпові
дай про теперішню владу, гуртуй
бідноту. Потім на сході виступимо
і оберемо новий комітет. Давайте
тут і намітимо тих, кого до коміте
ту обирати.
— Звісно, кого обирати,— Над
воднюка, він за голову буде, бо хто
ж іще такий є в селі. Бояра, Онанія,
Клесуна. їх люди знають, вони за
людей постоять. Сміливих треба
обирати, щоб не оглядалися, щоб
свій шлях знали, інших вели за со
бою,— тоді й перемога буде... Про
цю нараду поки що мовчати треба,
а людей готувати. Потім враз, неспо-
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сідів, збиралися гуртками, бігли до
школи...
— Чули? Переворот...
— Міністрів заарештували...
* * *
— Чули? При владі народні ко
27
жовтня телеграф приніс для місари!..
— Народні комісари!..
одних радісну, давно жадану, для
— Ленін!..
інших тривожну і страшну звістку.
— Ленін!..
Телеграф повідомляв: у Петрограді
—
Ленін!..
стався переворот. Владу захопили
Старе і мале вимовляло ім’я, як
більшовики. Міністри Тимчасового
ім’я
найдорожчої істоти в родині.
уряду заарештовані. Влада пере
Ленін
— це воля, Ленін — це земля,
йшла до Ради Народних Комісарів
Ленін
—
це хліб, щастя, радість.
на чолі з Леніним.
Це
ім’я
вимовляли
з пошаною ті, що
Звістка вирвалася з телеграфу
вік свій ходили в постолах, жали за
залізничної станції і, як вітер,
дев’ятий сніп, розробляли кар’єри
закружляла по перону, перескочила
в бору, проливали піт і кривавицю
в навколишні села, заглянула, як
на
землях Соболевського і Писар
ластівка — передвісник весни, до
чука.
Цього імені боялися в оселях,
закурених осель поліщуків, вилеті
де над хвіртками, на міцних дубо
ла на майдани, з майданів на ху
вих ушулах, лежали дашки, де на
тори, у найглибші нетрі поліських
ланцюгу
бігав Бровко, де люди при
лісів. Звістку зустрічали, як найдо
чаїлись,
як
вовки в нетрях. Тут це
рожчого гостя. Поліщуку не сидіім’я
вимовляли
з острахом.
лося в хаті. До комітету, до комі
ОЛЕКСА ДЕСНЯК
тету! Там усі новини. Забігали до су
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дівано для Писарчука, піти в атаку
й зайняти його позиції.
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Любіть книгу. Вона полегшить
вам життя... вона навчить вас
поважати людину і самих себе,
вона окрилює розум і серце по
чуттям любові до світу, до лю
дини.
М АКСИ М ГОРЬКИИ

Читання
навчання.

—

ось краще
О. С. П УШ КІН

...Учітесь, читайте!
І чужому научайтесь
И свого не цурайтесь.
Т. Г. ШЕВЧЕНКО
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З ЧОГО ПОЧИНАЛАСЬ КНИЖКА
Давно-давно на землі книжок не
було, бо люди ще не вміли їх робити.
«Сторінками» найдавніших кни
жок були камені, стіни печер, соки
ри, вояцькі щити. Писали на всьому.
Бо ж не було тоді ані паперу, ані пер
чи олівців. Далі люди додумалися
писати на глині, яку потім сушили
й випалювали на вогні. Та хіба на
глиняних сторінках-цеглинках ба
гато напишеш? До того ж, ці книж
ки важкі та незручні. Коли, скажі
мо, якийсь учений збирався в дорогу
і брав із собою дві-три такі «книги»,
йому потрібен був... віз.
З часом люди навчилися робити
зручні й легкі книжки з тонкої ко
зячої або телячої шкіри. Першу
таку книжку виготовили у старо
давньому грецькому місті Пергама — через те папір із шкіри і на
звали пергаментом. Але ці книжки
були дуже дорогі. На виготовлення
однієї книжки потрібні були шкури
з цілої череди телят. Отож люди
шукали, з чого робити книги, щоб
вони були дешевші і простіші.

ПАПЕРОВІ ЧУДЕСА______________

Читалочка

ВЕСНА
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Коли умієш сам читать —
Не треба мамі докучать,
До бабці теж не треба йти:
«Ну, почитай, мовляв, хоч ти!»
Сестру упрошувать не треба,
Щоб почитала щось для тебе.
Ані благати,
Ні чекать,
А просто взяти
Й прочитать!

1989
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Як багато знаю я
В мене є книжок багато —
І новенькі, і старі.
Як піду до школи з татом,
Всі книжки віддам сестрі.
Хай вона сама читає
Про лисичку й журавля.
Хай вона тепер узнає,
Як багато знаю я.

Дванадцять

В Африці вздовж річок росте
болотяна рослина папірус. Його
спершу використовували лише на
будівництві. А згодом додумалися
обробляти волокна рослини так, що
з них виходив папір. Відтоді з’яви
лися книжки, краще сказати, сувої
з папірусу. Писати на сухих стеблах
папірусу було зручно, але через
кілька років такі «книги» ламалися
й розсипалися.
Справжній папір, що на ньому
пишуть зараз, люди навчилися ро
бити дві тисячі років тому. Тоді й
почали в багатьох країнах писати
книги на папері, саме писати, бо
книги ж тоді ще були рукописними
і одну книгу, бувало, переписували
по кілька років.
Минуло ще доволі часу, поки
з’явилися друковані книжки. В на
шій країні це сталося в XVI столітті.

ПЛАТОН ВОРОНЬКО

Юний наш друже!
Коли ти приніс до школи старі
газети або непотрібні папери, знай:
ти не просто виконав завдання, ти
брав участь у великій і потрібній
справі. Державній справі!
Збір макулатури — це не дрібни
ці, як дехто вважає.
З 1 тонни макулатури можна ви
готовити 750 кілограмів нового па
перу.
А з цього паперу на фабриках
зроблять для вас 25 тисяч зошитів
або надрукують 4 тисячі барвистих
дитячих книжок.
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До 150-річчя з дня народження
М. М. Пржевальського
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ВСЕ ЖИТТЯ — В ПУТІ___________
Чув ти коли-небудь про коня
Пржевальського? Певне, що так.
А якщо досі не чув, то обов’язково
ще почуєш про цю рідкісну тварину.
Названо її ім’ям великого російсько
го мандрівника, що перший із євро
пейців описав цього дикого коня.
І не тільки коня, а й дикого верблю
да, і тібетського ведмедя, яких ще
не знали тоді європейські зоологи,
і ще десятки нових видів тварин,
сотні нових видів рослин, невідомих
науці.
Микола Михайлович Пржевальський став славнозвісним мандрів
ником не випадково: з юних років
він наполегливо готував себе до
майбутніх подорожей.
Народився Микола Михайлович
у сім’ї відставного офіцера на Смоленщині в сільці Кимборово 31 бе
резня 1839 року. Предком його був
запорізький козак Корнило Паровальський, що служив у польського
короля Стефана Баторія і від нього
одержав дворянське звання. Дід
майбутнього мандрівника перейшов
служити в російську армію.
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Ріс допитливий хлопчик у мате
риному маєтку Отрадному під на
глядом няньки-кріпачки та рідно
го дядька, бо батько помер рано.
Свою няньку Ольгу Макарівну Ми
кола Михайлович віддано любив
усе життя і зворушливо піклувався
про неї. Вона привчила його шану
вати рідну мову, рідну землю, по
важати простих трударів.
Навчаючись у Смоленській гімна
зії, хлопець захоплюється книжка
ми із зоології, багато читає про по
дорожі.
Після закінчення гімназії, він, за
сімейним звичаєм, іде на військову
службу, але продовжує самостійно
вчитися: у вільний від служби час
блукає по навколишніх лісах та бо
лотах, збирає гербарії. Мрія стати
мандрівником не полишає юнака, і
він подає начальству рапорт за ра
портом з проханням перевести його
служити на Далекий Схід.
Аби підвищити свою освіту, Мико
ла Михайлович вступає в Академію
Генерального штабу, успішно її за
кінчує і стає викладачем Варшав
ського юнкерського училища — і
сам вчиться, вчиться: відвідує Бота
нічний сад, бібліотеки, зустрічаєть
ся з ученими. У 1864 році його оби
рають дійсним членом Російського
географічного товариства, його
«Підручником із загальної геогра
фії» довго користувалися в учбових
закладах Росії.
Нарешті 1866 року він стає офі
цером Генерального штабу і ви
їжджає за призначенням служити у
Східний Сибір. Перед від’їздом
Пржевальський у Петербурзі зу
стрівся з відомим на той час манд
рівником Петром Петровичем Семеновим-Тян-Шанським, і той порадив
дослідити Уссурійський край.
Подорож по Уссурійському краю
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почалася у травні 1867 року і була
першою серед славнозвісних подо
рожей Миколи Пржевальського.
Та світову славу великому росій
ському мандрівникові принесли
його чотири подорожі до Централь
ної Азії.
На той час величезні простори у
центрі Азії ще не були досліджені
європейськими вченими, це була
майже суцільна біла пляма. Туди
важко було дістатися. Пржевальський побачив тут нескінченні рів
нини, вкриті сухою травою, цілі мо
ря піску, позбавлені життя, похмурі
скелі, нездоланні гірські хребти.
Вдень душить спека, вночі до кісток
проймає мороз; а то раптом впаде
така злива, що треба рятувати доро
гоцінні колекції та й самому гляді
ти, щоб не захлинутися. Не витри
мували, гинули верблюди й коні, а
люди йшли і йшли вперед. Двічі на
батьківщині вважали, що мандрів
ник і його супутники загинули. Але
Микола Пржевальський повертався
живий з багатющими колекціями
рослин і тварин. За всі чотири по
дорожі в нього не загинув жоден
член експедиції. Заслуга Миколи
Пржевальського в тому, що він не
просто пройшов із своїми супутни
ками десятки тисяч кілометрів по
степах, пустелях та гірських маси
вах, а детально вивчив ті краї, де
побував.
Про свої подорожі по Централь
ній Азії Микола Миколайович
Пржевальський написав захоплю
ючі книжки.
Помер великий мандрівник 20
жовтня 1888 року у м. Каракол
(нині Пржевальськ) на початку
своєї п’ятої подорожі і похований
на березі чарівного озера ІссикКуль у Киргизії.
ІРИ Н А МАЦЕНКО

4 662-8
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Дванадцять

місяців

1989

ВЕСНА

березень

ПТАШИНА ВЕСНА_______ ________
Ось після холодної зими настали
весняні сонячні дні. Пожвавішали,
ожили горобці, затягли своє «ціці-фі, ці-ці-фі, ці-ці-фі» синички.
З теплих країв першими повер
таються шпаки. Відбувається це
переважно в середині лютого, а
якщо весна затримується, то на по
чатку березня. В березні прилітають
жайворонки, дрозди, білі плиски,
вальдшнепи, крижні, сиві дятли,
журавлі, чаплі, зяблики, малинів
ки. Тоді ж або дещо пізніше —
на початку квітня — прилітають
білі лелеки, гуси, жовті та гірські
плиски, чорнолобі сорокопуди, припутні, сови-сплюшки. Квітень —
час прильоту зозуль, очеретянок,
горихвісток, одудів, а після них —
дрімлюг, міської і сільської ласті
вок. Наприкінці квітня — на почат
ку травня з’являються горлиці, сиворакші, бджолоїдки, мухоловки,
перепілки, славки, сорокопуд-жулан. Останніми, в першій декаді
травня, прибувають в рідний край
іволги, стрижі, берегові ластівки,
змієшийки, солов’ї.
І ті птахи, що повернулися з да

леких країв (ластівки, стрижі, білі
лелеки), і ті, що перебули зиму вдо
ма, починають лаштувати гнізда.
Граки, ворони, лелеки, орли, часом
ластівки ремонтують, впорядко
вують свої минулорічні оселі. Інші
птахи щороку будують нове житло
і починають цю справу з вибору ді
лянки для гнізда. Розмір ділянки у
різних видів птахів різний. Все за
лежить від того, скільки потрібно
їжі майбутній сім’ї.
Гнізда птахи будують на землі
(дрімлюга, глухар, соловейко, шеврик), у купах хмизу, на пеньках, в
кущах, в кронах дерев (славки,
дрозди, волові очка, малинівки,
шишкарі), в дуплах дерев (дятли,
синиці, повзики, сови).
Чи прислухались ви коли-небудь,
як весною співають птахи? І не ли
ше уславлені співаки — солов’ї,
дрозди, малинівки, синьошийки,
зяблики, а й безголосі птахи: на
тхненно клацає дзьобом лелека, ба
рабанить по сухій гілляці дятел,
піднімається й падає, розправивши
крила, бекас. І тоді лунає над лісо
вим болотом його «бе-е-е...»
Весняна пісня птахів — це сигна
ли про те, що територія зайнята, що
на ній будується гніздо. Той, хто
припізнився з вибором оселища —
повинен шукати вільного місця.
Найголосніше птахи співають ра
но-вранці і ввечері. Але з’являються
пташенята — і їм стає не до співу.
Майже весь свій час вони витра
чають на годування нащадків. Крім
пісень, у птахів є ще й звуки, якими
вони сигналізують про ту чи іншу
подію: знахідку корму, появу хи
жака і т. п. На відміну від пісень,
ці звуки переважно короткі, почу
ти їх можна цілорічно.
ВОЛОДИМИР БОНДАРЕНКО
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Навесні

коли

б у л а в і й н а ...

На захист рідної землі — Радян
ської Батьківщини — поряд з дорос
лими ставали юні месники. Книжка
Богдана Сушинського «За лінією
життя», до якої ввійшли дві повісті,
розповідає про події Великої Вітчиз
няної війни. Бойові подвиги юного
розвідника Анатолія Волченка, ге
роїчна смерть підпільника Олек
сандра Філатова — тільки епізоди
всенародної боротьби, проте в них,
наче в краплині, відображена без
прикладна мужність радянських
людей.
В серії «Юні герої», яка видається
з 1964 року, вийшла також збірка
повістей «Берег було видно» та по
вість Любові їжаківської «Обпале
ний цвіт».
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ВЕСНА
1989

Чому трава зелена? Як вдалося
рослинам перетнути океан? Які де
рева росли в минулому і як змі
ниться земна флора в майбутньому?
На ці й багато інших запитань дає
відповідь нова книжка Андрія Топачевського «Майстерня флори».
Вона розповідає про життя рослин,
про їх зв’язок із птахами й комаха
ми, про те, як вдається рослинам
із світла й повітря утворити пожив
ні речовини. Науково-художня
книжка веде мову про нерозривний
зв’язок рослин з минулим, сучасним
і майбутнім людини.

місяців

ІВ А Н Ф РАН КО

ЧОМУ ТРАВА ЗЕЛЕНА?

Дванадцять

Ожили луги, діброви,
Повно гомону, розмови
І пісень в чагарнику.

березень

Надійшла весна прекрасна,
Многоцвітна, тепла, ясна,
Ніби дівчина в вінку.

місяців

Знайдіть відмінності між цими
малюнками.

Дванадцять

1989

ВЕСНА

березень

СТОРІНКА* ВЕСЕЛИНКД

ЗАГАДКА-ЖАРТ
Чого немає у воді, а є в морі, річці,
озері?
Не кінь, а біжить, не ліс, а шу
мить. Що це?
По якій дорозі півроку їздять на
коні, а півроку — без коня?
Відшукайте закономірність і впи
шіть числа, яких не вистачає
5
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9
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1717
8
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—
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Якщо правильно назвете усіх
тварин, то з перших літер одер
жаних слів складете нове — назву
звіра, який мав би знаходитися в
порожній клітці.
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ПЕРЕВІР СЕБЕ

березень

Позмагайтеся з товаришами, хто
з вас пам’ятає більше прізвищ дитя
чих письменників.
Хто пригадає більше книжок, в
назвах яких є цифри.

ВЕСНА

Чи відомі вам книжки, в назвах
яких згадуються звірі та птахи?

місяців

1989

У назвах яких книжок є прізви
ська собак?
СКОРОМОВКИ

іадцять

Ти, малий, скажи малому,
Хай малий малому скаже,
Хай малий теля прив’яже.
Впала шпала на шпалу.
ДИВНІ СКАКУНИ
Беруть з гори вони розгін,
Коли немає хуртовин.
А вгору їх на мотузку
Тягти потрібно по сніжку.
ВОЛОДИМИР КРЕМНЬОВ
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КВІТЕНЬ
Пн.

12 к в і т н я —
Всесвітній день авіації
та космонавтики.
22 к в і т н я —
день народження
В. І. Леніна.
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ВЕСНА

НАРОД СКАЖЕЯК ЗАВ'ЯЖЕ
Квітневий день рік годує.
Хто в квітні не сіє, той у вересні не віє.
Цвітень-переплітень, бо переплітає трохи зими, а трохи літа.
Журавлі прилетіли, полудень принесли.
Квітневої роботи на май не відкладай.
Квітень з водою — травень з травою.
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Сходять зорі над копрами
І над вежами в імлі,
Океанами й морями
їх проносять кораблі.

ВЕСНА

У пілота на шоломі,
На кашкетах у бійців
Квітнуть зірочки знайомі —
П’ять рожевих промінців.
І сестра моя Оленка
Носить зірочку щодня,
Бо вона хоч і маленька,
А вже, бачте, жовтеня.
Сяє зірка, мов росинка,
Проти сонця у дворі,
Наче крихітна іскринка
Від Кремлівської зорі.
ВАД И М СКОМАРОВСЬКИИ
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кві т е нь

ВЕСНА

НАЗУСТРІЧ МРІЇ
Вже покидаючи школу, я поду
мав: «Це, мабуть, один з найціка
віших музеїв міста Житомира».
1966 року світові стало відомо
ім’я Головного конструктора радян
ських космічних кораблів. Тоді
вперше були опубліковані мате
ріали, які розповідали про життя та
діяльність двічі Героя Соціалістич
ної Праці, лауреата Ленінської пре
мії Сергія Павловича Корольова.
Незабаром після одного з перших
повідомлень в пресі в дворі 20-ї Жи
томирської школи вишикувались на
урочисту лінійку піонери. Школярі
вирішили боротися за присвоєння
дружині імені С. П. Корольова
і створити музей свого видатного
земляка. В Москву було відправлено
загін червоних слідопитів. Додому
вони повернулися переповнені вра
женнями, з подарунками, з новими
цікавими експонатами.
Пізніше в Житомирі встановлять
пам’ятник Сергію Павловичу, на
звуть Корольовським один з райо
нів міста, відкриють меморіальний
музей...
Але невелика, скромна експози
ція в холі 20-ї школи назавжди
залишиться найпершою, так само,
як і піонерська дружина цієї школи
буде першою серед тих, хто зможе
домогтися права носити ім’я творця
радянської космічної техніки.
На жаль, школярів до загону
космонавтів не приймають. Але ж
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можна і наблизити мрію. Скажімо,
стати юним космонавтом.
З 1970 року в 20-й школі працює
клуб «Космос». Як і годиться, є у
школярів свій гімн, клятва, устав. Є
традиції. Є одна на всіх мрія.
Другий тиждень квітня — тиж
день науки та техніки. Відкривають
її гагарінські читання. У всіх кла
сах — з першого по десятий — зву
чать оповідання про досягнення ра
дянської космонавтики, про її ми
нуле й сьогодення. Екскурсоводами
в музеї самі школярі. Для стар
шокласників працює факультатив
«Основи космонавтики». Проходять
конкурси малюнків і стіннівок,
виставка саморобних моделей.
Члени клубу «Космос» були деле
гатами всіх чотирьох всесоюзних
конференцій представників шкіль
них музеїв авіації та космонавтики,
вже запрошені на п’яту. Гостям
школи обов’язково показують пода
рунки космонавтів — книги з авто
графами, унікальні експонати й на
городи, серед яких нагрудний знак і
диплом Державного музею історії
космонавтики імені К. Е. Ціолковського.
Клуб провадить велику роботу:
збирає нові матеріали, листується з
космонавтами, з вченими, готує
екскурсоводів, навіть знімає кіно.
Голова «Космосу» Сергій Данилов
каже:
—
За статутом засідання ради
клубу повинні проходити раз на мі
сяць, навіть в активі мусить бути не
більше 15 чоловік. Ми ж збираємося
майже щодня, а в активі — вся
школа. Тому що цікаво.
Клуб пишається своїми вихован
цями. Серед них, щоправда, поки
що немає космонавтів. Але це —
поки що!
Клуб вірить. Вірить в мрію.

Я його лиш бачив на портреті

І мабуть, і в радості, і в муці,
Як завжди в житті тоді було,
Залп «Аврорьі», шторми революцій
Осявали Ленінське чоло.
І в його людськім і добрім зорі
Кожен бачив іскорку надій,
Дні свої на вольному просторі,
На землі новій і молодій.
Не забуду заграви пророчі,
Той портрет у шїсолі на стіні.
Ленінські живі і мудрі очі
Вічно в душу дивляться мені.
А Н Д Р ІЙ М АЛИШ КО
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ВЕСНА

Я його лиш бачив на портреті,
Як до школи бігав школярцем.
Він стояв в простенькому кашкеті,
З молодим освітленим лицем.

1989

ВЕСНА

квітень

ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ ЛЕНІН
У кімнаті на стіні висить портрет.
Вася сказав батькові:
— Тату, розкажи мені про нього.
— А ти знаєш, хто це?
— Знаю. Це Ленін.
— Так, це Володимир Ілліч
Ленін. Наш любимий, рідний, наш
вождь.
Ну, слухай. Був я молодий. Пога
но жилося тоді нам, робітникам.
Праця була важка. Працювали ми
з ранку до пізньої ночі, а жили над
голодь. Багато нас на заводі працю
вало. Хазяїн заводу був Данилов.
Він не працював. Спини не гнув, а
жив він ох як багато!
Звідки все було в нього? Ми на
нього працювали. Він нам за роботу
платив мало — просто сказати, гра
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бував нас. На нашій праці нажи
вався. У нього завод був, гроші,
машини, а в нас нічого, крім наших
робочих рук, не було. От і доводи
лось до нього на роботу йти.
Не тільки на заводі Данилова так
було. Так було на всіх заводах і
фабриках. На селі теж погано жи
лося селянам. У них землі було ма
ло, а в поміщиків — багато. Селяни
на поміщиків працювали. Поміщи
ки жили багато, а селяни бідно.
Поміщики й капіталісти були за
одно. Заодно з ними був і найголов
ніший, найбагатший поміщик —
цар. Він над усіма хазяїном був.
Такі порядки заводив, які добрі бу
ли тільки для поміщиків і капіта
лістів. А робітникам і селянам від
тих порядків було важко жити.
Володимир Ілліч був другом, то

Правила жовтенят

квітень

Ми, дівчатка і хлоп’ята,
Всі — активні жовтенята.
Жовтеня, не забувай —
В піонери путь тримай.

ВЕСНА

Ми, дівчатка і хлоп’ята,
Всі — відважні жовтенята.
Мрієм, щоб в країні рідній
Стали ми героїв гідні.

1989

Ми, дівчатка і хлоп’ята,
Всі — старанні жовтенята.
Лише тих, що труд шанують,
Жовтенятами йменують.

місяців

Ми, дівчатка і хлоп’ята,
Всі — правдиві жовтенята,
І ніколи, і ніде
Друзів ми не підведем.

Дванадцять

варишем робітників. Він хотів усі
порядки змінити. Хотів, щоб усі, хто
працює, стали жити добре. Ленін
боровся за робітничу справу.
Ленін почав збирати тих, хто
стояв за робітників. Усе більше їх
ставало, все міцнішою ставала ро
бітнича партія, партія комуністів.
Партія бачила, що без боротьби ні
чого не доб’єшся. Почали це розу
міти й робітники усіх країн.
Робітники любили Леніна, а помі
щики й капіталісти його ненавиді
ли. Царська поліція його заарешто
вувала, садовила у в’язницю, заси
лала в далекий Сибір, хотіла його
навіки в тюрму засадити. Ленін
поїхав за кордон і здалека писав
робітникам, що їм треба робити.
А потім знову приїхав і керував
усією боротьбою.
У лютому 1917 року робітники
разом з солдатами — тоді війна
була — прогнали царя, а потім,
7 листопада 1917 року, прогнали й
поміщиків та капіталістів. Відібра
ли в них землі, а потім заводи, фаб
рики і стали заводити свої порядки.
Не цар, не поміщики й капіталісти,
а самі робітники й селяни стали
обмірковувати й вирішувати спра
ви у Радах. Нова це була для них
справа. Ленін і його партія вели ро
бітників по цьому важкому шляху
й допомагали їм налагоджувати
життя по-новому. Багато довелося
працювати Леніну. Багато було в
нього турбот. Здоров’я його погір
шало, і в 1924 році Володимир Ілліч
помер.
Дуже сумували ми, коли Ленін
помер, але те, що він говорив, ми
ніколи не забудемо. Ми намагаємо
ся робити все так, як він радив. Ро
боту й життя по-новому налагод
жуємо.

Ми, дівчатка і хлоп’ята,
Всі — веселі жовтенята.
Ми пісні, і танці, й сміх
Ділим порівну на всіх.

Н. К. КРУПСЬКА
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Непосидлива абетка

Називаю букву Б.
Він сміється: «Бе-бе-бе».
То гелгоче гусаком,
То регоче бараном.

місяців

Знає він всі літери
И пише трохи навіть,
Тільки дуже хитрий він
І оце лукавить.
Глянув якось у вікно —
Сонечко підбилось.
Братик каже: «Буква О
В небі покотилась».

Дванадцять
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Вмію я уже читати,
Тож беруся вчити брата.
Починаю з букви А.
Він мене питає: «Га?»

Чує він, як на даху
Завиває буква У,
Бо невіглас-вітер
Більш не знає літер.
Прилетить до саду жук,
Братик зразу чує вже:
Жук дарує всім навкруг
Басовиті букви Ж.
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Всі малята як малята —
Книжечки читають,
Ну а букви мого брата
Бігають, літають.
Кінь промчить біля воріт —
Не догнати й соколу,
Братик мовить: «З-під копит
Буква Ц процокала».
Він вважає:
На подвір’ї
Кури стали учнями
І, погладжуючи пір’я,
Букву К заучують.
Та наука нелегка:
Кажуть «ко»,
А треба «ка».
Ми над річкою гуляли,
Раптом букву відшукали:
Хвиля в тиші комиша
Загубила букву ПІ.
Скільки літер ще довкола —
Шепеляві й грімкотливі...
Це така весела школа,
Це уроки жартівливі.
ГРИГОРІЯ УС А Ч

А Л Л А ПОТАПОВА
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Примчав Миколка до школи, не
спізнився — саме перед дзвоником.
Та чергова, дівчисько з червоною
пов’язкою, біля дверей перейняла
його. Ще й зауважила суворим го
лосом.
— Поглянь-но, якого бруду на
ніс. Чом ноги не витер?
Глянув Миколка — справді, сліди
на підлозі. Надворі сніг з дощем.
Онде які чорні сліди...
Притулив Миколка руку до гру
дей. І так вже ввічливо мовив:
— Візьми, будь ласка, ганчірку
та витри підлогу. Ти своє чергуван
ня мусиш нести відмінно, чи не так?
А мені треба до класу поспішати. А
то спізнюся!
Обурена чергова тільки зойкнула,
та Миколка вже біг сходами. Квап
лячись, він так штурхонув якогось
малюка, що той аж упав.
— Ти чого штурхаєшся? — заре
петував малий, розмазуючи сльози.
— Пробач, будь ласка! — стенув
плечима Микола й махнув іще на
три сходинки вгору. І знову штовх
нув, уже іншого учня.
— Тобі що— місця мало?— спи
тав хлоп’як, потираючи забите об
гратки поручнів коліно.

1989
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«ЧЕМНИЙ» МИКОЛКА

— А ти не плутайся під ногами,
коли бачиш, що я йду! — кинув Ми
колка. І додав, навіть трохи вкло
нившись: — Пробач!
До класу він забіг найперший.
Смикнув за кіски Оксанку, яка са
ме відчиняла двері. Проте не забув
сказати лагідним голосом:
— Спасибі, що пропустила. Бо
мені ще треба вірш повторити.
Але Оксанка відказала сердито:
— Який ти невихований, Миколко.
— Дурниці! — відповів той.—
Хіба я не кажу «дякую», «будь
ласка», «пробач». А ти — «невихо
ваний, невихований». Ти, Оксанко,
щось наплутала.
Та вперта Оксанка чомусь стояла
на своєму.

Дванадцять
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АЛЕ ВСЕРЙОЗ

КОБИЛЯЧА ГОЛОВА
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Українська народна казка

Сказала б казки — не вмію, ска
зала б приказки — не смію, сказала
б небилиці — так багато плутаниці.
Ну, казки хоч не вмію, а треба ска
зать.
Був собі дід та баба. От і в діда
дочка, і в баби дочка. От баба пускає
їх на досвітки прясти. Дідова ж доч
ка пряде, а бабина все нічого не ро
бить, а як прийдуть додому, то ще
й обмовить ту.
Ну баба й зненавиділа дідову доч
ку та й каже до діда:
— Поведи свою дочку, де хоч,
там її і дінь, щоб вона в нас дурно
хліба не їла!
От дід — нічого робить — і повів.
Веде та й веде, та завів її в ліс —
аж там стоїть хатка пуста.
Він її у ту хату й увів.
— Сиди ж ти, дочко, тут, а я піду
дровець нарубаю.
Та й пішов.
Прив’язав колодочку до віконеч
ка, а сам подався додому.
То оце вітер повійне, а колодоч
ка — стук-стук, стук-стук!
А дівчина:
— Це ж мій батечко дрівця
рубає!
Сидить вона собі, шиє та й не ви
йде подивитися, що воно стука.
Аж уже стала й ніч.
К оли це — стук оти ть-гр и м отить — кобиляча голова біжить.
— Дівко, дівко, одчини!
Вона й одчинила.
— Дівко, дівко, пересади через
поріг!
Вона й пересадила.
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— Дівко, дівко, дай вечерять!
Вона й вечерять дала.
1— Дівко, дівко, постели.
Вона й послала.
— Дівко, дівк о,— п роси ть,—
положи мене спать.
Вона й поклала.
— Дівко, дівко, заглянь мені в
ліве вухо, а в праве виглянь!
Вона й заглянула, а там — лавки,
і двори, і будинки великі, і всяка
всячина.
От як виглянула в праве вухо — й
така гарна стала!
Згодом вийшла вона заміж за та
кого хорошого парубка, і живуть
собі гарно.
Діждали свята, вона й каже до
свого чоловіка:
— Поїдьмо та й поїдьмо до мого
батька в гості.
— То й поїдьмо,— каже чоловік.
Поїхали.
От як приїхали, а мачуха аж пе
релякалася, як побачила, що вона
така стала, та й каже дідові:
— Поведи та й поведи мою доч
ку, куди свою водив!
Він узяв та й повів.
Веде та й веде — коли ліс, а в лісі
пуста хатка стоїть. Він взяв та туди
її й завів:
— Отут тобі, дочко, жить!
Та й пішов собі.
А вона посиділа аж до вечора,
коли це — стукотить-грюкотить —
кобиляча голова біжить.
— Дівко, дівко, одчини!
А вона:
— Не велика пані, сама одчиниш.
Вона й одчинила.
— Дівко, дівко, пересади через
поріг.
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— Не велика пані, сама перелі
зеш!
.. Вона й перелізла.
— Дівко, дівко, дай вечерять.
— Не велика пані, й сама візь
меш.
Вона й повечеряла.
— Дівко, дівко, постели спать.
— Не велика пані, й сама посте
лиш.
— Дівко, дівко, заглянь мені в
ліве вухо, а в праве виглянь.
Вона й заглянула. А там — один
ліс, такий густий та темний — оком
не проглянеш.
Тут де не взявся вовк, ухопив її
та й поніс не знать куди.
От, а в діда була собачка малень
ка. То оце вона лежить на призь
бі та:
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— Дзяв-дзяв! Дідова дочка — як
ясочка, а бабиної дочки слуху не
чуть!
А баба:
— А, капосна собака, як драж
ниться!
Та й піде й прожене собачку з
призьби і поб’є.
То баба в хату, а собачка знову
на призьбу та:
— Дзяв-дзяв! Дідова дочка — як
ясочка, а бабиної дочки і слуху не
чуть!
От баба й каже дідові:
— Піди, діду, довідайся, що воно
за знак, що твоя дочка приїздила в
гості, а моєї і слуху не чуть.
Дід і пішов довідаться.
Коли приходить він туди — аж
тільки хатка пуста у лісі стоїть.

ШАПКА
Оповідання
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Щойно на голові у Лізи була шап
ка — новенька, пухнаста, тепла.
А тепер десь поділася. І стоїть дів
чинка похнюплена.
— Ой, клопоте мій! — сердиться
на Лізу мама.— Знову загубила! Та
чи знаєш ти, скільки ця шапка кош
тує?! Двадцять карбованців!
Ліза мовчить, похнюпившись.
— Батьки заробляють, а ти не
бережеш. Тільки б гралася... Гляди
мені, не застудися! — І розгнівана
мама зникла за дверима.
Вкрай засмучена, Ліза побре
ла через подвір’я до хліва. А згодом,
перестрибуючи через калюжі та під
тримуючи на плечах хустку, туди
поспішила мама, приказуючи: «Ой,
клопоте мій...» Однак, почувши з-за
хліва сердитий доньчин голос, зди
вовано зупинилася.
— Та чи знаєте ви, скільки така
шапка кош тує?! — обурювалась
Ліза, входячи в роль.— Двадцять
карбованців! Е, що вам до того,
звикли тільки гратися...
Не бажаючи більше слухати, як
донька передражнює її, мама піді
йшла до Лізи. Та сиділа навпо
чіпки над своєю шапкою, а в шапці,
як у затишному гніздечку, вовтузи
лось двоє сірих кошенят. Дівчинка
рвучко нахилилася вперед і накри
ла їх долонями...
Цього разу Лізу вже не сварили.
Мама знайшла старий плетений ко:
шик, вистелила його старою м’якою
хусткою і теж присіла біля нього
разом з донькою. Обидві усміхалася
і обережно пересаджували кошенят
до нового помешкання.
З А Х ІД Х А Л ІЛ
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БОТАНІКА ЗА ШТУРВАЛОМ
На Україні 25 ботанічних садів.
Найбільшому з них — Центрально
му республіканському ботанічному
саду АН УРСР — понад 50 років.
...Безперервно злітали й заходили
на посадку літаки. В ефірі, перена
сиченому звуками, не стихали сиг
нали радіомаяків. Ні на мить не
припинялась робота і в диспетчер
ській аеропорту. Під кінець зміни
нервове напруження досягло краю.
Авіадиспетчери почали відчувати
втому. А це було небезпечно, оскіль
ки найдрібніша помилка могла при
звести до катастрофи.
От тоді й запрацював «Фітон».
Кімната наповнилась ароматом
лісу й луків. Стало легше дихати.
Втома відступила. Медичне обсте
ження авіа диспетчерів показало:
артеріальний тиск у нормі, ритм
серця — добрий, а відповіді на тести
не гірші, ніж на початку робочої
зміни. Повітря, напоєне м’ятою,
сотворило диво!
Фантастика?
Ні! Одне з багатьох винаходів
вчених Центрального республікан
ського ботанічного саду АН УРСР.
Ботанічний сад розкинувся біля
Дніпра на київських схилах. На
площі 169 гектарів зібрано 13 тисяч
найменувань рослин з усіх природ
но-кліматичних зон СРСР і більшо
сті районів планети. За лічені хви
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лини можна відвідати Крим і Кав
каз, український степ, Карпати, тай
гу, помилуватись стрункими паль
мами, різнобарвними трояндами:
їх понад 580 сортів. Сьогодні Цент
ральний ботанічний сад — одне з
найбільших у Європі зібрань рос
лин, науковий центр, де працюють
600 фахівців. Тут проводять дослід
ження з інтродукції і акліматизації,
селекції та екології, фізіології та
захисту рослин...
Вирішена ще одна проблема. За
мість традиційних прянощів — пер
цю, мускатного горіха, кориці, гвоз
дики, які завозять з далеких країв,
за пропозицією співробітників лабо
раторії нових культур ботанічного
саду в консервній промисловості
вже використовують рослини, звич
ні для України. Тільки за минулий
рік за новою технологією виготовле
но 9 мільйонів банок овочевих кон
сервів. Виробництво майорана й вітекса священного, базилика звичай
ного, шавлії мускатної поставлено
на промислову основу.
Наше століття певною мірою від
далило людину від природи. І бо
таніки прагнуть запобігти цьому.
У всякому разі, коли в Київському
ботанічному саду розквітає бузок,
майже все місто приходить подиви
тись на це диво.
СЕРГІЙ ДАВИДИЧ

ЛЕТЯТЬ ПЕРЕЛІТНІ ПТАХИ
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Сьогодні кожен першокласник
знає, що більшість птахів восени
відлітають у теплі краї, а навесні
повертаються. А ж не віриться, що
протягом багатьох віків людство
марно намагалося відповісти на
питання: куди зникає восени пта
ство? Пояснення були найрізнома
нітніші: ховаються у печерах, впа
дають у сплячку, занурюються у
баговиння...
Тепер відомо і куди саме відлі
тають, і з якою швидкістю, і на якій
висоті. Летять до Африки, Австра
лії, у Грецію, Туреччину, Францію.
Шпаки летять із швидкістю 50—
70 кілометрів на годину, качки —
70— 90, а гуси — усього ЗО кіломет
рів. Найхуткіший серед крила
тих — стриж — за годину долає
110 кілометрів.
Одні з птахів подорожують удень,
другі — вночі. Ті збираються у
зграї, інші мандрують наодинці
(зозулі, вальдшнепи, деркачі). Як
правило, птахи не піднімаються
вище 400 метрів, а дрібні особини
звичайно дотримуються висот ниж
че 100 метрів.

Які два числа, якщо їх перемно
жити, дають стільки ж, скільки
матимемо від їх додавання?
Які три цифри, якщо їх скласти
або помножити, дають той самий
результат?

69

ЯнВД

ТРАВЕНЬ
Пн.

1 травня —
День міжнародної
солідарності трудящих.
9 травня —
День Перемоги.
19 т р а в н я —
День народження
Всесоюзної
піонерської організації
ім. В. І. Леніна.

1
8
15
22
29

Вгп.

Ср.

2 3
9 10
16 17
23 24
ЗО 31

Чіп.

Пш.

4 5
11 12
18 19
25 26

Сб.

6
13
20
27

Нд.

7
14
21
28

ВЕСНА

НАРОД СКАЖЕЯК ЗАВ'ЯЖЕ
Травень ліс прибирає — літо в гості накликає.
Соловейко мала пташка, а май знає.
Сухий і теплий май — скупий буде врожай.
Май холодний — не будеш голодний.
Прийде май, то всяк собі дбай.
Почекай, маю, зварю тобі квітки в гаю.
Травнева роса краща од вівса.

<с

72

73

трав

ВЕСНА
1989
місяців

«Завтра 1 Травня!
Пролетарі Москви! Ви, мешканці
кутків і підвалів! Міська біднота!
Завтра всі на вулицю, на мані
фестацію, на мітинги!
Хай живе робітниче свято, свято
перемоги соціалізму!» — таким гас
лом відкривався номер «Правди»,
що вийшов ЗО квітня 1918 року.
Вперше в умовах Радянської вла
ди країна відзначала день міжна
родної солідарності трудящих.
1918 рік — період перших нелег
ких випробувань, які випали на до
лю молодої Країни Рад. Але він
став і роком, коли вперше у багатьох
місцевостях робітничий клас разом
із селянами відзначив Першотра
вень.
Від ранку і до четвертої дня про
ходили колони трудящих Красною
площею Москви. Поближче до Спаських воріт було встановлено три
буну, на ній були члени Централь
ного Виконавчого Комітету і керів
ники Московської Ради. Після де
монстрації почався мітинг, який
вів голова ЦВК Я. М. Свердлов.
А на Ходинському полі о 16-й го
дині ЗО хвилин вишикувалися вій
ська. Приїхав Ленін. Обходячи
стрій, він вітався з кожною части
ною, кожною військовою школою,
здоровив бійців із міжнародним
пролетарським святом.
Командуючий парадом началь
ник Литовської дивізії І. І. Вацетіс
віддає команду. Звучить сигнал до
початку урочистого церемоніально
го маршу.
Журналіст Михайло Кольцов так
писав про цю подію:

«Сьогодні на першому великому
параді виступає нове військо. Зібра
лися друзі й вороги. Робочі кепки
прийшли подивитися на свій захист,
капелюхи й котелки — хихикати і
зловтішатися ».
Та потішалися вони дарма. Так,
бідненькою була форма учасників
того параду, артилерія на кінній
тязі і велосипедисти уособлювали
техніку тодішньої армії. Але це
була небачена досі армія, яка йшла
у запеклі бої заради щастя трудо
вого народу.
Червона п’ятикутна зірка, яку
вперше одягли воїни того дня, стала
символом їхніх бойових звитяг. У
«службовій книжці червоноармійця», яку одержали червонозоряні
солдати у травні 1918 року, були
такі рядки: «На що ти призваний,
хто тебе призвав? Тебе призвав тру
дящий народ, і справа, для якої ти
призваний, твоя власна справа...»
Мине небагато часу — і ті, хто
глузував з колон, що крокували
Першого травня 1918 року Ходинським полем, і мільйони людей в
усьому світі здивуються мужності
й витривалості червоноармійців,
шукатимуть секрет цієї хоробрості.
А секрету не було. Просто справа,
до якої їх призвали, була їхньою
власною справою...
Напередодні на засіданні Петро
градської Ради відзначалося, що
хліба у місті лишилося ледве на три
дні. Кайзерівські війська погрожу
вали колисці революції. Та не заля
кати пітерського пролетаріату.
«Тільки через наші трупи увійде во
рог до Петрограда»,— написали у
своїй першотравневій резолюції
червоноармійці другого комуністич
ного загону.
Петроград був того дня щедро
прикрашений червоними прапора-
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ми і гаслами. Пам’ятників царям ще
не встигли зняти — їх запнули
шматками тканин. У приміщенні
колишнього Благородного зібрання
урочисто відкрили Палац пролетар
ської культури.
Відбулися мітинги та демонстра
ції 3 у Києві.
Ось що згадував пізніше член
КПРС з 1917 року М. О. Мельник:
«Мені, токареві Коростенського
паровозного депо,
пощ астило
1 травня 1918 року пронести рево
люційний прапор вулицями цього
старовинного міста. Комуністи
йшли на чолі колони робітників,
які протестували проти терору кай
зерівських окупантів та гайдамаків
гетьмана Скоропадського. Гайда
маки притягли мене до німецького
коменданта. Він тупав ногами, аж
пінився від люті, та, зрештою, трохи
заспокоївшись, спитав, як ми насмі
лилися влаштувати маніфестацію,
та ще й під червоним прапором з
більшовицькими гаслами. «Хіба
вам не відомо, що це забороне
но?!» — «Ким?» — прикинувся я
дурником. «Особисто імператором
Вільгельмом...» — «Т оді,— відпо
відаю,— перекажіть імператорові,
що гостеві, ще й незваному, не личить встановлювати порядки в хаті
господаря».— «На шибеницю!» —
коротко наказав комендант.
Довго розповідати, як я врятував
ся від гетьманського зашморгу...»
Це був початок... А сьогодні Пер
шотравень відкрито крокує містами
і селами нашої країни. У його ко
лони стають усі прогресивні люди
планети.
ІГОР ЛУБЧЕНКО
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Якщо розповідати усе по порядку,
то треба сказати про Женю. Це він
приніс додому перше щеня. А через
півтора року повернув у клуб служ
бового собаківництва відмінно ви
дресирувану вівчарку і взяв ще одне
щеня. І так п’ять разів.
Люда всі ці роки допомагала бра
тові й мріяла сама виховати соба
ку. І ось у другому класі також пі
шла до клубу. Подивилися там на
дівчинку і ввічливо пояснили, що
дресирування службових собак —
діло не дівчаче. Що тут, мовляв, і
сила потрібна, і терпіння, і спеціаль
ні знання. А ще, сказали, підрости
треба.
Люда вислухала все це, а потім і
каже:
— І все ж, дуже прошу, дайте
мені щеня.
Переконала-таки — дали. А вдо
ма мама сказала:
— Ну що ж, хочеш собаку —
будь ласка. Тільки домовимося так,
щоб на твоїх інших заняттях це не
позначалося.
Відтоді минули роки. Люда ви
ростила за цей час п’ять вівчарок,
її вихованці завоювали на різних
виставках і змаганнях близько
100 медалей. Однак найдорожча
для Люди нагорода — те, що всі ці
собаки продовжують нести службу:
три — на кордоні, дві — в рідному
Донецьку, в органах міліції.
Зараз в клубі службового собаків
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ництва Люда — старший інструк
тор. І те, що дівчинка керуе хлопчи
ками й дорослими людьми, давно
вже нікого не дивує. Вона нагород
жена багатьма грамотами й дипло
мами. Шотландська вівчарка Рессі
й сенбернар Фрам, що живуть нині
в домі Добровольських, також наго
роди. Фрам — подарунок міської
міліції, а Рессі привезли Люді з за
хідного кордону в нагороду за вихо
вання вівчарки Дої.
— Виходить, даремно трудноща
ми тебе лякали? — питаю Люду.—
Дівчинка також може собак дреси
рувати?
— Аякже. Але про те, що буде не
легко, мене в клубі недаремно попе
реджали. Ось дивіться. Щодня тіль
ки на прогулянки з Фрамом і Рессі
треба сім-вісім годин. Додайте ще

дцять
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час на дресирування. Доводиться
вставати о п’ятій ранку, за будь-якої
погоди йти на вулицю. Це дуже не
легко. Але я давно звикла до такого
ритму, навчилась берегти кожну
хвилину.
А я ще не сказав вам, юні читачі,
що Люда очолює шкільну піонер
ську дружину, тренується в легко
атлетичній секції, добре вчиться в
музичній школі. Оцінки в неї пре
красні: рідко коли трапляється
нижче за п’ятірку.
— Але більша частина твого часу
дістається собакам. Чому ти витра
чаєш на них стільки сил?
— Тому що люблю їх. Вони мене
теж виховують. Постійне піклуван
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ня про них привчило мене до дис
ципліни й порядку. А нещодавно
був такий випадок. Ввечері гуляла
я з Рессі. В темному завулку нас пе
рестріла п’яна компанія. Я не хотіла
сваритися з ними, але один з хуліга
нів замахнувся на мене ножем. Рес
сі знає, що треба робити в таких ви
падках...
— Прощатися з вірними друзями
завжди гірко. Але розлучатися все
ж доводиться?
— Це неминуче. Зараз готую Рес
сі на допомогу пастухам.
— А далі що?
— Потім візьму в клубі собаків
ництва нове щеня.
А Н Д Р ІЙ ВАНДЕНКО

* * *
Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.
Сім’я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.
Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх;
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тільки дівчата
Та соловейко не затих.
Т А Р А С ШЕВЧЕНКО

« Були в нас навчання...»

__________________
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Уривок із солдатського листа

Здрастуй, Тимку! Хочу розповісти
тобі ще про одну пригоду — як я
ходив у розвідку.
Були в нас навчання, але робили
ми все так, начебто у справжньому
бою. Я одержав завдання: виявити
розташування танків противника.
Взяв я у напарники Савкіна, солда
та з нашого відділення. Ішли лісом,
поки вийшли до річки. І раптом ви
явилося, що справи наші погані. Чо
му? А тому, що берег противника
вищий за наш. І що відбувається
по той бік річки, нам не видно.
Лежу під кущем і думаю: «Що ро
бити?» І таки придумав! Наказав
Савкіну відповзти назад, вилізти на
дерево і з його верхівки за мною спо
стерігати.
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— А на випадок чого, прикриєш
Мене,— сказав я.
— Єсть
прикрити, — відповів
Савкін.— Тільки я не збагну, що
ти надумав.
— Я переправлюся на той берег і
спробую он на ту кручу видертися.
Савкін навіть засміявся.
— Та ти тільки-но ступиш у воду,
тебе відразу цокнуть. Адже річка
проглядається з висоти мов на до
лоні.
Але в мене був свій план, і я ска
зав:
— Ніхто мене не побачить на річ
ці. Головне, ти не спускай з мене
очей, а за противника не турбуйся.
Савкін знизав плечима, а я обе
режно поповз до берега. Доповз до
очерету. Вирізав очеретину, якнай
довшу, дмухнув у неї. Чудово, по
вітря проходить! Узяв очеретину
одним кінцем у рот і тихенько ско
тився у воду. Лізу по дну, дихаю
крізь трубку. Дістався до берега й
мерщій поліз на кручу.
Видерся на високу кручу й най
перше поглянув на поле. Бачу, сліди
танків. Так, гадаю, сліди є, мають
і танки десь бути. Придивився уваж
ніше, бачу: від головного сліду одна
борозенка тягнеться до скирти й там
зникає, а друга — біля наступної
скирти губиться. Ну, все зрозуміло!
Не дуже хитре маскуваннячко. Пев
не, на високий берег понадіялися.
Я миттю виліз на дерево і про всі
свої спостереження відсемафорив
Савкіну. А він по радіо на команд
ний пункт передав: так, мовляв, і
так, танки на полі, сховалися під
скиртами. Не минуло й п’яти хви
лин, як наші ракетники залп підго
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Кожен його використовує по-своє
му. Хто в хоровому гуртку співає,
хто в драматичному грає. Є при на
шому клубі й інші гуртки. В одних
малюють і ліплять, в інших конст
руюють моделі й винаходять. Я най
більше люблю бувати в бібліотеці.
Мало я колись читав, тепер намага
юсь надолужити прогаяне. Але чо
мусь так виходить, що я здебільше
читаю військові книжки.
Мабуть, коли я повернуся додому,
мені й сни військові снитимуться.
І вві сні маскуватимуся, щоб мене
противник не бачив, а я його — мов
на долоні; будуватиму спостережні
пункти: сьогодні на дереві, а завт
ра під розбитим танком...
Душа в мене на військовий лад
повернулася. Можливо, я вступлю
до військового училища, хоча оста
точно ще не вирішив.

Дванадцять

тували. І танки були повністю зни
щені.
Хвалитися не хочу, та все-таки
зауважу: без ракет і снарядів танки
не знищиш, голими руками їх не
візьмеш, але й міркувати солдатові
в бою теж потрібно. Інколи звичай
на очеретина ще й як пригодиться.
Багато часу ми витрачаємо на
вивчення техніки. В наш час без
техніки ніяк не можна.
Тепер в армії куди не глянеш —
машини: і автомобілі, і тягачі, і
всюдиходи, і танки, і самохідні гар
мати, і ракетні установки, будівель
ні машини; і все на колесах, на гусе
ницях рухається. І мотори в них
які! Є мотори, що можуть замінити
міську електростанцію. Он яка сила!
Тільки тут, в армії, я по-справж
ньому зрозумів, як добре, що я ще
в п’ятому класі велосипед розбира
ти навчився.
Можливо, ти запитаєш, до чого
тут велосипед?
Відповім: від велосипеда до мото
цикла — один крок. А там і до ав
томобіля недалеко.
Звісно, коли я кажу про техніку,
то не лише про мотори думаю. А
зв’язок хіба не техніка? І коли в ра
діо нічого не тямиш, то який з тебе
солдат? Адже без радіо армія, наче
як без вух. Або візьми інше. Раніше
за повітряними цілями в бінокль
спостерігали, а тепер для цього спе
ціальні прилади-локатори є. Без ло
каторів армія немов без очей. І щоб
за час служби дізнатися якомога
більше, щоб не залишитися сліпим
і глухим, доводиться повсякчас
учитися.
Але все ж вільний час у нас є.

ВЕСНА

ЗАГАДКОВА ДОРОГА ІСТОРІЇ
Чи ти опинявся колись, юний чи
тачу, сам на сам з дорогою? Коли
так, то не міг не відчути той момент,
коли вона покликала тебе — отак
ненастирливо, безгучно, але владно.
Можливо, там, у глибині, де вона
ховалася, тобі привидівся світ таєм
ниць, світ, який можна й треба поба
чити. І коли тобі траплялося згодом
по тій дорозі піти чи поїхати, ти з
інтересом, а мо’ і з захопленням ди
вився на поля, ліси, села й міста, що
їх минав,— перед тобою розгортав
ся, розкривався живий багатоманіт
ний та незвичний світ.
Історія, юний читачу,— це та са
ма дорога, але особлива. І довкола
неї стоять ниви, ліси, села, міста.
Щоправда, хліб на тих нивах уже
без зерна, ліси без листя, хвої та
кори, а села й міста — без людей.
І це тому, що і хліб на нивах, і люди,
що заселяли села й міста, їхні бу
динки, їхні почуття й учинки добрі
та лихі — все це зникло, відійшло у
минуле.
Минає час. Учені викопують із
землі загублені чи сховані речі,
створюються скарбниці минулих ре
чей, і ми називаємо їх музеями, ста
вимо пам’ятники людям, які вже не
існують, заповнюємо спеціальні
будинки книгами й рукописами, які
було написано й видруковано сто,
двісті, триста чи й більше років то
му. Учені наші пильно вивчають і
досліджують отой дивний світ ре
чей, що збереглися до нашого
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часу, читають старі рукописи й
книги, пишуть історії сіл, міст, зем
лі, краю, держави, людства, істо
рії ремесел та мистецтв, історію
господарства, воєн чи будівництва.
Так само вивчають минувшину й
письменники, й кожен, у міру та
ланту свого, за допомогою уяви та
знання створюють живі картини
зниклого світу. Такі ж картини
створюють і кінематографісти —
отож, дивлячись історичний фільм
чи читаючи роман про минулі віки,
дістаємо враження, що ми оживили
порожні міста й села, котрі тягнуть
ся вздовж історичної нашої дороги.
А вона тече й тече в глибину —
загадкова дорога історії. Спочатку
біля неї поселень багато, більше й
дослідників блукає у пошуках, да
лі — речей, будівель та книжокрукописів меншає, згодом зникають
і вони й залишаються тільки прина
гідні речі та кістки. Ще далі — слі
ди на камені і в камені, а потім —
темне й безмежне поле незнання,
на якому де-не-де блимне вогник,
і той вогник — наші здогади, фанта
зії та припущення.
Чому ж нас увесь час манить у
ту дорогу? Бо це одна з наших найнеобхідніших потреб, адже відчуття
історії — це найперша ознака розу
му нашого й культури, це те, що різ
нить людину від тварини. Отож
свою історію має кожна людина, її
рід, село, місто — кожен топче свою
стежку, а всі стежки разом з’єдна
ні — це і є історичний шлях. Кожен
народ прокладає собі таку дорогу,
вони перехрещуються, зливаються,
розбігаються, зустрічаються з доро
гами інших народів. Не всі вони дотяглися до сьогодення, бо не всі нарди знайшли в собі силу прийти у
день сьогоднішній — гинули й про
падали, і на це були найрізнома
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ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК
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т равень

пише свої книжки, складає вірші,
розказує собі й сусідам про своє
минуле. Не раз пророкували йому
загибель, не раз з нього глумилися,
упосліджували і принижували, але
він жив, будував, творив, мислив,
він зробив усе, щоб був ти і твої
батько-мати, щоб ти мав свою зем
лю, місто, село, дім і щоб міг, заки
нувши голову, радісно вразитися
яскравому сонцю в тебе над голо
вою. Люби ж його, читачу, бо він
народив тебе, батьків твоїх, дідів та
бабів, прадідів та прабаб... увесь
твій рід, який є гілкою на великому
дереві його. Шануй його мову, істо
рію та культуру, бо вони твої. Чужо
го научайсь, але й свого не забувай,
як учив усіх нас Тарас Шевченко.
Не лякайся таємниць, що чекають
на тебе, коли рушатимеш по загад
ковій дорозі його історії, не жахай
ся крові, яка на ній лилася, стого
нів, які на ній лунали, проклять,
які на неї сипалися,— мужній будь!
Бо вона тече й тече в глибину —
загадкова дорога історії.

ВЕСНА

нітніші причини. їх вибивали до
ноги, як це сталося з літописними
обрами, вони не встигали за часом і
розчинялись у народі сильнішому;
вони переставали прирощуватися
і поступово розтавали, як дим у небі.
Наш народ, юний читачу, народ
український, належить до тих, кот
рий свою дорогу не згубив, котрий
пройшов через величезні випробу
вання, котрий тяжко жив і зма
гався, але зберіг своє «я», увійшов
ши у сучасність у числі інших, як
один із найчисленніших народів
Європи. Наш народ нізвідки на свої
землі не приходив, він був тут зав
жди; праслов’яни, як гадають, засе
лили перш за все територію, на якій
тепер живемо ми. Історія твого на
роду велика, героїчна, хоч не зав
жди його дорога була широка —
часом звужувалася, а часом просторіла. Він падав і знову підіймав
ся, він боровся, оборонявся, будував
фортеці й міста, орав свої ниви, не
скидаючи з пліч сагайдака, а пізні
ше — рушниці; він створив диво
вижний світ своїх пісень, казок, опо
відань, легенд. Він тисячі років уже

травень

Добре діло

Медонос весняний
Розпочався нині.
І гудуть невпинно
Вулики бджолині.
А дідусь між ними
Ходить на світанку,
Слухає, як бджоли
Дзумкають веснянку.
Бджоли дідусеві
Бороду обсіли,
Думали: то перший
Цвіт весняний білий.

Того дня ми стільки набачилися...
Була весна, ліс прибрався, мов на
оглядини, всіма своїми принадами
вигравав проти сонця. Мерехтіло в
очах від розмаю квітів, приємно
паморочилася голова від запахущості молодої листви, від пташиного
пересвисту.
Тоді й трапилася ця зовсім не
значна пригода. Як переходили ви
долинок, Інна відчула, що за ногу її
щось шарпнуло. Глянула — а це
нога потрапила в сильце.
Було сильце із тонкої линви. Ро
ків з п’ять чи й більше тому якийсь
браконьєр, мабуть, поставив його
на заячій стежині, примотавши
кінцем до молодого дубка. Хтозна,
чи потрапило коли в нього необачне
звірятко, а от дубкові вийшла від
того велика шкода: линва глибоко
врізалася в стовбур і не давала де
ревцю можливості рости.
Ми трохи помарудилися, але таки
розмотали заплуту і швиргонули
іржавий шмат линви на дно ярка в
зарості анемони....
От і вся пригода. Здавалося б,
давно пора їй забутися. А Інна ні-ні
та й скаже:
—
Пригадуєш, як дубка визво
лили?
А все тому, що ми тоді не просто
провели у лісі хороший весняний
день, а й зробили хоч маленьке,
але добре діло: визволили деревце.

СТЕПАН Ж У П А Н И Н
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СТОРІНКА- ВЕСЕЛИНКД

надцять

Знайдіть відмінності між цими
малюнками.
Як називається штучна водна ма
гістраль? Правильно — канал. З лі
тер цього слова способом переста
новки утворіть нове слово, яке б
означало частину піонерського за
гону.
ЗАГАДКИ-ЖАРТИ
Чого немає у вола, а є у коня, ко
рови, кози?
Гора й долина,
Що між ними?
Маємо вісім вісімок.
Де і які знаки треба поставити
між вісімками, щоб в результаті
мати «1000»?
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Завдання таке: не відриваючи олівця від паперу,
перекреслити усі нулі
лише чотирма прямими
лініями.
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ЧЕРВЕНЬ
Пн.

1 ч е р в н я --Міжнародний день
захисту дітей

5
12
19
26

Вш.

6
13
20
27

Ср

7
14
21
28

Ч т.

1
8
15
22
29

Пш.

Сб,

2 3
9 10
16 17
23 24
ЗО

Нд.

4
11
18
25

Чддбзь

НАРОД СКАЖЕЯК ЗАВ’ЯЖЕ

ОІІУ
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У червні люди раді літу, як бджоли цвіту.
У червні на полі густо, а в коморі пусто.
Червень тому зелениться, хто працювати не ліниться.
Хто в червні байдикує, той узимку голодує.
Якщо в червні рідкий дощ буває, то у вулику медок прибуває.

мЬь

в
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Юному другові

червень

Зашуми весною, зелен луже,
Теплий вітре, шелести в гіллі!
Юний мій товаришу, мій друже,
Жить тобі на цій легкій землі!

ЛІТО

Бачить, як струмки біжать з узгір’я,
Як Каховка водам стеле путь,
Як великі і малі сузір’я
Над твоєю школою цвітуть.

1989

Слухать, як проходять теплі грози
У травневій далі голубій,
Як гудуть гарячі паровози
На далекій станції новій.
їсти хліб з дорідної пшениці,
Воду пить, де грають голубки,
І саджати в землю до зірниці
Від посухи золоті дубки.
На Дону, на Волзі, на Дунаї
Все твоє, на все життя твоє,
Де весна сторіками гуляє,
Де в труді Вітчизна устає.
Де метал клекоче в домнах дужо,
Де кують в артілі ковалі.
Юний мій товаришу, мій друже,
Жить тобі на світлій цій землі.
Та йдучи у путь свою відому,
Пам’ятай на дні і на роки,
Хто тобі добро це дав малому,
Дарував це щастя на віки.
І тоді в труді прибавиш сили,
Все, що мріяв, зробиш до пуття,
Леніна ім’я огненнокриле
Хай тебе веде на все життя!
А Н Д Р ІЙ МАЛИШ КО

87

занадцять

місяців

1989

ЛІТО

червень

Вуличка
мого дитинства

^

Це була звичайна вуличка.
Липи. Лави. Квітники.
Школа. Біля школи — «Булочна».
Блиск веселої ріки.
Пофарбовані
і кульбаби, і
і морозиво в
і фонтанчик,

парканчики,
коза,
«стаканчиках»,
і базар.

Я ходила до дитсадика.
А за мною котик Лис.
А в зелених палісадниках
синьо півники цвіли.
Пахло кропом з магазинчика,
півень радісно кричав,
а бабусі на ослінчиках
колихали онучат.
А дорослі все балакали
про незрозуміле нам.
І частенько мами плакали,
бо була тоді війна.

Що таке війна — збагнула я
в літній день біля ріки,
коли небо затягнулося
чорнохмар’ям літаків.
І моя маленька вуличка
спалахнула з краю в край —
школа, біля школи — «Булочна»,
двір, і липи, і сарай.
Як будинки з криком падали
в палісадники лицем!
Я боюсь про це і згадувать.
Я боюсь писать про це.
Я живу на іншій вулиці.
Знову мир. І тиша знов.
В синім небі розгорнулися
Паруси новобудов.
Та іноді серце все-таки
озирається назад.
Де дівчатко у беретику?
Де фонтанчик? Де базар?
Школа. Біля школи — «Булочна».
Сквер синичками дзвенить.
Я зітхаю: рідна вуличка
не вернулася з війни.
ІРИ Н А ЖИЛЕНКО
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червен

ЛІТО
1989

У нас новина — дідусь завів
бджіл. Дві маленькі хатки стоять за
нашою великою хатою у садку, і я
вже зранку біжу до них.
Хатки називаються вуликами.
Продеру очі, зирк у вікно — со
нячні промені так і стрибають по
шибках.
Зирк по хаті — а їх повна хата.
Отак вистрибом літають. Наче ті
бджоли. Тільки не гудуть. То на
дзеркалі зблиснуть, то у відрі з во
дою, то на миснику серед посуду.
Якби не бджоли — сидів би і ди
вився.
Біжу до бджіл.
Гульк — а на порозі півень.
— Кукуріку! — здоровкається.
Треба б йому нотацію прочитати
за те, що знову водив курей у шкоду.
Але він довго огризатиметься. По
казуватиме, начебто не розуміє.
Потім з ним побалакаю.
Тільки й кажу півневі:
— Ніколи мені — йду бджіл
пасти.
Він сердиться і гулькотить, мовби
повен рот води набрав.
— Ото треба було в шкоду не хо
дити,— таки кажу йому.
Він образився і подибуляв до кри
ниці. Ліг, очі заплющив.
Треба кинути йому зерна. А то
геть розсердиться.
Кидаю зерна. Він згукує курей, а
тут бджоли летять.
Знову запізнився через цього
півня!
Бджоли полетіли пастися аж на
гречку. Якби ж вони втрапили
додому!
Побіг би, пригнав би назад, але
не знаю, де наші, а де чужі. Треба
їх якось позначити.

місяців

Оповідання

Сиджу біля вуликів. Дивлюся, як
танцюють золоті бджоли на сонці.
Дзвенять. Раді-радісінькі, що тепло,
що немає дощу і що я сиджу біля
них. Ці нікуди не дінуться. Вони
вулик стережуть. Як би ті не заблу
кали — дорога до гречки далека.
Може, собаку завести, хай пасе
їх. По телевізору показували, як
собаки овець пасуть. З бджолами
собаці буде легше — їх вовки не
крадуть.
Скажу дідусеві про собаку. Вона
й курей виганятиме зі шкоди.
Сонце гріє, трава росте, я слухаю.
Летять! Летять, наче літаки. Одна
за одною. Ото, мабуть, напаслися!
Сідають. Залазять у вулик. Щось
кажуть тим, які вулик стерегли.
Хваляться, яка добра гречка.
Тепер ці спочивають, а ті летять.
Біжу за ними і свищу, щоб не
одбилася яка в дорозі.
А назустріч дід.
— Куди це ти летиш?
— Бджоли пасти!
— Бджоли пасти? — дивується.
— Треба собаку завести, то не
буде мені мороки. І курей глядіти
ме, і бджоли пастиме,— кажу
йому,— бо скільки можна без со
баки жити?
— Буде тобі собака,— обіцяє.
А бджоли вже полетіли — і не
видно, й не чутно їх. А мені знову
потерпай, чи втраплять додому.
Ідемо з дідом до вуликів. Він
щось там порається.
— Смачний для тебе мед буде,—
каже дід.— Такої гречки давно вже
не родило.
Бджоли діда не бояться. Сідають
на білу бороду — прямо в рот за
глядають, що він скаже.
А мене ще бояться. Бо не звикли.
Нічого, звикнуть.
Шкода, що в мене борода не росте.

Дванадцять

ЗОЛОТІ БДЖОЛИ____________

червень

ЛІТО
989

Вони думали б, що я дід. І теж сіда
ли б на бороду.
О, знов летять!
Вже напаслися. І не заблукали.
От розумні! Як собаки розумні!
Дід правильно їх вибрав.
Прямо над хатою — сонце.
І вони вилітають начеб прямо з
того сонця. Летять до вуликів. До
нас. Гудуть, блищать проти сонця.
— Золоті в нас бджоли,— кажу
дідові.
— А золоті ж,— погоджуєть
ся.— Золоті...
М ИХАЙЛО СЛАБОШ ПИЦЬКИИ
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ЗНАЙ, ЛЮБИ,
И К Ж И Н

СЕЗОН ТИШІ
Сезоном тиші називають період з
кінця квітня до початку липня, коли
дикі тварини висиджують потомство — пташенят, звіренят, плазунят... Але називають не тому, що то
ді тиша стоїть у лісі, в полі, в долині
ріки. А тому, що тиші в цей період
треба дотримуватись: якнайменше
тварин турбувати, не заважати їм
піклуватись про свою малечу.
Присутність людей у місцях, де
живуть дикі тварини, створює так
званий «фактор турбування», який
викликає у тварин стан постійної
напруженості, порушує добовий
ритм їх життєдіяльності.
Птахи, якщо їх наполохати, зму
шені злітати з гнізда.
Деякі птахи мають врівноваже
ний тип нервової системи, вони обе
режні і швидко- звикають до нової
ситуації. Сіра' ворона, наприклад,
не відлітає далеко від пташенят,
навіть якщо їх разом з гніздом пе
реносять з верхніх гілок дерева на
нижні. Вона повертається до гнізда,
тільки-но від нього відійдуть.
Та якщо кілька разів потурбувати
дику гуску — вона покидає гніздо
назавжди. Годинами не повертають
ся до гнізда зігнані з нього журавлі,
глухарі, качки. Яєчка за цей час мо

ВОЛОДИМИР БОНДАРЕНКО

червень

ЛІТО
1989

чі, вони не випали, а покинули
гніздо.
Батьки чують їх писк і носять їм
їжу доти, доки ті не зможуть жити
самостійно.
Не слід пестити й торкатися моло
дих звірят, бо чужий запах може
відвернути від них матір. Ведмедиці
ж, лосихи та деякі інші звірі, якщо
вони з малятами, можуть на люди
ну напасти, і неважко уявити, чим
це може закінчитися.

т
ь місяців

жуть охолонути — і з них не вилуп
ляться пташенята.
Але ось пташенята вивелись.
Батьки повинні безперервно їх го
дувати (кожні 15— 17 хвилин світ
лого періоду доби), захищати від
негоди, зігрівати. Зрозуміло, що мо
же трапитися, якщо їм заважати.
Пташенята, яких мати водить ви
водком (глухар, тетерев, куріпка
та ін.), по сигналу тривоги розбі
гаються і затаюються, але частина
відбігає задалеко, не чує потім
материного голосу, гине від холо
ду, стає здобиччю хижаків.
Навіть проста допитливість, особ
ливо властива підліткам, може при
звести до трагічних наслідків.
Здається, що там особливого: роз
сунув гілки або траву, помилувався
голубенькими яєчками чи жовторо
тими пташенятами, та й пішов собі
далі. Однак гніздо вже розмасковане, шлях до нього відкритий і воро
ні, й куниці, й тхору, і будь-якому
іншому лісовому розбишаці.
Дорослих птахів не можна турбу
вати, коли вони линяють. У лебедів,
гусей, качок, журавлів одночасно
випадають всі пера крил, птахи
втрачають здатність літати (ле
бідь — на півтора місяця), перехо
вуються в найглухіших місцях.
На узліссях, на лісових галяви
нах часто можна бачити пташенят,
які ще не вміють літати. Людям
здається, що малюки випали з гніз
да і можуть загинути. Пташенят
ловлять, несуть додому... Цього ро
бити не слід. Пташенята непосидю
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ЛАСОЧКА____________________

Дванадцять

місяців

1989

ЛІТО

червень

Оповідання

Як сонце тільки-но червонило
небо на сході, Арсен уже сидів у чов
ні біля своєї верби і пильнував за
вудками. В лісі бродив туман, під
волочений сонячним промінням,
туркотіли припутні, вистукували
дзьобами дятли, а іноді лунко трі
щало галуззя і було чути: хро-хро...
хря-хря...
Арсен знав, що то вепри з вивод
ками вепренят вертаються з нічного
пасовиська у свої сховища...
А одного разу, коли Арсен, зігрі
тий сонцем, куняв у човні, то підво
дячи, то опускаючи голову, за спи
ною в нього почулося тоненьке
скімлення. Арсен прокинувсь і
огледівся.
Високо на кручі, супроти човна,
схиливши голову набік, стояло ли
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сеня. Воно дивилося трохи здиво
ваними і зовсім не хитрими очима.
Потім перевело погляд у задок чов
на і облизнулося: на дні, засланім
травою, лежала риба.
— Ану! — сказав Арсен і ляснув
себе долонею по коліну.
Лисеня трохи позадкувало, проте
не втекло.
— Бойове,— сказав Арсен.— То
що тобі — рибки закортіло?
Лисеня тоненько писнуло.
— Ну, на вже,— Арсен трохи по
думав і додав: — Ласочка...
Рибина летіла вище лисеняти, але
воно прудко підскочило й ухопило
її передніми лапами.
— Молодця! — похвалив Арсен і
заходився міняти наживу.
А коли озирнувся, лисеняти вже
не було.
Однак наступного ранку воно
прийшло знову. І знов Арсен кинув
йому рибину. Одну, бо лисеня біль
ше не просило.
Так вони й потоваришували. Не
забаром лисеня вже знало, що його
звати Ласочка і що коли Арсен ка
же: «Встань!» або «Ляж!», то треба
вставати, або лягати. Знало також і
те, що риба інколи не клює. Сидитьсидить Арсен, а поплавки на його
вудках ані ворухнуться. Тоді Ла
сочка не скімлила і не молотила
хвостом по землі, як завжди, поба
чивши у човні рибу, а лягала в тра
ву і ждала. Арсенові набридало ди
витися на нерухомі поплавки, і він
часто-густо засинав.
Сидить і спить. А якось чує крізь
сон: Ласочка дзявулить. Прокинув
ся, аж поплавка на одній вудочці
немає, поринув. А лисеня на кручі
вухами пряде, передніми лапами
дрібушить-витанцьовує од нетерп
лячки. Вхопив удочку, смик — є
окунь!

ГРИГІР

тютюнник
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червен

ЛІТО

А вчетверте озирнувся — стоїть
на кручі велика пухнаста лисиця з
розумними, але зовсім не хитрими
очима, а поруч неї — лисеня.
— Ласочко? — невпевнено по
кликав Арсен.
Лисиця задріботіла передніми ла
пами, замолотила хвостом по зем
лі й лягла. Лисеня ж, побачивши у
човні рибу, облизнулося й тихенько
заскімлило.
— Т е-те-те...— весело сказав
Арсен.— Це що ж виходить: я увесь
ваш рід годуватиму?
І кинув на кручу рибину.
Лисеня спіймало її передніми ла
пами і стало їсти. А Ласочка сиділа
нерухомо, пильно стежачи за по
плавками...
З того часу вони рибалили втрьох.

1989

—
На, Ласочко, це ти спійма
ла! — весело сказав Арсен і кинув
окуня на кручу. З того дня він вже
не боявся спати, бо як тільки попла
вок ворухнеться, то Ласочка його і
розбудить.
Так вони й рибалили вдвох.
Потім настала довга-предовга зи
ма. Ліс прибрався в іній та ожеледець. І не співали вже в ньому пта
хи, тільки вітер ночами завивав у
гіллі. Старий Арсен уже не ходив на
річку, але часом згадував Ласочку:
де-то вона тулиться в таку холод
нечу?
А весною, коли крига скресла і
сонце вгріло землю, одніс Арсен
човна на річку, полагодив вудки і
знову, як торік, сів ловити рибу —
бабі та внукам на юшку. Вудить, та
все озирається: чи нема, бува, Ла
сочки? Раз, і вдруге, і втретє — не
має...

ОЛІВЕЦЬ

червень

ЧОМУ ТАК
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ПИСАТИ, ПИСАНКА
Такі два різні слова, правда? Одно
знайоме, а друге — не дуже. Писанка — це куряче яйце або яйце, зроб
лене з дерева чи глини, і красиво,
яскраво, різнобарвно розмальоване.
Що спільного між ними? А спільне
те, що слово писати означало спо
чатку «розмальовувати фарбами»,
«покривати щось узорами», а вже
потім виводити літери пером чи
олівцем.

лиш икоі,

тшхпш...
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У давнину писали не на папері, а
на пергаменті — спеціально оброб
леній телячій шкурі. Пергамент був
дуже дорогим, писати на ньому було
справою дуже відповідальною. Щоб
писати рівно й красиво, олов’яними
кружечками проводили на перга
менті тонкі лінії, а вже потім по
них рівненько й акуратно писали
(іншими словами — робили собі
зошит в лінійку). Пізніше з’явилися
замість кружечків олов’яні палички
в дерев’яній оправі (щоб не брудни
ти рук). Ці олов’яні палички —
олівці — набули поширення в Євро
пі, з’явилися і в нас. Цікаво, що оло
во збереглося лише в назві олівців,
бо сьогодні серединки олівців роб
лять з графіту.

ДИКТАНТ_________________________

червен

Звичайнісінький диктант, який
часом завдає нам клопотів, і той
виявляється чужинцем, «римляни
ном». У латинській мові було слово,
яке означало «говорити для запису
вання». Далі це слово («діктаре»)
почало означати «розпоряджатися,
наказувати». Тому серед нащадків
цього латинського слова ми зустрі
чаємо і нашого знайомого — скром
ний шкільний диктант, і грізне сло
во диктатор — особа, що має не
обмежену владу і нав’язує свою во
лю іншим, і багато інших слів.
А Л Л А КОВАЛЬ

Понад морем табори
Понад морем табори,
На флагштоках прапори.
У молочному серпанку
Чорноморська далина.
Тишу табірного ранку
Будить сурма чарівна.

о»

Не злічити таборів,
Не злічити прапорів,
Плиньте тиждень узбережжям,
Надувайте паруси,—
Скрізь задивлені в безмежжя
Синьоокі корпуси.
Скільки сміху та пісень
Чує море день у день!
Дітвора, мов з міді лита,
В синій купелі морській
І гартується щоліта,
И дружбі учиться людській.
Понад морем табори,
На флагштоках прапори.
Де, в якій іще країні
Все те має дітвора?..
Щира дяка Батьківщині,
Що палаци білостінні
Зводить дітям для добра!
ОЛЕКСАНДР ПАРХОМ ЕНКО
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* * *
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.
Т А Р А С ШЕВЧЕНКО

ЗНАЙОМТЕ
КНИЖКА

ЦОК-ЦОК, МОЛОТОК...
Ця книжка для тих, хто любить
працю, хоче навчитися майструва
ти, творчо мислити. Що треба зро
бити, щоб велосипед їздив краще і
швидше? Чи можна механізувати
збір урожаю в шкільному саду? Що
можна іще змайструвати власними
руками для свого дому?
Книжка пропонує оригінальні
саморобки з дерева, металу і пласт
мас, цікаві аплікації з природних
металів, дає технічні консультації
і практичні поради.

«ВСЕ ПРО ТЕБЕ
ТА ПРО ВСІХ»
Така назва в книжки Анатолія
Косте цького.
...Довго лежав у скрині всіма за
бутий Свисток. Важко переживав,
що не засвище більше ніколи шпа
ком, не заллється розлого ні на теп
ловозі, ні на пароплаві. Сталося
диво. Хлопчик вийняв його із скри
ні. Ожив Свисток — виявився чарів
ником. Усе на світі має діяти, а не
лежати непорушно в скрині. У
книжці ви знайдете вірші, казки,
жарти... Ось сонячний зайчик не си
дить без діла: бавиться з кульбабками, «бабине літо» заплітає в по
жовкле осіннє листя. А рак-дивак
вважає, що всі, крім нього, ходять
неправильно, навпаки...
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СТОРІНКА- ВЕСЕЛИНКД

Знайдіть відмінності між цими
малюнками.
Розшукайте три квіточки, які б
мали п’ять пелюсток.

— У тебе є улюблені книжки?
— Аякже! «Муму», «Капітанка»,
«Білий пудель»...
— Чому саме ці?
— Мама не хоче купити цуце
няти...
На покосі косар Касян косою
косить.
Ось такий майданчик вирішили
піонери обсадити деревцями. При
везли до школи десять саджанців.
Де копати ямки, щоб вздовж кож
ного боку майданчика росла однако
ва кількість дерев?
7

662 -і
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Пн.

ЗО л и п н я —
День ВійськовоМорського Флоту СРСР.

ЛИПЕНЬ

3
10
17
24
31

Вш.

4
11
18
25

Ср.

5
12
19
26

Чт.

6
13
20
27

Пт.

7
14
21
28

С6.

1
8
15
22
29

Нд.

2
9
16
23
ЗО

НАРОД СКАЖЕ
ЯК ЗАВ'ЯЖЕ
У липні сонце йде на зиму, а літо на спеку.
Хто в липні жари боїться, той взимку не, має чим погріться.
Чого липень і серпень не доварять, того і вересень не досмажить.
Коли Ячмінь викидає колос, соловейко втрачає голос.
Липнева роса, як сльоза: нею ліс вмивається, із нічкою прощається.
У липні на дворі пусто, зате в полі густо.

100

липень

ЛІТО

В час гарячий полудневий
Виглядаю у віконце:
Ясне небо, ясне море,
Ясні хмарки, ясне сонце.
Тиша в морі... Ледве-ледве
Колихав море хвилі;
Не колишуться од вітру
На човнах вітрила білі.
З тихим плескотом на берег
Рине хвилечка перлиста;
Править хтось малим човенцем,—
В’ється стежечка злотиста.
Править хтось малим човенцем,
Стиха весла підіймає,
І здається, що з весельця
Щире золото спадає.

1989

«Леся була щедро обдарована від при
роди. Крім виняткових здібностей поетич
них та всіма знаного в ній таланту до
вивчення мов, почувала вона вільно себе
і в стихії музики... і це ж вона, Леся,
будучи зовсім юною, написала перший у
нас підручник з історії стародавніх наро
дів, а, крім того, роками з любов’ю зби
рала українські народні пісні, виявивши
смак і сумлінність етнографа... Та, мабуть,
найяскравіше обдарованість Лесі розкри
вається в силі й буянні її фантазії, нестрим
ному леті уяви... Фантазія, ця сестра поезії,
вже з дитячих літ зваблювала Лесю в таєм
ничий світ народних легенд і казок, в за
чакловані хащі волинських лісів та в нічну
тишу повитих місячним маревом озер, де
багата уява вигледжувала русалок та пере
лесників, мавок та потерчат...»

місяців

Тиша морська

Дванадцять

ЛЕСЯ УКРАЇНКА

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

* * *

* * *

Вже сонечко в море сіда;
У тихому морі темніє;
Прозора, глибока вода,
Немов оксамит, зеленіє.
На хвилях зелених тремтять
Червонії іскри блискучі
І ясним огнем миготять,
Мов блискавка з темної тучі.
А де корабель наш пробіг,
Дорога там довга й широка
Біліє, як мармур, як сніг,
І ледве примітно для ока
Рожевіє пінистий край.
То іскра заблисне, то згасне;
Ось промінь останній!... Прощай,
Веселеє сонечко ясне!

Спить озеро, спить ліс і очерет.
Верба рипіла все: «Засни, засни...»
І снилися мені все білі сни:
на сріблі сяли ясні самоцвіти,
стелилися незнані трави, квіти,
блискучі, білі... Тихі, ніжні зорі
спадали з неба — білі, непрозорі —
і клалися в намети... Біло, чисто
попід наметами. Ясне намисто
з кришталю грає і ряхтить усюди...
Я спала. Дихали так вільно груди.
По білих снах рожевії гадки
легенькі гаптували мережки,
і мрії ткались золото-блакитні,
спокійні, тихі, не такі, як літні...
ЛЕСЯ У К Р А ЇН К А
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КОРАБЕЛЬНИЙ
ПРАПОР

1989

ЛІТО

лип

Оповідання

У Сергійка не було ні батька, ні
матері — їх убили фашисти. А його
взяли служити на бойовий корабель
юнгою. Як і всі матроси, він фарбу
вав борти, мив палубу, начищав до
блиску поручні, а вранці разом з
усією командою стояв струнко, поки
підіймали корабельний прапор.
Якось він спитав у боцмана:
— А навіщо щоранку на щоглу
піднімають прапор?
— Корабельний прапор, Сергійку,— відповів боцман,— це честь
і гордість, це святиня кожного ко
рабля.
— А якщо його зіб’ють у бою?
— Якщо прапор зіб’ють,— суво
ро сказав боцман,— його треба не
гайно підняти. Хай підлий ворог
навіть на хвильку не порадіє, що ми
схилили перед ним свій прапор.
Тривала війна проти німецьких
фашистів, і кораблеві не доводилось
застоюватись біля причалу. Цього
разу вийшли у море, коли юнга ще
спав. Схопившись з ліжка, він вибіг
на палубу і зупинився зачарований.
Зустрічний вітер котив і котив вели
кі круті хвилі. їм не було ні кінця ні
краю. А над головою у високому си
ньому небі пропливали отари бі
лястих хмар. Сергійко відчув, як
груди його наливаються гордістю за
свій корабель. За прапор на щоглі,
який полощеться під свіжим ранко
вим вітром.
І тут сигнальний голосно вигук
нув:
— Бачу ворожі літаки!
Не встиг Сергійко отямитись, як
спалахнув жорстокий бій. Надівши
каски, матроси стріляли по фашист
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ських літаках, а ті, мов коршаки,
кружляли в повітрі і кидали бомби,
цілячись у корабель. Та не міг же
юнга стояти й дивитися, як б’ються
його друзі-моряки. Він підбіг до зе
нітної гармати і заходився подавати
снаряди.
Раптом Сергійко побачив, що вер
хівку щогли ніби зрізало невиди
мим ножем і корабельний прапор
упав просто на палубу.
Сергійко кинувся до прапора, схо
пив його і притиснув до грудей. Гля-
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нув на щоглу — висока, гладенька і
слизька. Але що б там не було, на
неї треба вилізти.
Хлопчик обхопив щоглу руками
й ногами. Він дерся вгору, а прапор
майорів у нього в руках.
Знову недалеко від корабля розіт
нувся вибух. Корабель здригнувся.
Сергійкові пальці сковзнули по
слизькій щоглі, та він утримався.
Він не бачив, як від одного ворожого
літака трасуючі кулі полетіли на
нього. Всім на кораблі стало ясно,
що фашистський льотчик хоче зби
ти відважного моряка зі щогли.
Прапор уже майорів на щоглі.
Дружніше загриміла корабельна
артилерія. Сергійко спускався на
палубу. Але кулі від ворожого лі
така знову полетіли в його бік. Він
раптом відчув, як щось обпалило
його, все тіло скувала непереборна
кволість, пальці випустили щоглу,
і хлопчик упав на палубу.
Він уже не бачив, як до нього
підбіг боцман, як підняв його на
руки, підніс і обережно поклав на
матрац, не чув, як боцман шепотів
тремтячими губами:
— Сергійку!.. Сергійку!.. Хлоп
чику ти наш дорогий!.. Ну, що ж це
ти?..
Юнга опритомнів і розплющив очі
вже тоді, коли бій закінчився і ко
рабель ішов своїм курсом. Він ба
чив навколо себе рідні обличчя ма
тросів і найближче — обличчя боц
мана.
— Живий, живий наш Сергій
ко! — радісно промовив боцман.
— А прапор?..— кволим голосом
спитав хлопчик, пригадавши все.
— Прапор на місці. Як ти приче
пив, так і висить. Он глянь, який
гордий. На всіх морях і в усьому сві
ті його видно!
ДМИТРО Т К А Ч
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НАШ А МОВА
Прислухайся: зранку й до вечора
навколо тебе звучить мова. Ось у су
сідній кімнаті з кимось розмовляє
мама, віддалік чується голос дикто
ра радіо, з вулиці долітає то шум ма
шин, то ледь чутні голоси людей.
Ми всі так звикли до цього, що вже
майже не помічаємо звучання мови
навколо. «Пише коли хтось звертає
ться до нас безпосередньо, ми чуємо
й відповідаємо.
А тепер припустимо на хвилинку,
що мови нашої — та й інших мов на
землі — ще нема. Якою була б зем
ля? Якими були б ми? Навіть уяви
ти важко, яка б це була сумна й по
хмура картина: немає великих міст,
ба навіть малих сіл, не ходять поїз
ди, не літають літаки, немає авто
мобілів, скрізь тихо, порожньо й
сумно. Стіною стоять непроходимі
ліси, а в них хижі звірі, гадюки й
сови... А хто там боязко визирає з
печери? Та то ж людина! Зіщули
лась від холоду й страху, щільніше
натягає на голі плечі якусь шкуру,
з острахом оглядається... Такими
наші пращури були колись, такими
б надовго залишились люди, якби
вони не зробили геніального від
криття. Вони винайшли мову.
Мова допомогла людям порозумі
тися між собою. Недарма ж і сьогод
ні кажуть: «Треба знайти спільну
мову». Люди почали полювати на
великого звіра не поодинці, а гур
том, домовившись заздалегідь про
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роль кожного у цій складній і не
безпечній справі. Мова дуже пома
гала нашим предкам у їх важкому
житті. Разом, усім великим родом,
легше було корчувати ліс, звільняю
чи місце для посівів, разом приру
чати, а потім пасти худобу. І якщо
раніше кожен повинен був сам доду
матися до того, як зробити ту чи
іншу роботу, то маючи мову, можна
було розповісти молодшим про все,
передати їм свій досвід. І тепер кож
не наступне покоління людей не по
винне було починати все з самого
початку: вчитися виготовляти зна
ряддя праці, довго, а часом і дарем
но шукати найпридатнішу землю й
найбагатші пасовиська. Батьки пе
реказували дітям усі здобуті знання
й навички, усі вивідані ними таєм-
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зували: «Піди туди!», «Візьми
оце!», «Допоможи підняти!» Та про
ходили століття, змінювалися лю
ди, вдосконалювалися й мови, яких
на той час уже було багато. Не одра
зу мови різних народів стали таки
ми, як вони є сьогодні. Так, напри
клад, ми звикли міряти відстань
метрами й кілометрами і думаємо,
що так було завжди. А дві тисячі
років тому германці не знали інших
мір, ніж людські кроки. Вони каза
ли: «Ліс тягнеться на дев’ять днів
шляху для хорошого пішохода».
Пізніше відстань міряли вже не но
гами людини, а ногами коня: «Звід
си до берега моря десять днів верхо
вого шляху». Змінювалися уявлен
ня людей про оточуючий світ, змі
нювалися й слова у мовах різних
народів.
А далі сталася подія величезної
ваги: люди винайшли письмо.
Уявіть собі школу, в якій немає зо
шитів, книжок, щоденників, класної
дошки — нічого. Як ви думаєте: чи
легко було вчитися в такій школі?
Дуже важко. Учням доводилося зі
слів учителя все завчати напам’ять.
Ви знаєте, як важко одразу запам’я
тати вірш. А тодішні учні завчали
не легкі вірші, а складені як вірш
важкі правила, довгі рецепти, спо
соби обробітку дерева і каменю,
лікування різних хвороб та багато
іншого. Тому винахід письма полег
шив навчання, відкрив дорогу роз
виткові багатьох наук і мистецтв.
Наше слов’янське письмо, знайо
мі й звичні літери абетки пройшли
довжелезний шлях, поки дійшли до
нас. Поклав початок у цьому один
дуже давній і беручкий народ —
фінікійці, які жили за ЗО століть
до нас. їх письмо запозичили і
вдосконалили стародавні греки.
Слов’янська азбука була зроблена
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ниці природи. У людей з’явилась
можливість разом, великими гурта
ми виконувати важку й складну
працю: будувати житла і храми,
прокладати шляхи, відбивати напа
ди ворогів. І в усьому цьому — у
всій складній і багатоманітній пра
ці — людям допомагала мова. А
праця, кажуть, і створила сучасну
людину. У праці люди розвивали
свої розумові й фізичні можливо
сті, змінювалися самі й змінюва
ли світ навколо себе. От що таке
мова!
Мова первісних людей була дуже
бідною, вона складалася з небага
тьох слів. Значення у кожного тако
го слова були нечіткими, їх супро
воджували рухами, які допомагали
людям порозумітися. Рухами вка
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за зразком грецької. До 24 грецьких
літер було додано ще 19 літер. До
нас, на наші землі ця азбука при
йшла тисячу років тому. За цей час
вона змінювалась і вдосконалюва
лась, поки стала такою, якою ми всі
сьогодні користуємось. Важко на
віть уявити, скільки людей протя
гом століть доклали зусиль, щоб
сьогодні ми з вами могли писати й
читати.
Скільки мов на землі? Вважають,
що їх близько п’яти тисяч. Ними
розмовляє далеко не однакова кіль
кість людей: китайською мовою,
наприклад, розмовляє понад 900 мі
льйонів людей. Таку кількість лю
дей просто неможливо уявити! Ба
гато людей на землі розмовляє ро
сійською мовою — їх аж 240 мі
льйонів.
Українською мовою розмовляє
приблизно 45 мільйонів чоловік.
Наша мова належить до високорозвинених мов світу. Багато зробили
для вдосконалення нашої мови кра
щі представники народу — пись
менники, вчені, видавці книг, газет
і журналів, освічені люди різних
часів. Особливо почесне місце нале
жить Тарасові Григоровичу Шев
ченку, який обробив, відшліфував
дорогоцінне каміння — мову про
стого, пригнобленого тоді народу
України. Доклали своїх рук і сво
го розуму пізніші покоління укра
їнських письменників, учених, жур
налістів; допомагали їм у цьому
представники російського, білорусь
кого, польського та інших народів.
Багато нових слів ми запозичили
у своїх близьких і далеких сусідів.
Запозичалися слова здавна. Тому
багато з них давно стали своїми,
усі вже забули про їх походжен
ня. Наприклад, знайоме вам слово
крейда прийшло до нас з далеких
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країв — з острова Кріт. Римляни у
давнину вивозили з цього острова
білу глину як будівельний матеріал
і називали його крета. Пізніше цю
глину почали вживати у себе гер
манці, називаючи її спочатку кріда,
а потім крайде. Від германців це
слово прийшло до нас. Так від поко
ління до покоління мандрувала на
ша мова, поки дійшла аж до нас. І
кожне нове покоління вносило в неї
щось нове, збагачувало й удоскона
лювало її.
Ми з вами одержали у спадок су
часну українську літературну мо
ву— багату, розвинену, гнучку. Нею
можна висловити все: від найсклад
ніших і найновіших наукових від
криттів до найвеселіших віршів, пі
сень і оповідань. Але вона легко, без
зусиль сама в руки не дається.
Ви бачили, мабуть, великий кон
цертний рояль — красивий, блиску
чий. Ось до нього підходить хтось
із вас, несміливо доторкається до
клавіші. Лунає глибокий, м’який
звук. Як хочеться, щоб це був не
окремий звук, а мелодія, хочеться
заграти щось красиве, але... Якщо
ви не вчилися грати — нічого у вас
не вийде. Треба довго вчитися, на
полегливо тренуватися, щоб з-під
пальців легко й плавно полилася
мелодія.
Отак і з мовою. Постає вона перед
нами в усій своїй красі й принадно
сті в піснях і віршах, казках і опо
віданнях майстрів. А от коли дово
диться самому щось переказати або
розповісти, то виходить щось схоже
на оту невправну гру на роялі —
звуки є, а мелодії немає. Щоб вільно,
невимушено, красиво розмовляти,
треба вчитися. Вчитися довго й на
полегливо: вивчати правила, бо це
закони мови, завчати нові слова й
цілі речення (прислів’я і приказки),
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Всім, хто думає, що карт створено
тільки для хлопчаків, радимо звер
нутися на Херсонську міську стан
цію юних техніків. Там вас по
знайомлять з ученицями 22-ї серед
ньої школи Оленою Ковальовою,
Галею Волковою і Ганною Кутягіною і неодмінно розкажуть про те,
що ці школярки виступали за нашу
республіку на всесоюзних змаган
нях на приз клубу «Срібний кар
тинг». Вперше за багаторічну істо
рію змагань в них брали участь дів
чатка. Й виступили вони непогано.
Навіть в деяких дисциплінах хлоп
чиків обійшли. А в знанні Правил
дорожнього руху їм не було рівних.
Виявилося, що тут однієї сміливо
сті і сили ще замало. Потрібні аку
ратність, посидючість, уважність.
Як відомо, більшість картів зби
рають самі хлопчаки. Видатний ра
дянський авіаконструктор О. К. Антонов якось сказав, що людина, яка
збудувала машину, варта п’ятьох.
От у юного картингіста й з’являєть
ся шанс перевірити себе, свої знання
і майстерність. Адже карт будується
по тих самих законах слюсарного
мистецтва, що й найсучасніші
швидкісні автомобілі. І на картах
можна обкатувати технічні новинки
сьогоднішнього
машинобудуван
ня — новий вид пального, систему
передач чи двигун.
Але хлопчакам — аби швидше
осідлати машину. І — вперед, на
трасу, змагатися. А от дівчатка
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бо це збагачує вашу мову, вчити на
пам’ять вірші, бо це розвиває па
м’ять. І тоді, послухавши вас, хтось
скаже: «Як прекрасно звучить
українська мова! Недарма її порів
нюють зі співучою італійською мо
вою!» (А чи завжди нагадує співу
чу італійську мову ваша відповідь
на уроках?)
Ми живемо в багатонаціональній
країні, в якій російська мова допо
магає різним народам розуміти
один одного. Тому російську мо
ву — мову, якою розмовляв вели
кий Ленін,— вважають за потрібне
вивчати не лише народи нашої краї
ни, а й люди багатьох країн світу.
Знати, крім своєї рідної, ще й ро
сійську мову — почесний обов’язок
кожної людини в нашій країні.
У школі ви ще вивчатимете одну з
іноземних мов: англійську, або
французьку, або німецьку, або іс
панську. Вона відкриє вам шлях у
незнані далекі краї — спочатку че
рез книжку, фільм, платівку, а по
тім, може, і шлях у саму країну.
Адже багато дітей з різних країн
світу приїздять до нас відпочивати
і в гості; наші діти їздять до інших
країн, особливо якщо добре знають
мову, географію, літературу, історію
цієї країни (так їздила до США,
наприклад, Катя Личова).
У нас в країні є численні й нечис
ленні народи, але мову кожного з
них слід поважати і шанувати, не
залежно від кількості людей, які
розмовляють цією мовою. З такою ж
повагою ми ставимося до всіх наро
дів світу і їх мов.

липень

ЛІТО
1989
місяців
анадцять

значно терплячіші. Тому й вирішив
керівник
гуртка
картингістів
Херсонської станції юних техніків
І. Д. Кальченко запросити в гурток
картингістів дівчаток. І не помилив
ся. Зараз Ігор Данилович подумує
про те, щоб цілу окрему групу із
школярок створити.
Судномодельний гурток на стан
ції юних техніків не менш популяр
ний, ніж гурток картингістів. І це
зрозуміло. Херсон — місто портове.
Професії батьків багатьох гуртківців пов’язані з судноремонтом чи
суднобудуванням. Ось і мріють
хлопчаки побудувати свій корабель.
Разом з керівником вони роблять
радіокеровані моделі, що вміють
плавати по фігурному курсу. Конст
руюють вони й кордові моделі, здат
ні розвивати швидкість до 120 кіло
метрів на годину. Збирають міні-копії військових кораблів та вітриль
ників.
Багато гуртківців вступають до
судномеханічного технікуму. А про
тих, хто мудрує над своїми перши
ми моделями, керівник гуртка Пав
ло Михайлович Орлов каже:
—
Побудують, хоча й попрацю
вати прийдеться, і в бібліотеках по
сидіти, і майже рік чекати першого
спуску на воду! Побудують, якщо
п’ятьох вартими бути хочуть.
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ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ГРИ
«У літературі й мистецтві для ді
тей все починається з гри»,— лю
бить повторювати Юхим Петрович
Чеповецький.
Хтось може з цим і не погодитися,
але, якщо говорити про життя й
творчість самого Юхима Чеповецького, то це, безперечно, так.
Педагог за фахом і покликанням
(він навчався у Київському пед
інституті), Юхим Петрович все своє
життя зв’язав з вихованням дітей, з
піонерською роботою. Ще в далекі
довоєнні часи, коли так по-ранковому дзвінко лунали сурми й бара
бани, коли з піснею «Злиньте вогня
ми, синії ночі!» карбували крок пер
ші червоногалстучні загони, виру
шив він у свій похід, який триває й
досі. Він належить до тієї славної
армії піонервожатих, без запальної
енергії яких не існувало б, мабуть,
саме поняття щасливого піонерсько
го дитинства. Він з гордістю гово
рить про те, що серед його колишніх
піонерів є зараз і Герої Праці, і ви
датні вчені, і міністри, і генерали...
І всі вони з ніжною вдячністю зга
дують свого піонерватажка, зга
дують вогнища у лісі, музичні кон
курси, вікторини, змагання, «Два
притопи, три прихлопи», «Пірамі
ду будуй! Піраміду руш!» і багатобагато іншого неповторного й неза
бутнього, що називається одним
словом — піонертабір.
Талановитий і вигадливий, дотеп
ний і запальний, Юхим Чеповець
кий не міг не стати дитячим пись
менником. І він став ним. А справж
ній дитячий письменник — на всі

руки майстер. Він мусить уміти пи
сати і вірші, і прозу, і сценарії, і
п’єси. У реалістичному ключі і в
ключі фантастичному, казковому.
Юхим Петрович довів, що він Май
стер. Діти з захопленням читають
його вірші, поеми, віршовані казки
(«Пішов з цирку», «Таблиця пова
ги», «Чашчині іменини»), веселі
оповідання («Викапаний портрет»,
«Яфінті і Тифінті»), казкові повісті
(«Непосида, М’якуш і Нетак», «При
годи бравого солдата Пєшкіна»),
лялькові п’єси («Мишеня Мицик»,
«Я — курча, ти — курча» та інші).
Театр для дітей — особливе за
хоплення Юхима Чеповецького.
Театрові для дітей він оддає
останні десятиліття найбільше сил,
душі, енергії і завзяття. І це, ма
буть, закономірно. Така вже артис
тична ігрова природа його обдару
вання.
Мені не раз доводилося виступати
з Юхимом Петровичем перед юними
читачами. І коли я дивлюсь, як за
палюється він на сцені, як бурхливо
фантазує («Уявімо, друзі, що ми
з вами на кораблі, адже книга —
це корабель, що пливе по океану
уяви...»), як світяться радістю очі
юних його читачів, як вибухає
реготом і оплесками зал, я мимохіть
думаю: мабуть, він таки має ра
цію — все починається з гри!..
У 1989 році Юхиму Петровичу
Чеповецькому виповнюється сімде
сят — вік мудрості і щедрої творчої
віддачі.
Хай йому щастить!
ВСЕВОЛОД НЕСТАИКО

Річка
Я на річку
в день погожий
надивитися не можу.
Сонце гріє, аж пече.
Річка швидко так тече.
Бистрі хвилі,
як подружки,
мчать униз
все дужче й дужче...
Я приніс до річки таз,
Зачерпнув води, і — раз! —
повен таз, та ось біда —
в нім не та уже вода:
не барвиста, як у річці,
і сумна, як птах у клітці.
Щойно бігла
стрімголов,
а тепер лежить,
як шовк.
Нудьгувати я почав.
Що робити?
Що?
Не знав.
Думав, думав я — і враз
в річку виплюснувся таз!
— Хлюп! — зраділи вмить
подружки.
— Хлюп! — побігли дужче
й дужче.
Заяскріли і заграли,
ще бадьорішими стали.
Я на річку в день погожий
надивитися не можу.
Ю ХИМ ЧЕПОВЕЦЬКИИ
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ЗА П’ЯТЬ ХВИЛИН ДО ЗЕМЛЕТРУСУ
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В середньому щороку на планеті відбу
вається 300 тисяч землетрусів, під час яких
гине близько 15 тисяч чоловік, а збитки
від цих поштовхів вимірюються в мільйо
нах карбованців.
Найчастіше вони трапляються у двох
поясах — Тихоокеанському та Середзем
номорському. Також надто сейсмічні се
рединні хребти Атлантичного та Індійсько
го океанів. Та найбільше землетрусів буває (по площі і кількості) — в Радянському
Союзі. Землетруси не рідкість і на Україні.
Зокрема в Криму і Карпатах. Великий
землетрус, до 9 балів, був у Ялті 1927 року.
Тоді було зруйновано багато будинків, в
морі вихоплювалися вогняні стовпи...
Нині сейсмологи активно вивчають
біологічних
провісників
землетрусів.
Виявилося, що до сейсмічних коливань
чутливі деякі види риб, собаки, коні та
інші тварини.
Влітку 1923 року бельгійський іхтіологлюбитель помітив біля самісінького пля
жу в Хаямі (неподалік від Токіо), як на
мілководді раптом з’явилася «вусата тріс
ка», що живе лише на великих глибинах.
А за два дні стався сильний землетрус,
який зруйнував Токіо і знищив 143 тисячі
жителів. У Криму перед землетрусом

1927 року, розповідали місцеві жителі, з
дна Чорного моря піднялося на поверхню
багато сірководневих бактерій. Потім вони
зникли. За добу до землетрусу в Карпатах,
кілька років тому, коні (хоч тоді й стояла
тиха гарна погода) хропли й били об землю
копитами.
Рослина королівська примула квітує ли
ше тоді, коли ось-ось мають розпочатися
коливання землі. Вона росте на схилах
островів, далеко від людських поселень.
Її називають «квіткою землетрусу». Поява
такої рослини на тому чи іншому острові —
провісник цього стихійного лиха.
Вчені не раз публікували статті, де роз
повідається про те, що у фізичному стані
деяких людей відбуваються зміни перед
посиленою сейсмічною чи вулканічною ді
яльністю. В однієї жінки в Америці перед
землетрусом починаються важкі головні
болі. Вона передбачила землетрус від вибу
ху вулкана Сант-Хелен та Каліфорнійські
землетруси 26 квітня та 17 липня 1981 ро
ку. Вченими записані випадки, коли перед
землетрусом окремих людей переслідують
незрозумілі тривога і втома.
Статистичні дані медицини доводять, що
приступів стенокардії та інфаркту міокар
да було набагато більше до і після земле
трусу в Ташкенті 1966 року в порівнянні
з іншими роками. Відзначено пряму за
лежність кількості судинних захворювань
від сили й частоти підземних поштовхів.
Навіть з’явився новий медико-сейсмологічний термін: «синдром землетрусу».
ІВ А Н П А Д А Л К А
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Знайдіть відмінності між цими
малюнками.
Відомо, що Оля не в зеленому
платті, Люда не в салатовому, Світ
лана не в зеленому.
Хто в якому?
Линок, буря, міх, буква, їжа, база.
Перед вами ряд слів. Додайте по
одній літері на початку чи в кінці
слова і ви побачите, як на очах утво
рюватимуться слова з новими зна
ченнями.

Що стоїть посеред землі?
Ні електрика, ні гас — світить
всюди в нічний час.
Позмагайтесь, хто згадає більше
слів, які закінчувалися б на -ФОН.
Позмагайтесь, хто згадає більше
слів, які починалися б з ТЕЛЕ-...
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ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
У серпні хліборобові три роботи: косити, орати й сіяти.
У серпні серпи гріють, а вода холодить.
У серпні рибку ловив та й урожай загубив — зимою нічого їсти.
Серпень виймає серпа з-за стріхи, а вересень його ховає.

Степ

В степу жнива, та не женці —
Комбайни косять пшениці.
Як ті жуки, повзуть уряд
За самий обрій і назад.
Дзвенить, немов жива струна,
Потік зерна.

Іду шляхом, сонце сяє,
Вітер з травами говорить;
Перед мною і за мною
Степ колишеться, як море.

Зметнувшись радісно в зеніт,
В блакиті жайворон дзвенить,
Дарує пісню, мов зорю,
І сіячу, і косарю.
Яка краса, які дива —
Оті жнива!..

А затихне вітер буйний —
Степ, мов камінь, не двигнеться
І, як килимком багатим,
Весь квітками убереться.

ЛІТО

Потік зерна! Таки ж потік
Пливе державі у засік
І серце людям звеселя,—
За труд оддячили поля.
Шепочуть мідні пшениці:
«Печіть млинці!»

серпень

Жнива

Тихо всюди, тільки де-де
Вітерочок пронесеться
Та на землю із-під неба
Пісня жайворонка ллється.
Я К ІВ ЩОГОЛІВ

ОЛЕКСАНДР П АРХОМ ЕНКО

Зерно
Били його на токах залізних,
Пересипали в ночах запізних,
Жаром термітним пекли під боки,
Щитом броньованим толочили,
І випивали останні соки,
І виминали двожильні жили.
В землю ввігнали за мить єдину
Зеренце, зерно, хлібну зернину.
Воно ж, як людина, забувши втому,
Чекало весни й молодого грому,
Зросло, підвелось, перейшло
обніжками
Перед руїнами, біля хати,
И пошкандибало зеленими ніжками
Людину погодувати.
А Н Д Р ІЙ М АЛИШ КО
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Таємниця

Дванадцять

місяців

1989

ЛІТО

сеРпень

Оповідання

Мамлакат і Саліма ніяк не мог
ли домовитися між собою. Вийде
одна з них на вулицю, підмете до
ріжку біля свого будинку, а сміття
залишить там, де починається подружчине подвір’я. Друга дівчинка
вчинить так само.
— Чому ти не прибираєш сміт
тя? — ображається Мамлакат.
— А нащо ти замітаєш його на
мій бік? — запитує Саліма.
— Я не збираюся робити чужу
роботу.
— А мені не потрібна твоя.
Правда, дівчатка швидко мири
лись і гралися, забувши про супе
речку.
Коли наступного разу Мамлакат
і Саліма знову засперечалися, їх
випадково почула Каріма — третя
подружка. Але в суперечку не втру
тилася, навіть не підійшла. Вирі
шила почекати до завтра. Вранці
на вулицю першою вийшла Саліма.
Вона так здивувалася, що навіть
віник упустила. Доріжку аж ген-ген
хтось підмів, зібрав сміття і навіть
полив. «Це Мамлакат постарала
ся»,— подумала Саліма і поверну
лась у двір. В цей час на вулиці
з’явилася Мамлакат. Навіть спини
лася, вражена. Дівчинці стало шко
да, що не вона перша так гарно при
брала.
Після сніданку подружки зустрі
лися.
— Дякую, Мамлакат!..
Але Мамлакат не дала Салімі до
говорити до кінця і заторохтіла:
— Правильно, тепер по черзі під
мітатимемо. Завтра мій день.
— Чому твій, коли мій? — запе
речила Саліма, готова взятися за
прибирання хоч зараз.
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— Двічі підряд важко. Я ж сказа
ла, що будемо по черзі,— жаліла
подружку Мамлакат.
— Так ти хочеш два дні? Ні, тре
ба по справедливості,— доводила
своє Саліма.
Тут підійшла Каріма і запропону
вала:
— А давайте прибирати доріжку
втрьох!
— І справді: навіщо ділитись,
коли краще разом! — зраділи дів
чатка і побігли гратися...
Мамлакат і Саліма поки що не
знають, хто перший підмів доріжку
біля будинків. А Каріма не розпові
дає їм про свою таємницю.
М А Х М У Д М УРАДОВ

місяців

1989

ЛІТО

серпень

ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ ГОН ЧА
РЕНКО був людиною незвичайної долі. Та
лановитий співак, артист Київської філар
монії, він з дитинства був закоханий в авіа
цію, майстрував планери, вивчав закони
польоту апаратів, важчих за повітря. Не
маючи змоги за станом здоров’я стати про
фесійним льотчиком, він став планеристом.
У війну водив важкі планери з вантажами
для партизанів. А після війни повернувся у
планерний спорт і став одним з провідних
планеристів Радянського Союзу. Про свої
пригоди в повітрі він розповів дітям у
книжках «Вітаю вас, лелеки!», «Оповідан
ня, привезені з неба», «Лелеченя».
Загинув Віктор Володимирович Гонча
ренко 1977 року під час тренувального
зльоту на планері.

Усі діти, а найдужче хлопчики,
люблять авіацію. Я теж люблю лі
тати на літаках і планерах. Дові
давшись про те, що я майстер спор
ту, жовтенята часто запрошують
мене у школу і просять розповісти
«про різні випадки». Багато хлопчи
ків запитують, як стати льотчиком
або космонавтом. Дехто думає, що
до цього не треба готуватися зазда
легідь або готуватися лише тоді,
коли виростеш і вчитимешся в стар
ших класах школи. От якраз це зо
всім не так.
Не вірите?
Послухайте.

ГУДЗИК___________________________
Я теж колись був маленьким і лю
бив пустувати. Коли приходив до
дому з одірваними гудзиками, мама
й бабуня дуже сердилися:

Дванадцять

ДУЖЕ ВАЖЛИВО________________

— Знову з Миколкою борюкався?
Знову гудзики «з м’ясом» повід
літали?! От тепер сам і приши
вай їх!
— Ну що ви хвилюєтесь? —
заспокоював я.— Гудзик — це ж
дрібниця, можна без нього обійтися,
зовсім непомітно...
Ну от скажіть, нащо його, цього
гудзика, пришивати, коли назавтра
знову будемо з Миколкою гратися
у розбійників і гудзик знову обов’яз
ково відірветься?
Ось так я змалку звик вважати,
що гудзик — це дрібниця.
А коли виріс, то сталося зі мною
таке, що згадав я і маму і бабуню.
А було це ось як.
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Усі льотчики стрибають з пара
шутом, тренуються, щоб кожної
хвилини, коли це потрібно буде, вмі
ти спуститися з парашутом. При
йшла і моя черга стрибати.
Літак наш «кукурудзником » на
зивався. У війну він дуже дошкуляв
фашистам. Літак зовсім малень
кий — всього двоє людей на ньому
піднімалося — пілот і штурман. А
бомби — під крильми чіпляли.
Прилетить він уночі до німців,
вимкне мотор і тихенько скидає на
них бомби. Фашисти нічого не мо
жуть зрозуміти: у небі тихо, а нав
коло вибухають бомби. Дуже фа
шисти ненавиділи цей літак і своїм
льотчикам давали наказ знищувати
« кукурудзників ». Фашистські льот
чики вранці вилітають, шукають,
а знайти ніяк не можуть. А наші
льотчики, поховавши свої літаки в
кукурудзі, сидять собі, глузують із
фашистів. Ось тому і назвали ці
літаки « кукурудзниками ».
Так-от, підійшов я до літака, одяг
парашут, заліз у передню кабіну,
а льотчик у задній сидить, підмор
гує мені:
— Ну, летимо?
— Летимо! — кажу.
Дав льотчик газу, і ми полетіли.
Піднявся літак над аеродромом
аж на 800 метрів. Пілот зняв газ і
командує: «Вилазь!»
Я вилажу з кабіни, а льотчик гля
нув на мене і запитує:
— А чому у тебе на рукаві гудзи
ка немає?
— Не помітив, як відірвався,—
відказав я і додав: — Та це ж дріб
ниця!
— Ну гаразд,— незадоволено
похитав він головою і скоманду
вав: — Пішов!
— Єсть пішов! — відповів я і сту
пив з крила вниз.
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Смикнув за кільце, парашут від
крився, і я повільно спускаюся вниз.
Раптом помічаю: вітер починає
дужчати, і мене до краю аеродрому
відносить. Я розвернувся за вітром.
Ось і земля. Падаю на бік, щоб удар
був не дуже сильний. А вітер підхо
пив купол парашута і по землі мене
тягне. Тягну знизу за стропи, щоб
«погасити» купол. Так метрів сто
на боці проїхав.
Та ось купол приліг на землю.
Я піднявся і помітив: у мене окривавлена ліва рука. Що таке?
І тут я зрозумів, поки мене тягло
по землі, рукав без гудзика закотив
ся, і я непомітно обдер усю руку об
камінці та бур’яни.
Дрібниця, думаю, минеться!
Тільки так скоро не минулося.
Назавтра рука розпухла, ранки
загноїлися, і я весь місяць не літав,
поки не одужав. Так прикро було:
у нас саме повітряний парад, усі мої
друзі літають, повітряний пілотаж
показують. Люди дивляться захоп
лено, аплодують. А я сиджу із за
бинтованою рукою. І все через
якусь дрібничку — через гудзика.
А може, і не дрібничку? Коли б у
мене під час стрибка гудзик був на
місці, хіба я сидів би зараз?
Відтоді я переконався, що гуд
зик — це не дрібниця.

ДИСЦИПЛІНА
На Україні є гарне, зелене місто
Суми. Тут планеристи проводять
свої всесоюзні змагання. Багато
планерів злітаються сюди з усіх кін
ців країни. І Неля Орлова теж при
летіла на своєму великому сріб
лястому планері. Аж із Львова.
Вона, звичайно, не знала, що у не
великому селі під Сумами жив вось
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ром з аеродрому прилетить літак і
на буксирі його притягне додому.
Неля вибрала великий вигін біля
села, ніяких на ньому перешкод не
було, тільки гуси пасуться та хлоп
чаки у футбол грають.
Неля спустилася над вигоном і
кричить:
—
Хлопці, розбігайтесь, я сі
датиму.
Дивиться вниз і бачить: хлопці
її зрозуміли, кинулися увсебіч і
навіть гусей на край поля одігнали. Неля розвернулася, випустила
повітряні гальма — і на посадку.
Краєчком ока бачить, як хлопча
ки стоять осторонь і руками маха
ють.
І раптом з їхнього гурту вибігає
один і кидається навперейми плане
ру. Хлопці йому щось кричать, зу
пинити хочуть, а він не слухає і
мчить чимдуж.
Ви уже, мабуть, здогадалися,
що це був Петько Гусак. Чи то він

Дванадцять

мирічний хлопчик, веснянкуватий
такий, симпатичний, але дуже не
слухняний. Учителька скаже йому:
«Петрику, не галасуй!», а він ще
голосніше кричить. Або мама про
сить води гусятам налити в миску,
а він — навпаки, навіть ту, що була
в мисці, виллє. Може, він того на
гусей сердитий був, що прізвище
його було Гусак? Не знаю. Та що
недисциплінований був, це факт.
Але Неля всього цього не знала,
вона полетіла разом з усіма плане
ристами за визначеним маршрутом.
Із Сум у Конотоп і назад. А ви знає
те, що планер не має мотора, і про
летіти на ньому таку віддаль нелег
ко, треба великого вміння і майстер
ності. Та все обійшлося благополуч
но. Неля верталася з Конотопа до
Сум. І ось на путі стала величезна
грозова хмара. А гроза для планера
дуже небезпечна.
Що робити? Доведеться сідати,
переждати грозу, а потім за плане
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хотів показати, що може швидше
планера бігти, чи так собі, заради
пустощів. Тільки закінчилося все
це дуже погано. Вискочив Петько
на середину поля, а планер мчить
просто на нього, та великий такий,
що й утікати від нього нема куди.
Петько страшенно розгубився, рап
том зупинився і не своїм голосом як
закричить: « Мамо!»
А Неля бачить перед собою хлоп
чика, та вдіяти нічого не може: не
вистачає висоти, щоб можна було
звернути вбік. В останню хвилину
крутнула кермо ліворуч. Планер за
чепив крилом землю і перед самим
Петьковим носом зупинився.
Дивиться Петько — хвіст від пла
нера відлетів, крило потрощене...
У планеристки сльози на очах.
— Що ж ти накоїв? — запитує
вона Петька, а той від страху і во
рухнутися не може.
— Ех ти...— тільки й могла ска
зати вона.
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Підбігли хлопчаки, накинулись
на Петька, бити хотіли. А Неля пі
дійшла і каже:
— Не треба, хлопці, не варто...
Хіба він зрозуміє?
— Авжеж, не зрозуміє! — пого
дились хлопчики.— Він і в школі
такий, нікого не слухає. А ще каже,
що льотчиком буде...
— Хто? Ти — льотчиком? — зне
важливо глянула Неля на Петь
ка.— Та таких недисциплінованих
у авіацію і на версту не підпуска
ють!
Тут Петько не витримав, за
плакав.
— Я... Я... Я більше н-не б-буду!..
— Добре, що хоч так закінчило
ся, а могло бути ще гірше,— крізь
сльози Неля дивилась на хлопчика.
Петько заплакав ще дужче і побіг
додому.
Не бачив він, як надвечір із Сум
приїхала машина, як вантажили на
неї розбитий планер.
От такий, діти, був випадок. Дав
но це було.
А недавно приходжу я на аеро
дром, бачу — стоять у строю молоді
хлопці, які прийшли вчитися на
планеристів. І серед них — один
смішний такий, веснянкуватий.
Але очі серйозні.
— Ти хто? — питаю.
— Курсант Петро Гусак! — від
повідає чітко.
— Звідки я твоє прізвище знаю?
— То це ж я тоді в Сумах...—
знітився він,— планер Нелі...
ВІКТОР ГОНЧАРЕНКО

ІВ А Н СЕНЧЕНКО
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Катруся розповідала бабусі:
— А Сергійкова мама таку загад
ку нам загадала: за лісом, за пралі
сом золота діжа сходить. І каже, що
діжа — це дерев’яна діжечка, в якій
хліб роблять. А як же діжечка може
сходити?
Бабуся засміялася:
— То тільки так кажуть, що діжа
сходить, а насправді сходить тісто
в діжі. Покладуть у тісто дріжжі,
воно й починає підійматися, а тоді
вилазить з діжі балабухою. Балабуха велика, кругла, ясна, як сонечко.
Люди шанують хліб, шанують і со
нечко і люблять прирівнювати хліб
до сонця, а сонце — до хліба. Вийде
на світанку людина з хати, і їй
здається, що отам за лісом сяє золо
та діжа і з неї, мов балабуха, вико
чується ясне сонечко.
— Ой, як ти гарно розказала! —
скрикнула Катруся.— Всі загадки
про місяць, сонечко і зірки дуже
красиві. Що люди люблять, то про
те гарно й розказують!
— Правда твоя,— промовила ба
буся і погладила онучку по голівці.

Дванадцять
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ГІСТЬ ІЗ ПУЩІ______________
Трапилося це в Білорусії. Одного
разу самотній зубр покинув лісову
пущу та побрів полями. Люди, звіс
но, тікали від такого страховиська,
а він на них уваги не звертав. Так і
до найближчого села завітав.
Першими помітили гостя пасту
хи. Нічого ніби незвичайного не ста
лося, а корови, що паслися на ско
шеному полі, враз насторожилися й
усі повернули голови до узлісся.
Що б це могло їх стурбувати?
І раптом з кущів висунулося рога
те здоровило, на колгоспного бугая
схоже, тільки рудувате і чомусь го
лову до землі нахилило, ніби вона
важка дуже.
Хлопчаків-пастухів як вітром
здуло. Корови теж підтюпцем пода
лися до села. Хто знав, що воно за
тварюка з лісу вийшла...
Невдовзі у селі вже знали: заблу
дився зубр. Кудись подорожує і
збився з дороги. Чи, може, хтось за
ним гнався та відігнав його від
гурту.
Судили-рядили місцеві лісники та
й вирішили: обережно загнати
звіра до обори, а потім зачинити і
ждати, поки приїдуть з Біловезької
Пущі спеціалісти-єгері.
Еге, такого заженеш! Тільки піді
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йшов один з лісників до зубра, а
той як тупне ногою, як зареве та за
ним — ледве, бідолашний, вивер
нувся від біди.
Розігнався зубр та й побіг у чисте
поле. А там якраз трактор під ози
мину орав. Тракторист і не помітив,
що звір ув’язався за плугом та й
пішов собі, з цікавістю розглядаю
чи, як перевертається скиба. А мо
же, прислухався до гуркоту тракто
ра. Хто його знає...
Мабуть, таки мотор його зачару
вав. Бо як трактор зупинився, то
зубр заревів від обурення. Тракто
рист з переляку завмер у своїй буд
ці. Оце так гість! Що робити? Хотів
було чимось настрашити звіра, але
збагнув, що рухатись уперед безпеч
ніше, та й рушив потихеньку. Трак-

Г Н А Т МАИСТРЕНКО
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зубр, ніби по його команді, рвучко
підвівся. Але нікуди не втік і ні на
кого не кинувся.
Трактор рушив, повернувся у за
гінку, і зубр пішов за ним. Таки
справді припав до вподоби йому
тракторів спів! Бо цілий день ходив
за ним і ні на що більше не звертав
уваги.
Трактористи влаштували нічну
зміну, не зупиняючи трактора. Ви
ходив усеньку ніч!
— Отакого б нам причіплюва
ча! — сказав бригадир, сміючись.
На другий день зубр таки приліг.
Цим скористалися єгері, що наспіли
із заповідної Пущі. Вони вистрели
ли в зубра снотворним і вже тоді,
як дитя сонне, повантажили в спе
ціальну клітку й повезли «додому».
— Видно, схотілося і йому плуг
потягати,— сміялися тракторис
ти.— Воно коло роботи веселіше.
А насправді зубр, мабуть, вирі
шив, що трактор — жива істота,
і ходив за ним, скоряючись своєму
стадному інстинктові. Адже звір
змалку звик ходити в гурті.
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тор загув, і зубр покірно поплівся
за ним.
Що було трактористові робити?
Думав він, думав та й вирішив по
вернути до табору — може, відстане
цей непроханий добродій.
Підняв плуги, додав газу і на тре
тій швидкості помчав до трактор
ного стану.
Зубр теж пішов за трактором. Ко
ли почав відставати, побіг підтюп
цем. Ну що ти скажеш!
Приїхав тракторист у табір, поки
нув трактора біля воріт, а сам про
жогом з кабіни та в майстерню.
— Дивіться, хлопці, якого бика
привів.
Ті вибігли, роздивляються.
А зубр понюхав радіатор, почу
хався об гусеницю, обійшов машину
кругом. І такий у нього був вдово
лений вигляд, начеб це він щойно
їхав на тракторі, а оце зупинився й
оглядає машину.
— Не підходьте і не чіпайте
його,— попередив бригадир.— Уно
чі піде собі до лісу. Що йому тут ро
бити?
Рано-вранці тракторист тільки
прокинувся, одразу побіг до тракто
ра. І не повірив очам своїм: попе
реду машини, під самим радіато
ром, лежав зубр. Сумирний такий,
тихий. І на тракториста зовсім не
гнівається й не фиркає.
— Залазь у кабіну та заводь,—
наказав бригадир, а сам про всяк
випадок сховався за комбайном, що
стояв неподалік.
Дир-дир-дир,— ожив трактор, і
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Що мідь, залізо та інші речовини
є в рослинах, відомо вже давно. Але
рослини значно багатші, ніж вважа
лось колись. Це довели вчені. Сріб
ло, приміром, входить до складу зе
лених огірків. Ось чому споживати
їх корисно цілорічно. Золото, хоч і в
невеликій кількості, є в кукурудзі.
Це робить її доброю помічницею при
лікуванні захворювань нирок, рев
матизму та радикуліту. Залізо зна
ходимо у яблуках. Отож, і вони ду
же корисні.
* * *
Володя, Сашко, Ігор, Сергійко ри
балили. Усі разом вони зловили 40
карасів. Володя спіймав на 4 рибки
більше за Сашка, Сашко — на 4
більше за Ігоря, а Ігор — на 4 біль
ше за Сергійка. Скільки ж карасів
спіймав кожний з хлопчиків?
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— Як же це так, дочко? — дорі
кає мати Олеиці.— Я ж просила те
бе, коли йшла на роботу, щоб ти під
мела в кімнаті. А ти цілий день про
гуляла, а в хаті сміття по вуха.
— Чого
це забула? — каже
Оленка.— Я весь час тільки й дума
ла: будете ви мене сварити за те,
що я не підмела, чи ні.

1989

МИКОЛА ГЕРАСИМЕНКО

місяців

НЕ ПОСПІШАЄ

Дванадцять

— Це ти, Андрійку, ще й досі обі
даєш? — дивується сестричка Оксанка.
— Що таке?
— Та ти ж завжди квапишся,
коли їси. Все кудись біжиш... А сьо
годні що скоїлося?
— А-а-а,— невдоволено сказав
Андрійко.— Просив батько, як за
кінчу обідати, щоб допоміг у дворі
прибирати...
МИКОЛА ГЕРАСИМЕНКО

ЩО ЦЕ?
В тюбетейках діти
Обліпили віти.
ВОЛОДИМИР КРЕМНЬОВ

СКОРОМОВКА
Босий хлопець
Сіно косить
Босі ноги
Роса росить.
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ВЕРЕСЕНЬ
Пн.

4
11
18
25

Вш.

5
12
19
26

Ср.

.Чш.

6
13
20
27

7
14
21
28

Пш.

1
8
15
22
29

Сб.

Нд.

2 3
9 10
16 17
23 24
ЗО

вересень

ОСІНЬ
1989

Вересень — рум’янець року.
Садок у вересні, що кожух у січні.
Вересень студений, але ситий.
Як вереснів, то й дощик сів.
У вересні одна ягода, і та — гірка горобина.
Серпень страву готує, а вересень її до столу подає.
У доброго хазяїна восени й соломина не пропаде.
Вересневий час — сім погід у нас.

Дванадцять

місяців

НАРОД СКАЖЕ*
ЯК ЗАВ'ЯЖЕ

Ж:
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І навіть з паличками
Я впоратись не міг.
Криві та з карлючками,
Ну, просто, як на сміх...

І літеру, і кому
Я можу написать
І вже несу додому
Кругленьке перше п’ять.
М А Р ІЯ П РИ ГА Р А

інадцять

місяців

Пишу — виходить криво,
Неначе пада вбік.

Старався я не марно —
Кривуль ніде нема.
І ручка пише гарно,
Виписує сама.

вересень

Недавно
дуже дивно —
Здавалося мені:
І як писати рівно
Ці літери трудні?

А потім я, на диво,
Писав, писав — і звик.

ОСІНЬ

________________________
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Перша п'ятірка

9

662-8
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вересень

ЖАРТОМА.
АЛЕ ВСЕРЙОЗ

Страшенно нецікава людина
Оповідання

Коли Адомукас на подвір’ї впер
ше зустрів свого нового сусіда, той
одразу ж запитав:
— Ей, цвіркуне! Як тебе звуть?
— Адомукас.
— А я — Бярнардас. Ану вгадай,
що в мене в пазусі?
Адомукас задумався.
— Яблуко?
Бярнардас похитав головою.
— Тоді, може, кавун?
— Сам ти кавун.— Бярнардас
поліз за пазуху й витяг маленьке
рудувате звірятко.— Хом ’як.
— А чого ти його в пазусі носиш?
— Це моє хобі! — пояснив Бяр
нардас.— Я буду природознавцем,
розумієш? А в тебе є яке-небудь
хобі?
Адомукас насупив лоба.
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— Ну, скажімо, на яке-небудь
тренування ходиш?
— Ні.
— То, може, марки збираєш?
— Не збираю.
— Й акваріума не маєш? І ка
нарок?
— Не маю.
— Е-е, то ти мені не товариш! <—
заявив новий сусід і, поклавши на
долоню хом’яка, подався геть.
Надійшов вересень. Почався на
вчальний рік.
Якось, повернувшись зі школи,
Адомукас побачив на баскетболь
ному майданчику Бярнардаса з но
вим жовтогарячим м’ячем.
— Як поживає твій хом’як? —
спитав Адомукас.
— Хом’як? Я його продав. На
бридло з ним няньчитися, розу
мієш?
— Продав своє хобі?
— Спорт — моє хобі. Хіба ти не
знаєш, що я ходжу на баскетбол?
Може, стану майстром спорту. Та
ким, як Арвідас Сабоніс!..
Минув місяць. На подвір’ї по
жовкло листя каштана. Достигли й
самі каштанчики. Під деревом їх
сила-силенна. Адомукас любить
їх збирати. З них можна зробити
намисто чи якусь іграшку.
Прийшов раз Адомукас до кашта
на й побачив у листі той самий
жовтогарячий м’яч Бярнардаса.
Підняв його, а м’яч аж сплющився.
Мабуть, проколотий. Як же тепер
Бярнардас гратиме в баскетбол?
А ось і він іде!
— Бярнардасе! Я знайшов твого
м’яча! — вигукнув Адомукас.
— Викинь його на смітник! Знай,
тепер я ходжу до шахової школи.
Шахи дуже розвивають мислення.
А ти? Усе ще не знаходиш свого
хобі? Байдикуєш? Ходім, я пока

Я цю книжку збережу

1989

ОСІНЬ

вересень

Увійшов татусь до хати,—
Гарна книжечка у тата.
Віл ту книжку дав мені,
А маленькій Лолі — ні!
Підвелася Лола в ліжку,
Як побачила ту книжку,
Плаче, ніжками тупоче,
Мабуть, також книжку хоче.
— Слухай, що тобі скажу:
Я цю книжку збережу.
Я не рватиму сторінок,
Не бруднитиму картинок.
Коли ж виростеш, як я,
Буде книжечка твоя...

місяців

СІЛЬВА К А П У Т ІК Я Н

Дванадцять

жу, які гарні шахи купив мені
тато.
— Але ж я ще не зробив уроків...
— Ой,
А д о м у к а се,— зітхн ув
Бярнардас.— Ти страшенно неці
кава людина. Усе тобі уроки та
уроки.
Настала зима. І дім, і подвір’я, і
каштан на подвір’ї вкрилися білим
покривалом снігу.
Адомукас вийшов погуляти. До
нього підбіг Бярнардас.
— Стань біля дерева!
— Навіщо? — не збагнув Адо
мукас.
— Стрілятиму, — усміхається
Бярнардас, витягуючи з-під поли
фотоапарат.— Шахи набридли. Від
них голова болить. Тепер скажи
«чиж»! Відразу вилетить пташка...
— Коли будуть знімки? — питає
Адомукас.
— Через три дні, за тиждень.
Минув тиждень, другий, третій.
А знімків нема та й нема.
— Розумієш, випадково засвітив
плівку,— пояснював Бярнардас.
— Тоді сфотографуй ще раз,—
попросив Адомукас.
— Та мені зараз ніколи. Роблю
світломузику...
— А фотографію покинув?
— О, з нею стільки мороки! Поки
проявиш плівку, поки висушиш...
— Шкода,— зітхнув Адомукас.—
Мені дуже потрібна фотографія. На
Дошку пошани.
— На Дошку пошани? За які
заслуги? — Бярнардас від заздро
щів аж примружився.
— А от за те, що я — страшенно
нецікава людина,— відповів Адо
мукас і пішов... до фотографа.
В ІТ А У Т А С Р А Ч ІЦ К А С
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До 200-річчя
з дня народження
Фенімора Купера

іісяців

1989

оань

вересе,

ТРИ, ХТО ВИПЕРЕДИВ АМЕРИКУ
На батьківщині Фенімора Купера
пам’ятника йому немає. Є невелич
ка статуя, яка зображає Натанієлі
Бампо, Шкіряну Панчоху — героя
його романів. Є місто, назване Куперстаун, але ця назва — на честь
його батька, Уїльяма Купера, вели
кого землевласника, одного з пер
ших поселенців цих місць. В Г. Бє
лінський називав Фенімора Купера
основоположником американського
роману, його творами зачитувалися
Жорж Санд, Бальзак, Горький.
Критика з захопленням сприйня
ла перші романи молодого морсько
го офіцера Джеймса Фенімора
Купера. Аякже — в літературу при
йшов типовий американець! Ще під
літком він служив матросом на тор
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говому судні «Стірлінг», згодом на
військових кораблях, одержав офі
церський чин, брав участь у будів
ництві одного з перших кораблів
на озері Онтаріо. Принаймні та
ким — енергійним, відважним, мо
лодим, але вже збагаченим життє
вим досвідом — хотіла бачити пре
са типового американця.
А ще ж його перші романи! Перші
американські романи. Вони розкри
вали перед співвітчизниками істо
рію рідної країни, причому змальо
вували її романтично, піднесено,
героїчно. Купер і сам був закоханий
в Америку. Коли в 1826 році він ви
рішив здійснити подорож по Європі,
преса проводжала його урочисто й
пишно: «надія нації», «посол аме
риканської літератури в Європі».
Він не виправдав сподівань офі
ційної Америки. Потрапивши до
революційної Франції, Купер, лю
дина розумна й чесна, не міг не за
хопитися ідеями рівності, справед
ливості, справжнього, а не фальши
вого народовладдя.

ОСІНЬ
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Де зелені хмари яворів
Заступили неба синій став,
На стежині сонце я зустрів,
Привітав його і запитав:
— Всі народи бачиш ти з висот,
Всі долини і гірські шпилі.
Де ж найбільший на землі народ?
Де ж найкраще місце на землі? —
Сонце посміхнулося здаля:
— Правда, все я бачу з висоти.
Всі народи рівні. А земля
Там найкраща, де вродився ти!

вересень

Де найкраще місце на землі

Дванадцять

«Долар, долар,— нічого, крім до
лара!.. Ці слова звучать скрізь —
на площах, на біржі, в великосвіт
ських вітальнях і на кафедрах». Так
писав про американську дійсність
новий Купер. Тепер поява кожного
його роману супроводжувалася зна
віснілою й безсоромною лайкою в
пресі.
Ще б пак! Він посягнув не тільки
на сучасну Америку. Він замірився
на її історію! Виявляється, не кро
вожерні безжалісні індіанці під
ступно знищували відважних піоне
рів. За Купером виходить, що без
жалісні й безсоромні колоністи зга
няли зі своїх одвічних земель чес
них, справедливих, хоробрих інді
анців. Гордий лицар Чингачгук (Ве
ликий Змій), останній представник
свого племені, перетворюється на
немічного, нікчемного Джона. Він
прийняв християнство і гине від
надмірного вживання спиртних на
поїв. «Ром — томагавк блідолицьо
го»,— говорить він. «Демократич
на» Америка пограбувала, отруїла
тютюном і спиртом, фізично вини
щила законних господарів країни.
Такого звинувачення офіційна
Америка не могла подарувати тому,
кого ще недавно називала «надією
нації».
«Я розійшовся зі своєю краї
ною,— у відчаї писав Фенімор
Купер.— Між нами безодня. Хто ко
го випередив — покаже час».
Час показав. І сьогодні Ф. Купер
у всьому світі лишається одним із
найпопулярніших американських
письменників. І лиш на батьківщині
він і досі не дочекався «пробачен
ня». Що ж, будемо сподіватися, що
колись Америка «наздожене» свого
великого сина.
СЕРГІЙ ІВ АН Ю К
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вересень

НЕ СПИНЯЙТЕ МРІЮ!
Бувало всяк на його нелегкому
шляху. Бо в творчості, як і в житті,
є чорне й червоне. Не випадково вже
багато років співає наш народ пісню
на слова Дмитра Павличка «Два ко
льори», бо в цих словах оживає
людська доля.
Дитинство поета було нелегким.
Народився Дмитро Павличко 28 ве
ресня 1929 року в мальовничому
карпатському селі Стопчатові. Як
голодував, скільки щоденно відмі
рював кілометрів до школи, як влі
тала в душу перша книжка і з яким
подивом і радістю виловлював із
неї світлі, живі слова, як вимрію
вав своє навчання в університеті у
Львові, де жив і творив улюблений
його письменник Іван Франко,—
про це розповість згодом Дмитро
Павличко у своїх поезіях. Від появи
в 1953 році першої книжки поезій
«Любов і ненависть» минуло понад
тридцять років. Павличко написав
багато книг, і поетичних, і літерату
рознавчих, з’явилися книги поетич
них перекладів з інших мов. Особли
ва його любов — до болгарської
поезії. Книга віршів українською
мовою болгарського поета-револю
ціонера Христо Ботева — гордість
Павличка-перекладача. 1986 року
за революційну поезію та публі
цистику Дмитро Павличко був
удостоєний Міжнародної Ботевської
премії. В Чехословаччині його від
значають літературною премією
імені Гвяздослава, а у себе, на
Україні, за переклади творів кубин
ського поета Хосе Марті, болгар
ських поетів Христо Ботева і Николи Вапцарова та антології «Світо
вий сонет» — премією імені Макси
ма Рильського за книгу поезій «Лю
бов і ненависть» 1977 року — Дер
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жавною премією УРСР ім.Т. Г. Шев
ченка.
Дмитро Павличко написав сцена
рії художніх фільмів «Сон» —
про Тараса Шевченка, «Захар Бер
кут» — за відомою повістю Івана
Франка. Поет багато подорожує,
його творчість відома за межами на
шої Батьківщини. Тільки в останні
роки поетичні книжки Дмитра Пав
личка були надруковані в перекладі
російською, чеською, естонською
мовами.
Його книжками зачитуються, їх
люблять дорослі й діти. Дорослі —
за мужнє слово, яке палахкотить не
навистю до тих, хто заважає жити
чесно, відкрито, чиї душі плісняві й
зів’ялі, діти — за чудові поезії, які
він зібрав у книжках «Золоторогий
Олень», «Дядько Дощ», «Де найкра
ще місце на землі?», «Плесо», «При
годи кота Мартина». Саме до дітей
звертається поет:
Яскрів на небі зірка моя —
Не згасіте її!
Світ-казку будує мрія моя —
Не спиняйте її!

У світі-казці Дмитра Павличка
постає перед читачами його рідний

МИКОЛА Ж УЛИНСЬКИИ

Зернина

І хліб наш, і хлібом осяяна пісня,
І місто, й веселка нового моста,
І все те, що є і що буде опісля,
В зернині було, із зернини зроста.

Стежка
Стежка з головою
Вкрилася травою
І заснула. Спить.
Я біленькі ніжки
Полоскочу трішки —
Хай встає й біжить.
Хай тікає в поле,
Аж на ті околи,
Де ширяє птах.
Але ні! Хай стежка,
Люба траволежка,
Політає в снах.
ДМИТРО ПАВЛИЧКО
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А з тих колосків — решето зерен,
А з решета зерен — зерен мішки.
А далі, а далі світ ясен і зелен
Вінком обів’ють золоті колоски.

місяців

А в тім колоску — півжмені
Зерна.
А з того зерна колоски довжеленні
Знову добуде сила земна.

вересень

У пшеничній зернині
Більше як сто казок,—
У пшеничній зернині
Схований колосок.

Дванадцять

край, де він вродився, зріс, де вимрі
ював збудувати хату і на ній посе
лити «лелечу клекітну сім’ю ». Це та
земля, над якою велетнем у козаць
кому одязі, з довжелезними срібни
ми вусами стоїть дядько Дощ, де ко
лись у його рідних Карпатах юний
сопілкар Василько розумів, як звірі
говорили, а сам автор — творець
поеми «Золоторогий Олень» — ба
чив сивого, статечного оленя з зо
лотими рогами...
У світі-казці Дмитра Павличка
живуть і примхлива дівчинка Алісія, і вдячна діткам за рятунок у
холодні зимові дні скрипаль-корифей синичка, і львівська гонорова
ворона — найчорніша з усіх чорних
ворон, і облудливі мухомори, і пра
цьовитий дядько джміль, і вічний
турист равлик із власною хаткоюрюкзачком на спині, і добрий чаро
дій гном...
Поет спокійно й мудро навчає нас
жити в цьому великому й складно
му світі. Він просить юних читачів
не сполохати того дива казки, яке
творить добро, та довіритися поетові
і прийняти щиро його «трудне й пе
кельне слово».
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«ЧОМУ У ЇЖ АК А ГОЛКИ...»
Якось так склалося в школах, що
піонерські доручення розподіляють
ся за принципом: у дівчаток — свої,
у хлопчиків — свої. Скажімо, за
спортивну роботу майже завжди
відповідають хлопчики. А шефство
над жовтенятами — це справа дів
чаток.
Отож, коли Богдан сказав у класі,
що хотів би стати жовтенятським
ватажком, хлопці засміялися:
— Ти що — дівчисько? Немає
серйознішої справи?
— А хіба працювати з малюка
ми — не серйозне заняття? — зди
вувався Богдан.
— Та облиш,— сказав голова ра
ди загону.— Ти любиш спорт, от і
будеш у класі фізоргом. Організову
ватимеш змагання, фіззарядку тре
ба в класі щодня проводити.
— А я й не відмовляюсь. Я зго
ден фізоргом. Але ж і вожатим бу
ду. У другому класі.
Богдан сам не міг точно сказати,
коли це йому спало на думку.
Можливо, того осіннього дня, як
він з мамою їздив у Івано-Фран
ківськ.
...Тоді вони довго блукали містом,
милувалися його осінньою красою.
А потім відпочивали в мальовничо
му сквері.
Згодом мама сказала:
— Ти посидь трохи, а мені в уні
вермаг треба забігти... Купити дещо.
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Богдан сидів і дивився на перехо
жих. А ж ось до скверу забігли двій
ко дівчаток в шкільній формі, з ран
цями за плечима. За мить поскида
ли ранці й заходились малювати
крейдою на асфальті білі «класики».
«Кумедні ці малюки,— думав
Богдан.— І що цікавого в тих
іграх? »
Зненацька пролунав пронизливий
свист. На алеї з’явилися двоє хлоп
ців. Вони зупинились біля лави, де
лежали ранці дівчаток. Один з них
сказав:
— Ану подивимось, який тут
скарб?
З цими словами він відкрив ра
нець і заходився в ньому порпатися.
Дівчатка принишкли й переляка
но дивились на хлопця.
А хлопець уже витягав червону
гумку, олівця, ручки. Знайшов і ма
ленького гаманця з дрібними моне
тами.
І тут Богдан не витримав. Він схо
пився, підбіг до кривдників.
— Віддайте малюкам їхні речі,—
сказав суворо.

ГАЛ И Н А СТОЯНОВА
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Москву, розучив з малюками вірші,
пісні. Всі разом розповідали про ву
лиці, площі, парки нашої столиці.
І було у кожного таке враження, що
він справді мандрує по Москві.
Потім так само подорожували по
всіх республіках.
А якось вигадав Богдан для своїх
малюків одну цікавинку. Прийшов
у клас і показує два маленькі папе
рові семафорчики — зелений і чер
воний.
— Це що? — здивувались жовте
нята.
— Сьогодні на уроці праці зро
біть собі кожен такі самі. Це будуть
ваші закладки для книг,— пояснив
Богдан.— Але вони не прості, а ча
рівні...
— Як цікаво! — закричали ма
лята.
— Ці семафорчики можуть ви
значити,— продовжував Богдан,—
хто як відповідає на уроках — гар
но чи погано. От, скажімо, викли
кали когось до дошки. А решта
уважно слухає. Коли товариш від
повідає правильно, то ви показуєте
зелений семафорчик, тобто вмикаєте
зелене світло. А якщо неправильно,
то показуєте червоний. Зрозуміло?
З того дня з’явились у кожного
малюка по дві оригінальні заклад
ки для книг. І що цікаво — сема
форчики допомогли підвищити
успішність у класі. Нікому не хоті
лося після відповіді бачити підняті
вгору червоні семафорчики.
...Лунає дзвоник. Богдану треба
поспішати на урок. Жовтенята від
пускають його неохоче.
— Коли прийдеш? — запитують.
— Через сорок п’ять хвилин, ко
ли урок закінчиться,— посміхаєть
ся хлопець і біжить до свого шостого
класу.
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— Ану киш звідси, поки цілий,—
погрозливо гукнув один.
— Гляньте, який заступник,—
підскочив другий.
Але Богдан не злякався.
— Ще раз кажу — віддайте дів
чаткам їхні речі,— твердо повторив
він.
Богдан — невеликий на зріст, але
кремезний хлопчина. Він міцно схо
пив одного з хлопців за руку. А коли
другий почав штовхати його ззаду,
він і того притиснув до лавки.
Богдан не відпустив їх, поки вони
не повернули малюкам їхнє майно.
Дівчатка схлипували, розмазува
ли по обличчю сльози, а Богдан ди
вився на маленькі постаті, на ку
медні кіски й думав про те, які вони
ще беззахисні і слабенькі, ці ма
люки.
...Отож і вирішив Богдан стати
вожатим у другому класі.
А згодом з’ясувалася дивна обста
вина : таке шефство стало корисним
і для самого Богдана. Скажіть, чи
змогли б ви одразу, без підготовки
відповісти:
— Звідки взялися зірки?
— Чому сонце лягає спати і
куди?
— Чому у їжачка голки, а у зай
чика шкіра м’якенька?
«Чомучки» примусили Богдана
перечитати безліч науково-популяр
них книжок, перегорнути гори жур
налів.
Згодом організував Богдан у своє
му другому класі екіпаж зорельота
«Дружба». І стали другокласники
учасниками гри-подорожі «Жовте
нята по країні Жовтня». Перш за
все, звичайно, побували в столиці
нашої Батьківщини — Москві. Ду
же сподобалась усім ця подорож.
Богдан з кожним учасником гри
підготував маленькі оповідання про
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Слово про пісню,
про народну мудрість
Кажуть: пісня і мова — то душа
народу. Не забуваеться-бо ласкаве
рідне мамине обличчя, що схиля
лося над твоїм ліжечком, чується
тиха колискова пісня, виринають з
пам’яті вечірні сутінки і чарівний
світ казки... І ти платиш любов’ю
і вдячністю за те щастя батькам,
наповнюєшся живлючим нектаром
духовності, що веде свою ниточку з
сивої прадавнини, передається, як
найбільша цінність, від покоління
до покоління.
І пісня, і казка, і потішка та при
казка неминуче повертають нас до
цілющих джерел землі, вчать берег
ти навколишній світ — нашу домів
ку, природу, черпати радість від
сонця, квітів, лісу й поля, шанува
ти рід свій, його традиції, примно
жувати славу і здобутки батьків,
усього народу.
Ти хочеш знати, як жили, про що
мріяли твої предки — читай міфи,
легенди, перекази, історичні пісні
та думи. Ти любиш фантазувати,
переноситися уявою в незвичайні
світи — читай казки. Вони вчитимуть тебе любити добро і боротися
з кривдою, злом. Бери на щастя у
довгу життєву дорогу мудрість на
родну, заповідану нам дідами і
прадідами. Бережи те багатство, бо
стає його все менше, як чистих рі
чок, як зелених галявин і синіх
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озер на землі. Пам’ятай, що народ
на творчість — це початки знань,
людської вигадки й кмітливості.
Обряди та звичаї людей різних кон
тинентів розкажуть про історичні
традиції кожного народу, на яких
пізніше формувалася їхня куль
тура, література, мистецтво. Із
фольклорних джерел ми зможемо
дізнатися й краще зрозуміти особ
ливості літочислення народів, їх ві
рувань, чому, наприклад, у зимових
колядках співається про весняних
ластівок, чому дерево у більшості
народів вважається священним, чо
му люди плигали через вогонь під
час святкування Купала, як служи
ли народні інструменти, музика
спілкуванню древніх, чому пісня
має таку силу об’єднувати людей...
І ще багато-багато «чому» і «як».
Не було колись підручників і зо
шитів, тим більше радіо й телевізо
ра. Та не було й такого племені, де
батьки не прагнули б якомога ра
ніше залучити дітей до всіх тих за
нять, якими самі володіли, передати
уміння й досвід і, разом з тим, вихо
вати почуття любові до старших, до
природи, родових традицій. І все те
здійснювалось за принципом: «ро
би, як я». Недарма збереглася й до
нині давня приповідка: які бать
ки — такі й діти.
У сучасному світі, насиченому
технікою, інформацією, сум’яттям
подій, як же важливо не загубити
себе, свого дорогоцінного часу, своєї
духовності, уміти відрізнити справ
жню цінність від хвилинної моди,
оберегти себе від мікроба спожива
цтва й всеїдності. Серед тих духов
них цінностей найдорожчі — мова
і пісня.
СОФІЯ ГРИЦ А

ОИ ПАСУ Я БИЧКИ, БИЧКИ
Ой пасу я бички, бички
Та й попід річки,
Як я собі заспіваю,
Не треба й музички.
Як я собі заспіваю
Двома голосами,
Один голос піде гаєм,
А другий лісами.
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— Кукуріку, півнику,
Куди йдеш?
Скажи мені правдоньку,
Де живеш?
— Ото ж моя хатонька
Край води,
З хорошого дерева,
З лободи.
А на моїй хатоньці
Крокви
З хорошого дерева —
З моркви;
Така моя хатонька
Край води,
З хорошого дерева —
З лободи.
А на моїй хатоньці
Лати.
З хорошого дерева —
З м’яти.
Така моя хатонька
Край води,
З хорошого дерева —
З лободи.

місяців

КУКУРІКУ, ПІВНИКУ

Поміж представників різних національ
ностей нашої країни, які працюють на за
водах і фабриках, у шахтах і на колгоспних
ланах Донеччини є чимало так званих
кримських греків. Купно вони живуть у
Донецькій області, у Приазов’ї, а свій
родовід ведуть від тих греків, які в сиву
давнину заснували свої міста-держави в
Криму, та від тих, які прибули до Криму
за візантійських часів. Після ординської
навали, а надто коли виникло Кримське
ханство, для греків, як і для інших християн,
настала чорна смуга в історії. Ханська
влада жорстоко переслідувала всіх немусульман. Національний та релігійний гніт
дійшов такої міри, що греки — раніш
освічений,
висококультурний
народ —
втратили писемність.
Тим-то багато греків у другій половині
X V II I сторіччя, сподіваючись на краще
життя серед єдиновірців, пристало на про
позицію російського уряду переселитися
до Російської імперії. Так вони опинилися
в Приазов’ї, де 1780 року заснували свої
перші поселення — місто Маріуполь (те
пер Жданов) та ще 20 сіл. Однак з вини
царських чиновників добиралися греки
до місця поселення майже два роки, і за
цей час холод, голод і епідемії викосили
дві третини переселенців. Тому життя на
лагоджувалося дуже повільно, і лише після
Великого Жовтня греки дістали можли
вість вільно розвивати свою культуру. Саме
в пожовтневі часи у греків виникла літера
тура рідною мовою. А треба сказати, що ця
мова значно відрізняється від тієї, якою
розмовляють в сучасній Греції, бо трива
лий час розвивалася відірвано від неї.
Цією мовою, мовою кримських греків, або,
як її ще називають, румейською, і пише
грецький радянський письменник, поет і пе
рекладач Леонтій Несторович К И Р’ЯКОВ.
Він народився 1919 року в селі Сартані (те
пер Приморське), неподалік від Жданова.
Тут, ще дванадцятирічним хлопчиком, він
написав свого першого вірша, тут минула
його юність. Сюди він повернувся по війні,
пройшовши її шляхами пів-Європи. Тут, у
народних легендах і переказах, у мудрому
живому слові свого народу черпає він на
снагу для творчості. Тут щедро віддає він
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рідному народові свій талант і невтомно
примножує красу рідного слова скарбами
української й російської поезії. У його пе
рекладах уперше зазвучали румейською
мовою багато творів Шевченка й Франка,
Пушкіна й Лєрмонтова, видатний па
м’ятник давньоруської культури «Слово
про Ігорів похід». Нині поет працює над
перекладом румейською мовою геніальної
поеми великого грузинського поета Шота
Руставелі «Витязь в тигровій шкурі».
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Коли мій дід зібрався їхати на
баштан, я попросився також. Він не
погоджувався, але мене підтрима
ла бабуся.
— Хай їде, може, допоможе
щось, він у нас піонер. Та постели
більше сіна на ніч, бачиш, хмарно,
ще застудиться.
— Гаразд! — відповів дід і пішов
запрягати коней.
Сонце сховалось за обрієм. Його
проміння ще золотило хмари, а теп
лий серпневий вітерець гнав їх до
моря.
Повз нас пролітали машини, на
вантажені кукурудзинням,— аж
у вухах свистіло. За яром жовтіла
стерня, виднілися копиці соломи.
А віддаля маячили труби, з яких
клубочився густий дим.
— Бачиш труби? — дід показав
туди пужалном.
— Бачу.
— Це «Азовсталь». Я комсомоль
цем будував цей завод. Хотів там
працювати. Жаль, хвороба не дала
збутися мрії. Майже півстоліття в
колгоспі — і не жалкую.
Дід замовк. Задумався.
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Ми з’їхали в глибоку балку, потім
вибралися нагору, і перед нами від
крилося безкрає поле кавунів: бі
лих, чорних, смугастих, як м’ячі.
— Добре, що приїхав,— приві
тавшись, сказав Пантелей Федоро
вич, дідів напарник,— а то спасу не
має від злодюг.
— Тепер легше буде,— усміхнув
ся дід і кинув у мій бік.— Бачиш,
якого сторожа привіз.
Посутеніло. На небі зійшли перші
зорі. Повіяв свіжий, легкий віте
рець. Запахло степом. Наперебій
засюрчали коники — здавалося, во
ни вихвалялися один перед одним
своїм співом. За балкою, в саду, ще
чулися голоси птахів.
До куреня під’їхала легкова авто
машина.
— Добрий вечір,— підійшов до
нас водій і кинув на землю кілька
кропив’яних мішків.— Наберіть ка
вунів!
Сам пішов до автомашини.
Пантелей мовчки взяв мішок і,
ступивши кілька кроків, обернувся,
наче питав діда: «А ти чого си
диш?»
Дід сердито кинув:
— Ми ж у себе крадемо. Посоро
мився б, вже сімдесят. Ти у рідного
батька не крав.
— То ж батько. Він шкуру спус
тив би.
— Чому ж ти зараз не можеш від
мовити об’їждчику, ач яке цабе ве
лике! — картав його дід.— Це наша
земля, люди скільки трудилися, а
всякі прихвосні...
Дід не доказав, бо Пантелей Федо
рович, не дослухавши, поплентав
на баштан.
Вечірній гість вовтузився біля
машини, не випускаючи з рота ци
гарки. Іноді їдкий дим доходив аж
до мене. Мені не терпілося, щоб цей
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— Діду, я собі ще знайду,— вда
вано байдуже сказав я.
Підійшов до кавуна і ледве його
підняв.
— От бачите,— буркнув водій,—
ваш онук розумніший від вас, да
леко піде.
Вечірній гість заходився заванта
жувати машину, а я, витягши цвях,
старанно видряпав на кавуні слово
«злодій».
Коли автомобіль від’їхав, дідусь
сумно подивився на мене, але нічого
не сказав.
Минуло кілька днів після того, як
я був на баштані. Якось біля нашого
будинку зупинилася вантажна ма
шина.
З кузова зліз мій дід — якийсь
задумливий, не такий, як завжди.

іть місяців

неприємний чоловік поїхав геть.
Коли мішки, наповнені кавунами,
вже стояли рядочком біля автома
шини, водій підійшов до мого діда.
— А цей, що собі з державної
кишені відіклав,— показав на ве
ликий кавун, якого подарував мені
Пантелей Федорович,— я заберу,
а собі інший знайдете.
Але підійти і взяти не наважився.
— Ей ти, малий, віднеси кавуна в
машину,— звернувся він до мене.
Я стояв боком до водія, засунувши
руки в кишені, і вдавав, що не чую.
— До тебе звертаються.
Я раптом намацав у кишені цвя
шок (у моїх кишенях завжди було
різне дрібне залізяччя: гайки, шу
рупи, дротики) — і в мене аж в гру
дях похололо. Од радості. Ідея!

вересень
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Його сиві вуса видалися мені тоді
ще довшими.
— Діду, коли ми знов поїдемо
на баштан? — спитав його.
— Більше не поїдемо ніколи...
Баштан мені не довіряють. На моє
місце прислали іншого сторожа.
Того ж таки дня ми з дідом поїха
ли в місто купити йому шапку і ва
лянки на зиму. Автобус легко мчав
по асфальтовій дорозі, і скоро ми
вже були за селом. Праворуч тяглися в далечінь поля, там за захисною
смугою трактори орали на зяб. Лі
воруч плюскотів Кальміус і ніс свої
води в Азовське море.
— Діду, а тут можуть рости
фруктові сади? — спитав я і пока
зав на яругу.

— Можуть, Миколко, можуть...
Колись тут росли яблуні, груші.
А ондечки там, біля яблуні, з-під
каменя витікала холодна, солодка
вода.
— А чому зараз не ростуть яблу
ні й груші?
Дідусь не відповів, лише стенув
плечима.
На березі ми ходили поміж при
лавками, на яких красувалися ово
чі, фрукти. Дійшли туди, де прода
вали гарбузи, кавуни, дині...
— Миколко, глянь, які добрячі
кавуни.
Кавуни й справді були на славу.
За прилавком стояла огрядна жін
ка, густо нафарбована, і сперечала
ся з покупцями.
— Дешевше не віддам,— стояла
вона на своєму.
— А я хочу саме ось цей кавун,—
не вгавав парубок.
— Цей не продається. Це в мене
для вітрини.
Біля вагів лежав величезний ка
вун, рівних йому не було.
Я підійшов ближче.
Чоловік притулив кавуна до вуха,
зважив його в руках, покрутив, а
потім і каже:
— Тіточко, а кавунчики у вас
крадені.
Жінка сполотніла.
— Ось гляньте, люди добрі,—
звернувся до гурту він,— «злодій»
тут написано.
Я озирнувся і побачив непода
лік ту «Волгу», що нещодавно при
їжджала на баштан.
— Це злодій,— вигукнув я.— Я
їх знаю.
Зчинився гамір. Дід потяг мене
за руку, і ми пішли з базару.
Коли я оглянувся, біля «Волги»
уже стояв міліціонер...
ЛЕОНТІИ КИР'ЯКОВ
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Колись шипшина зростала не ку
щем, а деревом, як зараз черешня
чи яблуня. Це вже згодом Природа
покарала її малим зростом. І ось за
віщо.
Під осінь Природа щоразу слала
по світу двох своїх гінців. Перший
запрошував усе живе — звірів,
пташок та комах — на свято вро
жаю, а другий приносив на це свято
по одному плодові з усіх-усіх дерев.
Аж то якось зібралося все живе,
а гінця з плодами немає. Чекають,
чекають, уже пора й святові розпо
чатися, а його нема та й годі. Коли
нарешті з’являється — увесь подря
паний, одіж пошарпана, аж косин
ці звисають. Усі до нього:

Дванадцять

Шипшина

— Що скоїлося? Хто над тобою
так позбиткувався?
— Шипшина,— каже,— не захо
тіла віддавати плід. От я й поліз
на дерево, щоб самому той плід
зірвати. А вона колючками настави
лася і ну штрикати зусібіч. Ледве з
дерева на землю спустився.
Розсердилася Природа на шип
шину:
— А х ти ж неслухнянице! Я тобі
дала найпахучіший цвіт і найрясніший плід, а ти на свято врожаю
однієї ягідки пошкодувала! Чекай
же! Будеш відтепер не струнким де
ревом лісовим, а кущем придорож
нім, щоб кожен, кому заманеться,
міг твої плоди зривати, навіть руки
вгору не піднімаючи.
Відтоді так і росте шипшина при
дорожнім кущем. Правда, колючки
так і залишилися при ній, бо При
рода забула їх обламати. Але що ті
колючки при низькому зрості! Ягід
вони все одно не вбережуть, якщо
хтось захоче їх зірвати.

іісяців

1989
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КАНІКУЛИ_______________________

ЦИРКУЛЬ
НовенькиЗ блискучий циркуль,
що лежить перед тобою на парті,
насправді «старенький», йому вже
добрих дві тисячі років! Латинське
слово, що означало «коло» (ціркус),
дало нам цирк, а слово, що означа
ло «кільце», «маленьке коло» (ціркулюс), дало нам циркуль— інстру
мент для креслення кіл і кілець.
КОРИДОР_________________________
Шкільний коридор — це улюб
лене місце «змагань» під час перерв.
Часом ви влаштовуєте в коридорах
справжню кориду, де самі виконує
те і ролі «биків», і ролі «тореадорів»
(приборкувачів), засмучуючи цим
чергових учителів. Виявляється,
що й коридор і корида — «родичі»,
бо походять від латинського слова,
яке означало «бігати». Та все ж
коридор — не корида, згадуйте про
це частіше!
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Ви співаєте: «Каникульї, каникульі, веселая пора...» — і зовсім не
згадуєте при цьому ні зірок, ні со
бак, бо й до чого вони тут? А ви
являється, що без зірок і собак не
було б і слова канікули. Є така зір
ка — Сіріус, вона входить у сузір’я
Пса. У латинській мові це сузір’я
звалося Каніс (собака). Сонце пере
буває у сузір’ї Пса з 22 липня до
23 серпня. У цей час у Римі почи
нається найбільша спека. Тому
здавна на цей час робилася перерва
у всіх заняттях, а серед інших —
і в навчанні. Згодом цей час став
постійною перервою в заняттях
учнів і студентів не лише в Греції
та Римі, а й в усіх інших країнах
світу.

вересень
1989 ОСІНЬ
ь місяців

Знайдіть відмінності між двома
малюнками.
Вздовж алеї ростуть 10 дерев.
Між ними стоять лавки. Скільки їх
усього?
ЦІКАВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
Хочете — і без усякої чарівної
палички перетворите мишку на
кішку. Для цього змінюйте в кож
ному наступному слові один звук
так, щоб утворювалось нове слово.
Слова вписуйте в горизонтальні ря
ди кліточок.
Чим відрізняються ці пари слів?
рис — рись
лан — лань
лук — люк
Голова є, а шиї нема, очі є, а брів
нема, рот є, а не говорить, без ніг, а
Далеко ходить. Хто це?
10 662-8
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ЖОВТЕНЬ
Пн.

1

Ж О В Т Н Я

-----

День учителя.
7 жовтня —
День Конституції СРСР.
29 ж о в т н я —
День народження комсомолу.

Вт.

2 3
9 10
16 17
23 24
ЗО 31

Ср.

4
11
18
25

Чт.

5
12
19
26

Пт.

6
13
20
27

Сб.

7
14
21
28

Нд.

1
8
15
22
29

ОСІНЬ жовтень
1989

ЯК ЗАВ'ЯЖЕ
Жовтень ходить по краю та й виганяє птах із гаю.
Для роботящого Федота і в жовтні знайдеться робота.
Вересень пахне яблуками, а жовтень капустою.
Жовтень як не з дощем, то зі снігом.
Жовтень-болотник ні колеса, ні полоза не любить.
У жовтні гріє ціп, а не піч.

П е р ш а вч и т ел ьк а

ОСІНЬ жовтень

Букварі і читанки,
Парти в два ряди.
Наша перша вчителька
В серці назавжди.
Споришева стежечка,
Стежечка-мережечка,
Що водила нас
Ще у перший клас.

місяців

1989

Сонце світлі зайчики
Сипле у шибки.
Кришать крейду пальчики —
Пишуть палички.
Добре нам читається —
Вчителька всміхається.
А як хтось не зна —
Хмуриться вона.

Дванадцять

Скільки розгадали ми
З нею загадок.
Скільки прочитали ми
Віршів і казок.
Стороною рідною
Дниною погідною
Йшли через покіс
У багряний ліс.
Наша перша вчителька
Інших науча.
Букварі і читанки
їм вона вруча.
Споришева стежечка,
Стежечка-мережечка
Інших перший раз
Повела у клас.
Т А М А Р А КОЛОМІЄЦЬ
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Це
моя батьківщина, моя
рідна земля, моя вітчизна
і
в житті немає гарячішого,
глибшого і священнішого по
чуття, як любов до неї.
—

ОСІНЬ жовтень

—

ОЛЕКСІЙ ТОЛСТОИ

Це святий обов’язок
люби
ти країну, яка випоїла і виго
дувала нас, як рідна мати.
—

Дванадцять місяців

1989

М И ХАИ ЛО ШОЛОХОВ

ПІДЛОГА БУДЕ ЧИСТА...
А ДУША?________________________
Оповідання

Першокласниця Марійка, при
йшовши додому, побачила: підлога
в кімнатах чиста, аж блищить.
— Як у нашому класі після уро
ків,— сказала мамі Марійка.
— Як це — після уроків? —
здивувалась мати.— А під час уро
ків?
— Ми витираємо підлогу після
уроків. Бо приходить комісія й ста
вить оцінку за чистоту. Навіщо ж
витирати підлогу до уроків?
— Мудрі у вас порядки,— усміх
нулася мати.
Тільки вони закінчили розмову,
як хтось постукав.
Мама відчинила двері.
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До хати ввійшла сусідка — старапрестара бабуся Христина.
Бабусі вісімдесят дев’ять років.
У неї сім синів, три дочки, багато
внуків і правнуків.
Мама вклонилась бабусі, взяла її
під руку й повела до вітальні.
Жахнулась Марійка. Надворі
дощ, взуття у бабусі брудне,— там,
де пройшла бабуся, розпливлись
калюжі.
Довго сиділа біля столу бабуся
Христина. Мама частувала її чаєм.
Коли бабуся пішла додому, Ма
рійка сказала:
— А ми б до класу з такими бруд
ними черевиками не впустили... Під
лога ж мусить бути чиста...
— Підлога буде чиста, доню...
А душа? — тихо сказала мама.
ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИИ

М И КОЛА СИНГАІВСЬКИИ

ОСІНЬ жовтень
1989

Де це бачено, де це видано, щоб
їжак та літав. А воно ж таки було.
І в пам’яті не пропало, у воді не вто
пилось, надовго залишилось у лісо
вих розмовах та в переказах.
Збирав якось їжак-бережак листя.
До зими готувався, постелю собі
вистеляв. А осінь тоді була пишна
та барвиста. Листя, мов рясний дощ,
осипалось, райдугою переливалось.
М’яко та густо землю застеляло,
щоб їй було взимку тепліше.
Ото їжачок лягає на землю — та
качається, борюкається. А листя на
його сиві голки все настромляється,
нанизується. Отак назбирає він
листя та й несе до старого дуплясто
го пня — до своєї домівки. Несе, на
че золотий стіжок везе.
(^кине його на купку, спочине
трохи та й знову за роботу. Бо ж лю
бить їжачок зимувати у теплій м’я
кій постелі.
Так він збирав та звозив, збирав
та звозив пахуче, сяюче, аж тепле
осіннє листя.
Одного разу назбирав-наколов на
свої голки-шпичата височенну, ви
щу за себе, хуру листя. Тільки ви
рушив додому. Коли це звідки не
взявся — схопився вітер. Та не
просто вітер, а вітрюган злющий, не
самовитий. Закружляв, завив. Та
кий рвучкий та шалений, що все на
своєму шляху змітав, зривав, під
хоплював на дуж і вітряні крила.
Підхопив зухвалий вітрисько і
той листяний стіжок. Та разом з
їжачком. І полетів їжачок-лісовичок над лугом-виднокругом. Страх,

місяців

Казка

як налякався з того льоту. Бо ж тра
пилось із ним таке вперше.
На щастя, неподалік діброва була.
І кремезні, ще зеленочубі дуби ста
ли супроти вітру. Зупинили його.
А їжачок спокійно та легко при
землився на листя. Розплющив очі,
отямився — не так уже й далеко
залетів. А літав же довго.
Та ще довше він дивувався з того
дива.
І нині, напевне, згадує ту при
году.

Дванадцять

ЯК ЇЖАЧОК НАД ЛУГОМ ЛІТАВ
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ЛЯЛЯ ІВАНОВА І ТУ СЯ МОРОЗ

Дванадцять

місяців

1989

ОСІНЬ жовтень

Оповідання

Ляля Іванова не просто собі Ляля
Іванова. Ляля Іванова — онука ві
домого вченого, члена-кореспондента Академії наук професора Івано
ва. Ляля, власне, й виховувалась
у дідуся й бабусі. Батьки її були
геологи, весь час роз’їж джали десь
по Сибіру та Середній А зії, і Ляля їх
майже не бачила.
Туся Мороз — просто собі Туся
Мороз.
Батьки її — звичайнісінькі собі
службовці. До того ж тато з мамою
розлучились, і Туся живе без тата,
тільки з мамою та з бабусею, яка
працює контролером у заводському
Палаці культури.
А дідуся нема зовсім. Дідусь,
інвалід Вітчизняної війни, помер
три роки тому.
Професор Іванов дуже любить
тварин. У нього дві собаки —т- пу
дель Артемон і сенбернар Дейк; три
коти: сибірський — Кузьма, ан
горський — Васька і сіамський —
Базіліо. А на підвіконні в столовій
стоїть величезна клітка, у якій
гойдається десять різноколірних
папужок. Не кажучи вже про аква
ріум, де плавають із півсотні швид
ких блискотливих рибок...
На відміну від свого дідуся, Ляля
до всього цього зоопарку абсолютно
байдужа.
А от Туся...
Коли Туся вперше прийшла в
гості до Лялі, вона оніміла від за
хоплення. Вона не могла вимовити
й слова. Вона кидалася від кота
Васьки до пуделя Артемона, від пу
деля Артемона до папужок, від па
пужок до кота Базіліо. І тільки
ойкала.
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А перед сенбернаром Дейком вона
просто закам’яніла.
Сенбернар справді був надзвичай
ний: здоровенницький, як гора, з
величезною, як у теляти, головою,
він дивився добрими розумними
очима і, здавалося, хотів щось ска
зати.
Ляля підбігла до сенбернара, схо
пила його за вухо й щосили смикну
ла.
Дейк покірно нагнув голову. По
тім вищирився, наче усміхнувся.
Туся й собі простягла руку і, ледьледь торкаючись густої шерсті, ніж 
но погладила Дейка. І в очах її була
така радість і втіха, що Ляля за
сміялася :
— Ох ти ж смішнячка! Собак не
бачила, чи що?.. Ходімо, я тобі
краще свої іграшки покажу.
По дорозі Ляля штовхнула ногою
Артемона («Тікай!»), прогнала з
крісла Базіліо («Розсівся тут!») і ки
нула диванну подушечку в Кузьму
(«Ану геть!»). їй було приємно по
казувати свою владу над тими, хто
викликав таке захоплення в Тусі.
Лялині іграшки особливого вра
ження на Тусю не справили. Ні за
водний слон з Індії, ні ляльковий
будиночок з Америки, ні лялька з
Японії, що вміла говорити. Туся
байдуже слухала Лялині пояснення
і позирала то на Артемона, то на
Базіліо, то на папужок.
Зрештою Ляля помітила це й ска
зала:
— Ану тебе! Нічого ти не тямиш
у іграшках. Ходімо погуляємо з
Дейком і Артемоном.
Туся, 'певно, ніколи в житті не
відчувала себе такою гордою й
щасливою, як оце зараз, ідучи поряд
з Дейком і тримаючи його за пово
док.
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ми, брав у неї з рук частування, ков
тав і схиляв голову, мовби кивав,
дякуючи.
А вона обіймала його обома рука
ми і ховала своє обличчя в його м’я
кій шерсті...
...Якось, коли Туся й Ляля ішли зі
школи, Ляля раптом зупинилася й
сказала:
— Тусько, понеси мій портфель
трохи. А то у мене так руки болять.
Будь ласка!
Туся почервоніла, але взяла порт
фель і понесла...
Іншим разом, коли вони чергува
ли по класу і Лялі треба було витер
ти дошку, вона сказала, надувши
губенята:
— Тусько, витри дошку, а то у
мене скабка під нігтем... Будь ласка!
Туся знову почервоніла, але Ляля

Дванадцять

Перехожі зупинялись, обертались
і ахали.
А Туся йшла, і їй здавалось, що її
ноги не торкаються землі.
...Відтоді Туся стала часто прихо
дити в гості до Лялі. Вони готували
разом уроки, гралися, малювали
(і Ляля, і Туся любили малювати).
Дейк, Артемон, Васька, Кузьма й
Базіліо звикли до Тусі і вже пізна
вали її. Дейк і Артемон привітно
махали хвостами, Васька і Кузьма
лащилися, а Базіліо, який лащитися
не любив, просто вигинав спину.
Туся, коли приходила, неодмінно
віталася з кожним із них окремо.
Але найдужче все-таки вона люби
ла сенбернара Дейка. Вона щоразу
намагалася принести йому щось
смачненьке.
Дейк обережно, наче самими губа
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так жалібно скривилася, що Туся
взяла ганчірку й витерла дошку.
І таке стало повторюватися часто.
Спершу Ляля робила це так, щоб
ніхто не бачив і не чув. Та згодом
перестала соромитись і казала вже
при всіх:
— Тусько, візьми... Будь ласка!
— Тусько, зроби... Будь ласка!
— Тусько, принеси... Будь ласка!
Туся багато разів хотіла відмови
тися, хотіла навіть посваритися з
Лялею, але щоразу згадувала добрі
розумні очі сенбернара Дейка і те,
як він кивав їй головою, дякуючи
за частування, згадувала Артемона,
Базіліо, Кузьму та Ваську — і не
могла наважитися. Не вистачало
духу.
І коли Таня Верба, чи Люба Присяжнюк, чи ще котрась із дівчаток
казала обурено: «Чого це ти бігаєш,
як цуценя?» — Туся тільки черво
ніла й опускала очі:
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А що такого... Вона ж попро
сила...
Проти цього заперечити було ні
чого — Ляля завжди казала: «Будь
ласка!»
...Перед Новим роком у школі
влаштували ялинку.
На новорічний ранок запросили
батьків.
Замість Лялиних батьків — вони,
як завжди, десь мандрували —
прийшли професор Іванов з дружиною-блондинкою.
Від Тусі не прийшов ніхто: мама
захворіла, а бабуся саме чергувала
(в їхньому Палаці культури теж
влаштували ялинку).
Концерт ще не починався. Всі
товклися в коридорах, збуджено
гули. Ляля в нарядному костюмі
Снігуроньки ходила червона й невдоволена. їй було жарко. Ватяна
шубка Снігуроньки дуже гріла.
Туся, теж у нарядному, але не
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Тусю, густо почервоніла, хотіла
щось сказати, але не сказала, взяла
гроші й повільно пішла по кори
дору.
Її перестріла Люба Присяжнюк:
— Ой, Лялько! Ти в буфет? Купи
мені шоколадку... Так чогось соло
денького хочеться!.. Будь ласка!..
Ляля прикусила губу.
А до неї вже бігла Таня Верба:
— Лялюхо! А мені заварне,
чуєш!.. І прямо в зал принесеш! Бо
зараз уже починається!.. Спасибі!..
І не встигла Ляля і оком зморгну
ти, як дівчатка зірвалися й побігли
в зал. Усі. Крім Тусі, яка застигла
біля вікна й дивилася на Лялю з
розпачем і щирим співчуттям...
Хвилин через десять Ігор Дмитруха і Валера Галушкинський, що
сиділи у залі біля вікна, раптом по
бачили, як з дверей школи на вули
цю вийшла розхристана Ляля Іва
нова. А за нею дідусь-професор і
блондинка-бабуся. Ляля йшла і гір
ко плакала. Блондинка-бабуся ви
нувато кривилася. А професор рі
шуче рубав повітря рукою...
...Туся, як і раніше, ходить у гості
до Лялі. Але Ляля вже ніколи не по
силає її в буфет, не просить нести
свій портфель і витирати за себе
дошку.
Між іншим, Ляля й досі не знає,
яку роль у цій історії відіграв її
дідусь...
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жаркому костюмі Дюймовочки, хо
дила слідом за Лялею.
— Тусько! — примхливо сказала
раптом Ляля.— Піди купи манда
ринок. На тобі гроші! Так жарко,
просто жах!.. Будь ласка!..
Туся, як завжди, почервоніла,
розгублено зиркнула на професора
Іванова, що стояв неподалік, і кину
лася до буфету. Не стільки вико
нуючи Лялине прохання, скільки
від раптового сорому перед про
фесором.
Професор, який усе чув, теж роз
губився — розкрив рота і наче
захлинувся.
— Лялю! — нарешті видушив
він із себе.— Лялю, що це ти?.. Як
це ти?!.
— А що такого?.. Я ж попроси
ла... Сказала «будь ласка»...— не
винно закліпала віями Ляля.— Ану
тебе! — ображено махнула рукою
і пішла по коридору.
Професор спершу почервонів, по
тім зблід, потім знову почервонів.
Нарешті узяв себе в руки.
Спасокукоцький, Кукуевицький
бачили, як професор підійшов до
Тані Верби, схилився і щось пошеп
ки й довго їй говорив. Слухаючи,
Таня спершу здивовано розтули
ла рота, потім усміхнулася й заки
вала головою. А тоді кудись по
бігла.
Ляля стояла біля вікна поряд з
Тусею і їла мандаринку. До них
підійшла Надя Трав’янко й ска
зала:
— Лялько! Піди купи мені бу
лочку! Так чогось їсти хочеться!
На гроші. Будь ласка!..
У Лялі від несподіванки застряла
в роті мандаринка.
— Будь ласка! — з притиском
повторила Надя.
Ляля глянула на Надю, потім на

— Не соромно тобі, повітав тебе
як гостя, а ти мій одяг украв?!
Грузинська народна казка
А брехун як залементує:
— Це ти злодій, а не я. Сліпий
Був собі один чоловік — брехло
сірома,
йду собі дорогою, а ти хто
несусвітне. Усе життя тільки те й
зна-чого
причепився. Я в тебе в ха
робив, що інших обдурював та
ті зроду-віку не був, а цей одяг
обкрадав.
мій!
Зненавиділи його селяни. Не те
Селянин не витримав, підбіг і ви
що в гості кликати, а й вітатися
дер
у злодія з рук мішок.
соромилися.
На гвалт позбігалися люди. Тут
Бачить брехун, немає йому життя
злодій
і ну бідкатися:
в селі: взяв бурку та й подався світ
— Оцей пройдисвіт хоче в мене
за очі. Дев’ять днів ішов і дев’ять
останню
одежину відняти!
ночей, дев’ять гір перейшов. А ж
Пожаліли люди незрячого, наки
присмерком приходить він в одне
нулися
на селянина, набили, мішок
село. А саме такий дощ уперіщив,
забрали й віддали брехунові. Скіль
що змок брехун до нитки. Ото при
ки не доводив селянин, що то одяг
кинувся сліпим та й стукає до одно
його,
ніхто йому не вірив:
го селянина:
— Як тобі не сором, хіба незря
—
Чи не пустите незрячого пе
чий
зможе обікрасти?
реночувати?
А тут злодій вже й зовсім осмілів,
А той селянин був правдивий, за
каже
людям:
своє життя й разу не збрехав. Як
— Коли це одяг його, так хай ска
побачив сліпого, одразу ж запросив
же,
що є в кишені!
до господи. Дружина господаря
А селянин:
принесла новий одяг, а мокрий ви
— Нічого я туди не клав!
прала й повісила сушитися. Наго
— А бачте, бреше, бо в кишені в
дували гостя та й поклали в чисту
нього
три срібні монети лежать. Ко
постіль.
ли штани його, то чого там мої гро
Полягали спати й самі. Тільки
ші лежать?
лихий брехун не спить, роздив
Дивляться люди, аж у кишені й
ляється по хаті, що б його поцупити.
А що не набачив нічого, то ранень справді три срібні монети.
Ото взяли та й іще раз набили
ко схопився, накинув господарів
дядька, щоб удруге не обкрадав
одяг, поклав у кишеню три срібні
сліпих.
монети, у мішок усю одежину та й
А селянин тільки скрушно похи
накивав п’ятами.
тав
головою:
Прокинувся селянин, бачить: ані
— Де ж та правда? Мене обікрасліпого, ані одягу. Ото й думає:
дено,
ще й мене ж таки й бито!
«Злодій ще не встиг утекти далеко.
А ж ось вийшов з гурту один си
Піду, може, наздожену». І справді,
вий
дід, підійшов поволі до сліпого
в одному селі наздогнав та й каже
та
й
каже:
тихенько:
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що немає на ньому ніяких червоних
смужок!
Забрав дід у нього одежину та й
віддав селянинові:
— Це й справді твоє.
А брехуна прогнали звідтіля, щоб
і близько не було.
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— Цей одяг пошили у Багдаді,
геть увесь червоними смужками по
розшивали, де то вже тобі до такого
одягу.
Тут сліпий як закричить:
— Що ти городиш, хіба не бачиш,
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ЧОРНИЛО
Теперішні школярі чорнилом не
пишуть. Пишуть кульковими руч
ками, олівцями, фломастерами.
Старшокласники, студенти і дехто
з дорослих користуються ще й чор
нильними авторучками. Чорнило у
наш час — річ звичайна, як і багато
інших речей. А в далекому минуло
му? Колись чорнило коштувало
дуже дорого, рецепти його виготов
лення зберігалися в таємниці. У
стародавньому Римі того, хто нава
жувався вкрасти з імператорської
канцелярії склянку чорнила, засуд
жували до страти.
У Римі і на Стародавньому Сході
використовували чорнило із сажі.
Але таємниця деяких сортів древ
нього чорнила й досі не відкрита.
Наприклад, невідомо, чим написа
ні документи, що зберігаються у
знаменитому вірменському інсти
туті давніх рукописів Матенадарані. Те загадкове чорнило дуже
стійке. Воно не зникло навіть зі
сторінок книг, які зберігалися у
вологих печерах, мокли у вап
нистих водах.
Багато століть тому ченці мон
гольського монастиря Ердені-Узу
розробили рецепт «чорнил коштов
них каменів». Це чорнило мало
такий же колір, як і коштовні каме
ні й метали. Чорнило було золоте,
рубінове. Як воно виготовлялося —
ніхто не знає...
Стародавні мешканці Середньої
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А зії теж мали свої секрети. Нещо
давно у печерах півострова Манги
шлак знайдено книги й рукописи.
Вчені виявили, що до складу чор
нила, якими їх написано, входять
просо і цукор.
Цукор був важливим складником
чорнила, яким користувалися наші
предки у X V III—XIX століттях.
Нині існує багато гатунків чор
нила : канцелярське, для авторучок,
штемпельне, для документів. Чор
нило не обов’язково має бути чор
ним. Є зелене, синє, червоне, фіалко
ве. А в Японії винайдено біле чорни
ло — для написання на кольорово
му або чорному папері.
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Знайдіть відмінності між цими
двома малюнками.
Спробуйте, не відриваючи олівця
від паперу, намалювати конверт.
Нумо згадайте такі слова, що
мають склади — назви нот (до-ремі-фа-соль-ля-сі).
ЩО ТУТ НАПИСАНО?
ЮОвп Збуна ІООлиця
— Хто куди йде?
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ЛИСТОПАД

7 листопада —
72 -а річннця
Великого Жовтня.
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Листопадовий день, як заячий хвіст.
Листопад — не лютий, проте спитає, чи вдягнений та взутий.
В листопаді голо в саді.
Листопад — жовтню син, а зимі рідний брат.
Листопад стелить землю листям, а грудень снігом.
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НАРОД СКАЖЕ
ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
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1 Самокатник — солдат військової са
мокатної частини. Самокатами в період
першої світової і громадянської воєн нази
вали велосипед, мотоцикл.
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...Швидким військовим кроком по
коридору поспішає солдат-самокатник1, одягнений в чорну шкіряну
куртку і такі ж шаровари. Через
плече в нього дорожня сумка, яку
він підтримує лівою рукою.
— Де штаб Військово-революційного комітету? — звертається він
до двох червоногвардійців, що
стоять на варті біля дверей.
— А тобі кого?
— Леніна! Донесення!..
Вартовий обертається і каже то
варишу:
— Отже, треба розводящого...
Прибув кур’єр. Без перепустки...
В штаб. Вимагає Леніна.
Вийшов розводящий. Запитав,
звідки і від кого кур’єр.
— Із Зимового палацу... Від го
ловнокомандуючого Подвойського.
— Ходімо...
— Донесення! — каже самокат
ник, заходячи в двері сусідньої
кімнати.— Треба Леніна.
Володимир Ілліч підходить.
— Що скажете, товаришу?
— Ви і є Ленін?
Самокатник зацікавлено дивить
ся на Володимира Ілліча; очі його
радісно поблискують. Він швидко
відстібає клапан сумки, дістає
аркуш паперу, обережно передає
його Володимиру Іллічу, віддає
честь і коротко рапортує:
— Донесення!
— Дякую, товаришу,— говорить
Володимир Ілліч і простягає йому
РУку.
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Оповідання

Той ніяковіє і тисне руку Володи
мира Ілліча обома руками. Усмі
хається, знову віддає честь, рвучко,
по-військовому, повертається кру
гом і бадьорим кроком виходить.
На ходу він кладе в сумку аркуш
паперу, на якому розписався Воло
димир Ілліч.
— «Зимовий палац взято, Тим
часовий уряд заарештовано, Керенський утік!»,— вголос швидко
читає Володимир Ілліч донесення.
І лише дочитав, як пролунало
«ура», могутньо підхоплене червоноармійцями в сусідній кімнаті.
— Ура! — лунало скрізь.
Годині о четвертій ночі ми, втом
лені, але збуджені, почали розхо
дитися із Смольного. Я запропону
вав Володимиру Іллічу поїхати до
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мового стола. Сів за стіл, відкрив
чорнильницю і заглибився в роботу,
розклавши якісь папери. Все це
мені було видно в прочинені двері.
Володимир Ілліч писав, пере
креслював, читав, робив виписки,
знову писав і нарешті, очевидно, по
чав переписувати начисто.
Уже світало, засірів пізній пет
роградський осінній ранок, коли
Володимир Ілліч погасив світло,
ліг у постіль і заснув. Задрімав і я.
Вранці я попросив усіх домашніх
дотримуватись тиші, пояснивши,
що Володимир Ілліч працював цілу
ніч і, без сумніву, дуже втомлений.
Раптом відчинилися двері і він
вийшов з кімнати, одягнений, енер
гійний, свіжий, бадьорий, радісний,
жартівливий.
—
З першим днем соціалістичної
революції! — поздоровив він усіх.
На його обличчі не було помітно
ніякої втоми, немовби він чудово
виспався, а насправді ж спав він що
найбільше дві-три години після на
пруженого двадцятигодинного тру
дового дня.
Підійшли товариші. Коли всі
зібралися пити чай і вийшла Надія
Костянтинівна, яка ночувала в нас,
Володимир Ілліч вийняв із кишені
переписані аркуші і прочитав нам
свій знаменитий Декрет про землю,
над яким він працював у ці вирі
шальні дні.
Незабаром ми рушили до Смоль
ного пішки, а потім сіли в трамвай.
Володимир Ілліч сяяв, бачачи на
вулицях зразковий порядок.
Увечері, на Другому Всеросій
ському з ’їзді Рад, після прийняття
Декрету про мир, Володимир Ілліч
особливо чітко вголос прочитав
Декрет про землю, із захопленням,
одноголосно ухвалений з’їздом.
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мене ночувати. Заздалегідь подзво
нивши в Рождественський район,
я доручив бойовій дружині переві
рити вулиці розвідкою.
Ми вийшли із Смольного. Місто
було не освітлене. Ми сіли в авто
мобіль і поїхали до мене додому.
Володимир Ілліч, очевидно, дуже
стомився і дрімав у автомобілі. По
вечеряли чим було. Я доклав усіх
зусиль, щоб забезпечити відпочи
нок Володимира Ілліча. Ледве
вдалося умовити його зайняти моє
ліжко в окремій невеличкій кімнаті,
де до його послуг були письмовий
стіл, папір, чорнило і бібліотека.
Володимир Ілліч погодився. І ми
розійшлись.
Я ліг у сусідній кімнаті на канапі
і вирішив заснути лише тоді, коли
цілком переконаюсь, що Володимир
Ілліч уже спить.
Для більшої безпеки я замкнув
вхідні двері на всі ланцюжки, за
щіпки і замки, привів у бойову го
товність револьвери, думаючи, що
можуть вдертися, заарештувати,
вбити Володимира Ілліча — всього
можна чекати!
Про всякий випадок відразу ж за
писав на окремий папірець усі відо
мі мені телефони товаришів, Смоль
ного, районних робітничих коміте
тів і профспілок. «Щоб спохвату не
забути»,— подумав я.
Володимир Ілліч у себе в кімнаті
вже погасив електрику. Прислу
хаюсь: чи спить? Нічого не чути.
Починаю дрімати, і, коли вже осьось мав би заснути, раптом блисну
ло світло у Володимира Ілліча.
Я насторожився. Чую, як майже
безшумно підвівся він з ліжка, ти
хенько прочинив двері до мене і,
переконавшись, що я сплю, тихи
ми кроками, навшпиньки, щоб ні
кого не розбудити, підійшов до пись

До 100-річчя з дня народження
С. В. Косіора
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КОМУНІСТ
Надсадно лунав гудок. До заліз
них воріт з вивіскою «Сулинський
металургійний завод» рухалися лю
ди. Кожен поспішав. Власник заво
ду пан Пастухов нещадно штрафу
вав навіть за хвилинне спізнення.
Поряд з доменним газівником Вікентієм Яновичем Косіором йшов
його п’ятнадцятирічний син Ста
ніслав. Таких хлопчаків у робочо
му натовпі було чимало.
Станіслав відмінно закінчив три
класну школу. Мріяв піти вчитися
в реальне училище, потім в політех
нічний інститут.
Коли зайшла мова про подальше
навчання, батько гірко сказав:
— Ех, синку, де ж взяти гроші?
У тебе четверо братів і сестричок.
Всіх годувати треба. А платня в
мене...
Станіслав задумався. Батько пра
цював по 12 годин на добу, а отри
мував копійки. М’ясо родина бачила
тільки в неділю. Молодші доношу
вали одяг старших.
— Піду я на завод, батьку. Допо
можу сім’ї,— твердо сказав Ста
ніслав.
Взяли підлітка учнем слюсаря.
Кмітливий, працьовитий і старан
ний, він швидко опанував профе
сію. Через півроку Станіславу до
вірили самостійно відремонтувати
деталь верстата.
Хлопцеві до душі припала слю
сарна справа. Однак він обрав
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інший шлях у житті. А все почало
ся з листівки, знайденої в інстру
ментальному ящику верстата.
«Геть царя! Хай живе 8-годинний
робочий день!» — прочитав він.
Через кілька днів знайшов нову
листівку. В ній розповідалося, з чо
го багатшають хазяїни заводів та
фабрик. Листівки привели його в
підпільний робітничий гурток. В 17
років Станіслав Косіор став членом
партії більшовиків.
Він розповсюджував і розклеював
листівки, організовував страйки,
проводив таємні сходки.
Якось зібрав Станіслав робітників
за містом, щоб познайомити їх з но
вою статтею Володимира Ілліча Ле
ніна.
Тільки-но почав читати, з’явили
ся жандарми.
— Що за сходка? — зиркнув на
Станіслава жандармський ротмістр.
Відчув, хто тут за головного.
Станіслав спокійно подивився на
нього, так само спокійно відповів:
— У нас тут футбольне трену
вання. От і зібралися.
Станіслав — кращий гравець мі
ста, капітан заводської футбольної
команди. На ньому спортивна фор
ма, в руках футбольний м’яч.
Так само вдягнені й інші робітники.
— Пробачте,— спантеличено ска
зав ротмістр і повернув коней до
міста.
Станіслав знову вийняв з-під май
ки газету.
Не раз під виглядом тренування
він проводив таємні збори. Діяв
винахідливо й сміливо. Довго полю
вали за ним жандарми, доки прово
катор не виказав його.

ФЕЛІКС ГАЛЬП ЕРІН

хтз...

Він часто приїздив на Донбас,
спускався в шахти, надовго затри
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мувався в забоях і лавах. Бував у
колгоспах, зустрічався з письмен
никами й вчителями, вченими й
артистами. Любив подовгу розмов
ляти з дітьми, з молоддю. Він все ро
бив для того, щоб діти могли вчи
тися, відпочивати, займатися спор
том.
Станіслав Вікентійович Косіор
був не лише талановитим організа
тором, прекрасним промовцем і
публіцистом, а й доброю чуйною
людиною. Справжнім комуністом.
Він пішов з життя дуже ра
но. 1938 року під час культу особи
він був заарештований. Його життя
трагічно обірвалося 26 лютого
1939 року.
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Півроку провів Станіслав у в’яз
ниці. В Сулин повернувся весною
1912 року.
Відтоді все його життя було ціл
ком присвячене справі звільнення
робітничого класу.
Косіор виконував завдання партії
в Харкові, Києві, Москві. В 1915 ро
ці його заарештували знову. Але й
в далекому Сибіру він вів серед се
лян агітаційну роботу, розповсюд
жував листівки.
Лютнева революція принесла
волю. Косіор повернувся до Пет
рограда. Більшовики Нарвського
району обрали його секретарем. По
переду були бої з буржуазією за
владу в країні.
А коли настав жовтень 1917-го,
Станіслав Косіор брав участь в
штурмі Зимового.
Станіслав Вікентійович став
одним з організаторів Комуністич
ної партії більшовиків України.
Його обрали секретарем. Він керу
вав більшовицьким підпіллям і пар
тизанськими загонами, які діяли на
Україні. А після вигнання окупан
тів та контрреволюціонерів з
української землі боровся з розру
хою й голодом, піклувався про роз
виток культури й освіти в респуб
ліці.
Далі була партійна робота в Си
біру, в Москві, потім знову на Украї
ні. 1928 року його обрали першим
секретарем ЦК КП(б)У.
Під керівництвом Косіора народ
жувалась потужна промисловість
на півдні республіки, Дніпрогес,

До 100-річчя з дня народження
Остапа Вишні

Моя автобіографія
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(Уривок)

Оддали мене в школу рано. Не
було, мабуть, мені й шести літ.
Скінчив школу. Прийшов додому,
а батько й каже:
— Мало ти ще вчився. Треба ще
кудись оддавати. Повезу ще в Зіньків, повчись іще там, побачимо, що
з тебе вийде.
Повіз батько мене в Зіньків, хоч
і тяжко йому було тоді, бо вже нас
було шестеро чи семеро, а заробляв
він не дуже. Проте повіз і віддав
мене у Зіньківську міську двоклас
ну школу.
Зіньківську школу закінчив я
року 1903, з свідоцтвом, що маю
право бути поштово-телеграфним
чиновником дуже якогось високого
(чотирнадцятого, чи що) розряду.
Та куди ж мені в ті чиновники,
коли «мені тринадцятий минало».
Приїхав додому.
— Рано ти,— каже батько,— за
кінчив науку. Куди ж тебе, коли ти
ще малий? Доведеться ще вчить.
Та й повезла мене мати аж у Київ,
у військово-фельдшерську школу,
бо батько, як колишній солдат, мав
право в ту школу дітей оддавати на
«казьонний кошт».
Поїхали ми до Києва. В Києві я
роззявив рота на вокзалі і так ішов
з вокзалу через увесь Київ аж до
святої Лаври, де ми з матір’ю зупи
нились. Поприкладався до всіх мо
щей, до всіх чудотворних ікон, до
всіх мироточивих голів і іспити
склав. Та й залишився в Києві.
Та й закінчив школу, та й зробився
фельдшером.
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А потім пішло нецікаве життя.
Служив і все вчився, все вчився.
Все за екстерна правив.
А потім до університету вступив.
Книга, що найсильніше на мене
враження справила в моїм житті,—
це «Катехізис» Філарета. До чого
ж противна книжка! Ще якби так —
прочитав та й кинув, воно б і нічого,
а то — напам’ять.
Книжки я любив змалку. Пам’я
таю, як попався мені Соломонів
«Оракул». Цілими днями сидів над
ним та кульки з хліба пускав на оте
коло з числами різними. Пускаю,
аж у голові макітриться, поки при
йде мати, вхопить того «Оракула»
та по голові — трах! Тоді тільки й
кину.
Взагалі любив я книжки з м’яки
ми палітурками.
їх і рвати легше, і не так боляче
вони б’ються, як мати, було, поба
чить.
Не любив «Руського паломника»,

ОСТАП ВИШНЯ
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Є на Україні невеличке старовин
не містечко — Ічня. Заховалося во
но поміж чернігівських лісів і полів,
на землі, яку в давню давнину на
зивали древлянською землею. Сте
пан Васильченко, що народився тут
понад сто літ тому, назвав Ічню
одним з найгарніших містечок на
всій Україні, бо завжди воно слави
лося і хорошими людьми, і піснями,
і садами, і зеленими левадами...
Жителі тихої Ічні часто бачили
ще рік тому на своїх вуличках
цього сивоголового чоловіка з при
мруженим од задуми поглядом. Усі
вони знали, що це — письменник
Анатолій Дрофань, їхній земляк.
Хоч у паспорті в нього було запи
сано, що він — киянин, але всі його
тут вважали своїм. Мало сказати,
що він не поривав зв’язків зі своїм
рідним містом. Анатолій Павлович
щороку приїздив у Ічню і жив тут
по кілька місяців. Бувало, що зем
ляки зустрічали його на вулицях і
навесні, і влітку, й узимку. І при
їздив він сюди не як безтурботний
турист і не як людина, що зібралася
відпочити в провінційній тиші від
метушливого міського життя.
В Ічні був не тільки його робочий
кабінет, де він написав свої головні
книги. Тут його завжди чекало бага
то різних клопотів, навіть і не по
в’язаних безпосередньо з літератур
ною працею. Такий уже він чоловік,
що йому до всього хотілося доклас
ти рук: треба розширити експози
цію видатних земляків у місцевому
музеї, треба, щоб їм усім було по
ставлено пам’ятники тут, на рідній
землі, треба... Як багато було в нього
тих «треба»! Вони й спонукали
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що його років двадцять підряд чи
тала мати. Велика дуже книжка.
Як замахнеться, було, мати, так у
мене душа аж у п’ятах.
А решта книг читалося нічого
собі.
Писати в газетах я почав 1919 ро
ку, за підписом Павло Грунський.
Почав з фейлетону.
У 1921 році почав працювати в
газеті «Вісті» перекладачем.
Перекладав, перекладав, а потім
думаю собі:
«Чого я перекладаю, коли ж можу
фейлетони писати! А потім пись
менником можна бути. Он скільки
письменників різних є, а я ще не
письменник. Кваліфікації,— думаю
собі,— в мене особливої нема, бух
галтерії не знаю, що я,— думаю со
бі,— робитиму».
Зробився я Остапом Вишнею та й
почав писати.
І пишу собі...
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Анатолія Павловича до дії, відри
вали од письмового столу в затиш
ній кімнатці в будинку на одній
з ічнянських вуличок. І він то ви
сиджував у київських і чернігів
ських архівах, шукаючи важливі
документи далеких десятиліть, то
мандрував по скульпторах та архі
текторах, ведучи з ними пере
говори про нові пам’ятники чи ме
моріальні знаки для Ічні.
Знаючи всі ці його клопоти, я зав
жди дивувався: коли ж він устигає
писати? Бо ж до свого сімдесятиліт
тя зумів створити цілу бібліотечку
книжок, перша з яких «Журка з
Сонцеграда» з’явилася ще 1956 ро
ку. Відтоді вони почали з’являтися
одна за одною: «Про барона, Мавру
і мале вушко», «Коли я виросту»,
«Янехо», «Альбіон», «Загадка ста
рої дзвіниці», «Біла криниця»...—
і всі ті книжки були написані спе
ціально для юних читачів. Своїм
літературним навчителем Анатолій
Павлович вважав Степана Васильченка, письменника, з книгами яко
го виросло вже не одне покоління
школярів.
Анатолій Дрофань довго вивчав
життя і творчість Васильченка. І
так глибоко й усебічно, як Анатолій
Павлович, їх, певно, не знав жоден
найавторитетніший дослідник літе
ратури. День за днем розписав Дро
фань, де й коли бував Васильченко,
перечитав кожне слово, написане
рукою свого видатного земляка, зу
стрічався з людьми, які його пам’я
тають, побував у всіх тих місцях, де
довелося жити чи просто бувати Васильченкові. Довга то була й клопіт
на робота, але Анатолій Павлович
такий чоловік: якщо вже за щось
брався, то обов’язково доводив до
кінця.
І ось кілька років тому з’явилася
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дуже своєрідна літературна праця
Дрофаня. Називається вона «Мате
ріали до літопису життя і творчості
Степана Васильченка». В ній наво
дяться найрізноманітніші докумен
ти, в яких згадується прізвище пись
менника, і все, про що там ідеться,
пояснює читачеві Анатолій Дро
фань. Він сумлінно виконав ту ро
боту, яку належить робити літерату
рознавцям. І вони, і вчителі літера
тури та й усі, хто любить слово
Степана Васильченка, вдячні йому за
те, бо саме такого довідника про жит
тя і творчість письменника їм дуже
й дуже бракувало.
А потім Анатолій Павлович ти
хими ічнянськими вечорами писав
біографічний роман про Степана
Васильченка «Буреломна тиша».
Кілька років тому він з ’явився окре
мою книгою у видавництві «Радян
ський письменник», і його на сьо
годні вже прочитали тисячі людей.
Створити таку серйозну книгу без
перечно мріє кожен письменник.
І, якщо ви хочете взнати, як жив, що
думав і про що мріяв Степан Ва
сильченко, обов’язково знайдіть цю
книгу і прочитайте її. У бібліотеці
знайдете ви й інші твори Анатолія
Дрофаня: «Троянди», «Земля для
квітів», «Іменини», «У кожному ка
мені — іскра»,
«Таїна голубого
палацу»...
Так сталося, що багато задумів не
здійснив Анатолій Дрофань, бага
тьох книжок не написав. Минулого
року письменник пішов з життя.
Але він встиг зробити немало добра
для людей, залишити читачам свої
щирі й чесні твори.
М И ХАЙ ЛО СЛАБОШ ПИЦЬКИЙ
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На крутому березі Дністра стоїть
невелике село Берізки. У тих Беріз
ках і живе учень п’ятого класу Роман
Курочка. Хлопець він на вигляд не
дуже показний: невисокий, кирпа
тий, а русяве волосся на голові за
літо так вигорає на сонці, що стає
білим-білим.
Роман був найменшим у класі.
Вийдуть учні на фізкультуру, виши
куються в одну лінію, плече до пле
ча, то Курочка самий останній. А
коли йдуть строєм, Микола Перегуда, що був у класі найвищим,
озирнеться та насмішкувато й
кине:
— Ей, Роман, ноги вище підні
май!
І увесь клас і зайдеться сміхом.
Взагалі той Перегуда не давав
бідному Курочці спокою. Високий,
здоровий, він, бувало, штовхне
хлопця в плече:
— Ти, Романе, навіть не курочка,
а справжнісіньке курча.
Роман мовчки зносив ті глузу
вання Перегуди. Та й що міг сказа
ти, коли на зріст він був якраз тому
під руки. Тільки одного разу хви
лину Романові дуже хотілося бути
більшим і сильнішим за Перегуду.
Жили Роман з матір’ю на березі
Дністра. Невелика їхня хата у са
дочку стояла над дорогою, а кінець
городу спускався до самісінької
води. І влітку, поки мати працює
в колгоспі, хлопець все біля річки:
то рибу ловить, то ятери сушить, то
весло струже або смолить свою
плоскодонку. А то збере цілу ватагу
таких хлопців, як сам, та все прово
дить з ними змагання. Покладуть
на березі камінь, самі відійдуть од
нього, вишикуються у воді в ряд і
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Оповідання

по команді Романа змагаються —
хто скоріше допливе до каменя.
І тут Роман виявився таким
майстром, що випередити його ні
хто не міг. Він так спритно вимаху
вав руками і перебирав у воді нога
ми, що й справді був схожий на
прудку рибину. А іншим разом Ро
ман скомандує:
— А тепер, хлопці, хто далі
пірне.
Пірнають уздовж берега один за
одним. Хто де випірне — проводять
на березі на піску лінію. І Романова
лінія була завжди найдалі. Він як
зникне під водою, то його нема й
нема. Тільки бульбашки на поверх
ні дмуться. І часом хлопці споло
шаться: що це з Романом, може,
трапилось щось нехороше? А він аж
ген випірне з води, рукою волосся
на лобі пригладжує.
— Ну як? — питає весело.
— Оце дав...
— Ох же ти, Романе, й моло
дець...
— От здорово,— захоплюється
навколо дітвора, а він тільки по
сміхається.
Одного разу берегом проходив
Микола Перегуда. Руки в кишенях,
хода некваплива. Побачивши Ро
мана, глузливо гукнув:
— Що, Курочка, бовтаєшся у во
ді, хочеш гусаком стати? Ха-ха...
Хлопець помовчав хвилину, по
червонів і стиха сказав:
— Коли ти, Миколо, такий чвань
ко, то давай поміряємось, хто скорі
ше он до того каменя допливе.
Перегуда як засміється:
— Та що мені з тобою заходж у
ватись? Ти ще насмілився таке го
ворити? Та я тебе...
— Ну та чого ж, давай спроуємо,— говорить Роман стиха.
— Ні, краще вже ти сам бовтайся
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у воді, може, й справді гусаком ста
неш,— кинув Перегуда та й пішов.
П’ятикласники шефствують над
колгоспними лошатами. Є підшеф
ний жеребчик і в Перегуди. І краси
вий же такий — білий у темних
яблуках.
Пасли якось школярі своїх лошат
на березі Дністра. Жеребчик Пере
гуди такий неспокійний, все бігає.
Микола взяв та й спутав його.
Стояв жаркий липневий день.
Лошата не відходили від води: по
пасуться трохи — та й купатися.
Поскакав у воду і жеребчик Перегу
ди. Та чи то спіткнувся, чи то путом
за щось зачепився, тільки школярі
побачили, як він раптом упав. Хотів
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було схопитися на ноги, але захли
нувся водою, і течія понесла його.
Перегуда по коліна заскочив у
воду, злякано покликав:
— Кось-кось... Кось-кось...
Жеребчик повернув голову, блис
нув великими сизими очима, тихо,
жалібно заіржав: ігі-гі-гі-і-і...
Коні плавають добре, і жеребчик,
навіть і спутаний, все ж дістався б
до берега. Підхоплений течією,
він і справді уже плив поволі, по
вертаючи на голос свого хазяїна,
який біг берегом та все кричав:
— Кось-кось... Кось-кось...
Але раптом течія понесла жереб
чика прямо на старий водяний
млин. Школярі побачили, як лоша
зачепилось за стальний трос, до
якого був прип’ятий млин, і почало
тонути.
Перегуда, переляканий, незграб
но розставивши руки і розгублено
оглядаючись, крізь сльози закри
чав:
— Же-реб-чик тоне-е-е... До-помо-жіть...
Від чванства у Перегуди й сліду
не залишилося. Був він у цю хви
лину такий безпорадний і навіть
жалюгідний.
Роман у той час якраз порався
біля свого човна. Почувши крик,
він як стріла метнувся до старого
млина. На бігу зрозумівши, в чому
справа, Роман миттю повернувся
назад, витяг з кишені штанів свій
складаний ножик.
За хвилину він, вимахуючи рука
ми, уже підпливав до лошати. На
якусь мить зупинився. Потому його
білява, вигоріла на сонці голова
зникла під водою.
На березі запанувала тиша. Збен
тежені, розгублені школярі, затаму
вавши подих, напружено дивилися
на жеребчика, який то зникав під

Кумедні пожежники

Л истопад

Гуділи мотори,
крутилися шини —
їхали в гори
пожежні машини.
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У горах — пожежа:
палає гора,
барлога ведмежа,
кротяча нора!
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Приїхали, стали —
і подивилися:
що їм робити?
Летіли ж дарма —
такої машини,
щоб осінь згасити,
на білому світі нема!
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водою, то знову з’являвся на поверх
ні. Він задирав угору свою білу в
темних яблуках голову і, силкую
чись ухопити повітря, скалив зуби.
Як довго не випірнає Роман! Мож
ливо, теж заплутався під тросом?
Відтоді, як зникла його голова,
здається, минуло вже дуже багато
часу.
Нарешті, збиваючи навколо бриз
ки, він шумно вискочив на поверх
ню, але в ту ж мить вдруге зник.
І школярам, що стоять на березі,
секунди здаються безмірно довгими.
Та ось жеребчика ніби хто ви
штовхнув з води. Він вирівнявся,
підняв голову. І течія в ту ж мить
підхопила його, понесла вниз поза
млином.
І зараз же випірнув Роман. Ж а
дібно хапаючи повітря, поплив до
берега.
За кілька хвилин жеребчик, злег
ка похитуючись на ногах, мокрий
і втомлений, уже вибирався з води.
Роман склав ножик, засунув його
в кишеню штанів і почав натягувати
на засмаглі руки сорочку. Перегу
да, увібравши голову в плечі, вину
вато переступав з ноги на ногу і,
дивлячись кудись у землю, ледь
чутно мимрив:
— Спасибі тобі, Ромцю... Я... я...
цього не забуду... Спасибі...
А той тільки махнув рукою:
— Та що там, облиш.
І
дивна річ. Відтоді великий,
чванькуватий Микола Перегуда
в очах школярів ніби раптом по
меншав, послабшав і вже зовсім не
здавався великим та дужим проти
Романа Курочки.

О КС А Н А СЕНАТОВИЧ

А Н А Т О Л ІЙ ДРОФАНЬ
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ІННА КУЛЬСЬКА
Усі ми заздримо людям, котрі
вміють щось робити найкраще: спі
вати, малювати, вчити хімію чи
біологію. Заздримо часом відверто й
невдячно, частіше потайки й подоброму. «Золоті руки,— кажемо.—
Золота голова».
Інні Костянтинівні Кульській,
відомій українській поетесі, теж
можна щиро й по-доброму позаздри
ти — увесь свій талант вона відда
вала й віддає людям, точніше —
вам, дітям, школярам. її (зроблені
найкраще!) твори читали ще ваші
дідусі й бабусі, які були тоді шко
лярами, пізніше — їхні діти, котрі
стали вашими батьками, а тепер з
задоволенням і користю читаєте їх
ви. Читаєте, вчите напам’ять, бо
вони повчальні й дотепні. Хто з вас
не пам’ятає вірш «Медаль» про юну
партизанку Оксанку? Чи про Краї
ну Піонерію? Але особливо вдають
ся Інні Костянтинівні гуморески.
Відзначимо принагідно, що гу
мор — найулюбленіше наше з ва
ми чтиво — найтяжче дається
письменникові. Відомо ж бо: пись
менників — тисячі, а гумористів —
одиниці. Тож недарма гуморески
І. К. Кульської — завжди бажані
гості на шкільних вечорах, на
шпальтах стіннівок. Вони беруть
за живе недбальців і ледарів, ви
сміюють хвастунів і брехунців, слу
жать, так би мовити, дійовими за
собами лікування й профілактики
всіляких ще досить поширених
хвороб — лінощ ів, н еч есн ості,
бездіяльності й безініціативності.
Тавруючи зло, вони спонукають нас
робити добро!
Інна Костянтинівна народилася
11 листопада 1909 року в колиш
ньому Петрограді. Батько був ж ур
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налістом, мати — вчителькою. Так
склалося, що мала їхня донька ди
тячі роки провела в сім’ї материних
батьків, наслухалась вона україн
ських казок і пісень, сама вчилася
співати й малювати, любити ліс
і поле, сонечко й річку. Вразливе й
добре серце дівчинки сприймало і
закарбовувало мінливий, прекрас
ний навколишній світ з його радо
щами й печалями.
Уже змалку виявила вона неаби
які здібності до мистецтва, яке
стало пізніше її покликанням і
долею.
Закінчивши театральний інсти
тут і філологічний факультет, уні
верситету, Інна Костянтинівна бу
ла і вчителькою, і журналісткою.
Але ніколи не залишала улюбленої
праці — літератури. У 1936 році
опублікована перша її казка «Ку
ций хвіст». Відтоді друкується ре
гулярно. Побачили світ збірки її
творів: «Перший сніг», «Дружня
ланка», «Звідки дітки», «їжачиха»,
«Нас п’ятеро в зірочці», «Крилата
сторожиха», «Пучок веселих колю
чок», «Країна моя Піонерія» та
багато інших.
Не самими трояндами встелявся
життєвий шлях письменниці. В
тяжкі роки війни вона була в парти
занському загоні, працювала в
підпіллі на Київщині й Черкащині.
Завжди вона щира й відверта, ві
рить у добро й справедливість, у
їхню неодмінну перемогу.
МИКОЛА ШЕВЧЕНКО

Чи то злива, чи сніжок,
Спека чи метелиця,
А мені сто стежечок
В цю країну стелеться!
Не за горами вона,
Та й не за кордонами,—
Там завжди цвіте весна
Маками червоними.

Я навіть Славою зовусь
На честь цих орденів.
І в школі я
Усі діла
Робитиму як слід,
Щоб тільки добра слава йшла
Про наш солдатський рід!
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Країна моя Піонерія

ІН Н А КУЛЬСЬКА
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Наче в молодість щодня
Відчиняю двері я:
Здрастуй, рідна дітлашня,
Здрастуй, піонерія!
І уже летять навстріч
З вірша а чи з пісеньки
Сто усміхнених облич
Радісні-радісінькі!..
Вірю: й старості гіркій
Не замкнути двері ті,
Бо мені талан такий —
Вічно піонерити!

Солдатському роду
нема переводу
У тата в рамці на стіні
Червоний оксамит.
На нім — солдатські ордени,
Які носив наш дід.
Був татків дід,
Мій прадідусь,
Героєм на війні.
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ОХОРОНА ПРИРОДИ —
НЕ ПРОСТО ЛОЗУНГ_____________
Теплий сонячний день ранньої
весни. Хоч зима ще й каверзує і не
хоче поступатися місцем, хоч і ле
жать ще в затінку рештки брудну
ватого снігу, але весна вже відчу
вається у всьому. І свято День пта
хів — ніби своєрідний барометр
весни.
Ось крокують по вулиці хлопчи
ки й дівчатка з лозунгами «Бере
жіть і охороняйте птахів», «Пта
хи — наші друзі». Школярі несуть
новенькі, щойно пофарбовані шпа
ківні, синичники, дуплянки. І добре,
якщо справа охорони природи не
показна, не для параду. Добре, коли
цим маршем не закінчиться піклу
вання про птахів.
А чи думав хто із вас, як багато
значить для людини те, що ми звемо
природою? І про те, що Батьківщи
на для кожного з нас також почи
нається з рідної природи, знайомої
й близької змалечку? Ліси та гори,
поля та луки, моря та річки, степи і
навіть пустелі — все це знайомі,
рідні картини, з якими пов’язане
святе поняття — Батьківщина.
Але мало просто любити природу.
Мало милуватися нею. її ще треба
оберігати, охороняти, допомагати
їй боротися з багатьма труднощами
й небезпеками.
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Що ж це за небезпеки такі, які
загрожують природі?
В наш час бурхливого розвитку
техніки та сільського господарства,
будівництва міст, заводів та фабрик
виникає багато складних проблем,
які необхідно вирішувати щодня,
щогодини. На наших очах, як в
казці, народжуються штучні моря,
змінюють свої русла річки, зро
шуються безводні пустелі...
Все це прекрасно, все свідчить
про творчий геній людини.
Але...
Якщо не думати про завтрашній
день, не берегти природні багатства,

1 2 662-1

М И ХА Й ЛО ВОІНСТВЕНСЬКИЙ
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кінь — тарпан, величезна морська
тварина — стеллерова корова.
Тому ми завжди повинні пам’я
тати, що природа — це наш дім.
І від того, хороші ми з вами госпо
дарі чи ні, залежить його благопо
луччя.
Багато корисного може зробити
для природи кожна людина і ви,
юні друзі, теж можете. Це не лише
шпаківні та кормушки. Це — і по
саджене вами дерево, і врятовані
мальки, і вилікувана козуля...
А добровільні дружини «зелених»
і «голубих» патрулів! А шкіль
ні лісництва! Адже члени цих дру
жин роблять багато корисного для
охорони природи — допомагають
дорослим відновлювати ліси, обе
рігають їх від пожеж, підгодовують
тварин і птахів, озеленюють насе
лені пункти...
Скрізь — в школах, на станціях
юних натуралістів, в палацах піоне
рів — створюються гуртки юних
охоронців природи. І члени цих
гуртків часто вже в шкільні роки
обирають собі професію лісоводів.
Слід завжди пам’ятати, що охо
рона природи — це не просто ло
зунг, не тимчасовий захід, а постій
на напружена робота. Це битва за
родючу землю, незабруднену воду,
чисте повітря, за світле майбутнє
планети Земля.

Дванадцять місяців

вони швидко вичерпаються: землі
втратять свою родючість, ріки й
озера обміліють чи забрудняться
різними відходами заводів і фаб
рик... Навіть повітря, яким ми ди
хаємо, також може забруднювати
ся, і це дуже небезпечно для здоро
в'я людини.
Що ж нам тоді робити, чим допо
могти природі? А дже ми не можемо
відмовитися від тих благ, що дає
нам розвиток техніки. Ми не може
мо відмовитися від можливості
жити багатше, краще, менше зале
жати від стихійного лиха.
Тому, коли ми сьогодні говоримо
про охорону природи, то маємо на
увазі не відмову від використання
її багатств — земних надр, лісів,
щедрот рослинного і тваринного
світу. Ні, все нам дуже потрібно.
Але витрачати все це треба обереж
но, дбайливо, економно. Щоб не
вичерпувати, а навпаки — примно
жувати багатства земних скарб
ниць. Як же ми розуміємо зараз охо
рону природи? Це — охорона і
одночасно розумне, економне, на
науковій основі використання при
родних багатств.
Існують абсолютні форми охоро
ни. Заповідники, заказники, при
родні й національні парки, пам’ят
ники природи. В усьому світі і у нас
в країні заведені Червоні книги,
куди внесені найбільш рідкісні види
рослин і тварин, які особливо потре
бують охорони.
Весь досвід минулих тисячоліть
вчить нас! Безкрайні площі колись
родючих земель перетворилися в
мертві пустелі. Зникли безслідно
мамонти, дикі бики — тури, дикий

Дванадцять місяців

1989

ОСІНЬ листопад

ЗНАЙ. ЛЮБИ.

ТВАРИНИ ГОТУЮТЬСЯ д о з и м и
Зима для тварин найважча пора
року. З-під снігу вони не можуть
добути вдосталь корму, мерзнуть,
застуджуються.
Готуючись до зими, звірі міняють
своє літнє хутро на зимове — густі
ше й пухнастіше. Ласка, горностай,
заєць-біляк «переодягаються» в
білу шубу, в ній вони майже непо
мітні на білому снігу.
Багато тварин впадають у спляч
ку. Жаби, ящірки, тритони, вужі й
гадюки влаштовуються в ямах, но
рах, печерах, під старими пеньками,
під купами листя, хмизу, під камін
ням, в погребах, в підвалах. В одно
му місці збирається їх часом по
п’ять, по десять, по двадцять і навіть
більше. Озерні жаби зариваються в
мул на дні водойм.
В печарах, в дуплах дерев, на го
рищах старих будинків зимують
кажани. Гострими кігтиками задніх
лапок вони чіпляються за склепіння
печери чи дупла, обгортаються
крильцями і повисають до весни.
А ось іще один сплюха: їжак. До
речі, запасів на зиму він не робить
і яблук на голках не носить, як це
*. малюють у дитячих книжках. Тва
ринка взимку спить, і їжа їй не
потрібна. Сплять зимою ведмідь і
борсук, але, на відміну від інших,
їхній сон чутливий, вони можуть
прокидатися.
Для того, щоб проспати цілу зиму,
восени тварини мусять добре за
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пастися жиром. І витрачають його
потім дуже економно: у тварини,
яка спить, знижується температу
ра тіла, кров’яний тиск, значно упо
вільнюється дихання й серцебиття,
загалом витрати необхідних для
життєдіяльності речовин змен
шуються майже в 100 разів.
Деякі тварини роблять запаси
корму. Під вітроломом, серед камін
ня і в розколинах ховають частину
здобичі хижаки. Багато мишовидних гризунів можна знайти у схо
вищах горностая, ласки. Лісовий
тхір запасає часом жаб. Норка може
наскладати в пустотах під кригою
при берегах водойм до двадцяти
кілограмів риби. Бобри роблять під
водою запаси гілок, у заможної
бобрової родини може бути їх запа
сено до п’ятдесяти кубометрів.
Білка збирає горіхи, жолуді, сушить
гриби. В норах жовтогорлих мишей
знаходили до восьми кілограмів
насіння, а одного разу навіть 47 кі
лограмів.
Не відстають від тварин і птахи.
Горішки ліщини, бука в тріщинах
кори ховають повзики. Жолуді й
горіхи запасають на зиму сойки. Во
сени при доброму врожаї вони ціли
ми днями снують біля великих са
мотніх дубів, набирають у під’язич
ний мішок п’ять-шість, інколи на
віть десять жолудів, летять з ними
до потаємного місця, часом досить
далеко від дуба, закопують і по
вертаються за новою порцією. За
осінь кожна сойка може влаштову
вати понад 2500 схованок. Біль
шість своїх запасів птаха за зиму
розшукує і з’їдає, а решта або ді
стається іншим тваринам, або вес
ною проростає. Дивишся часом —
в чагарникових заростях чи в садку,
далеко від дубового лісу, росте дубо
чок. Це робота сойки.

Дванадцять місяців

1989

ОСІНЬ листопад

СТОРІНКА- ВЕСЕЛИНКД

Знайдіть відмінності між цими
малюнками.
Як перелічити один за одним
п’ять днів тижня, не називаючи при
цьому ані числа, ані назви дня?
В ідш укайте
листочки.

два

однакових

Двоє хлопців дивляться на птаха.
— Аби ця ворона вміла говори
ти... От би спитали в неї що-небудь...
— Якби ця ворона вміла говори
ти, вона сказала б тобі: «Я не воро
на, а грак. Ворони сірі, а я, бач, геть
чорний!»
НЕ КВАПСЯ З ВІДПОВІДДЮ
П’ять, п’ятнадцять,
Без двох двадцять.
Семеро, троє,
Ще й малих двоє.
Скільки вкупі?
Сорок п’ят і сорок п’ят — скільки
разом?
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Пн.

25 г р у д н я —
72-а річниця
встановлення
Радянської влади
на Україні.
ЗО г р у д н я —
День утворення
Союзу Радянських
Соціалістичних республік.

ГЩДЕНЬ

4
11
18
25

Вш.

5
12
19
26

Ср.

Чш.

6 7
13 14
20 21
27 28

Пт.

1
8
15
22
29

Сб.

Нд.

2 3
9 10
16 17
23 24
ЗО 31

ЗИМА грудень
1989
яців

НАРОД СКАЖЕ
ЯК ЗАВ’ЯЖЕ
Сніг у грудні глибокий — урожай високий.
Заступи грудня дверима, а він тобі вікном влізе.
У грудні сонце на літо, а зима на мороз.
Грудень землю грудить, хату студить.
Грудень снігом замете — буде літо золоте.
Січень рік починає, а грудень кінчає.
Прийшов грудень — приніс студень.
Зимовий деньок, як комарів носок.
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віконце

ЗИМА грудень

В ПРИРОДУ

ЛЕТІМО В САДОК
Оповідання
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Мовчазний, замріяний стоїть зи
мовий ліс...
Онде велетень дуб, все ще вкри
тий золотом пожовклого листя, а
онде молода берізка звісила донизу
довгі голі віти. А поруч неї струнка
вічнозелена ялина, укутана снігом.
— Ух, важко,— зітхає вона і,
ворухнувши гіллям, струшує великі
клапті снігу додолу.
Пуф-пуф — м’яко падає сніг, і
знов стає тихо-тихо. Але що це?
Тук-тук, тук-тук... Та це ж дятел!
Довбе суху, підточену короїдом гіл
ляку... А ото хто виглядає з-за
соснового стовбура? Так і є, це пов
зик. Навіть дятел не вміє бігати по
дереву головою вниз, а для повзика
це діло звичне. Бігає повзик, уваж
но зазирає у кожну шпарочку і при
слухається до дзвінкого пташиного
гомону, що долинає сюди з балочки,
густо зарослої кущами ліщини. Він
знає, то маленькі лісові синички.
Але хто це там говорить з ними?
— Не бійтеся, дурненькі! Ось
побачите, там у кормушці насіння
різного скільки хочеш: і соняшни
кового, і гарбузового, і сім’я коноп
ляного, і чого тільки нема...
— І біле, гарбузове? — не пові
рила одразу маленька лісова си
ничка.
«Та це ж велика синиця»,— здо
гадався повзик, у якого від почуто
го аж залоскотало у животику, та
кий він голодний був.
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— Ми згодні, згодні! — загукали
маленькі синички.— Летімо скорі
ше! — І подалися до села, куди їх
запрошувала велика синиця. І пов
зик слідом за ними.
Прилетіли у садок, а там біля
кормушки вже птахів, ніде й носом
клюнути. А галас стоїть, жодного
слова не розібрати.
— Що це робиться,— кричать
маленькі пташки,— ми не можемо
цілого насіння лущити, а роздавле
не більші поїли! Дядьку снігуре,
скажіть хоча ви їм що-небудь.
Не хотілося снігурові встрявати
у сварку, а все ж таки довелося.
— Поки не замовкнете,— сказав
сердито снігур,— я й дзьобом не
ворухну!
Птахи враз замовкли. От снігур
простягнув одне крило разом з чер
воною ніжкою, потім, не поспішаю
чи, друге крило з другою ніжкою
і почав:
— Так-от, громадо, оскільки усі
ми опинилися у скрутному стано
вищі, бо ж зима, то я вважаю.
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— Знаємо, що зима! — в и г у к н у в
серед тиші горобець.— Говори ко
ротше!
— Прошу не перебивати,— грим
нув снігур і роздув на грудях чер
воне пір’я...— Так-от, той, хто вміє
лущити ціле насіння, роздавленого
щоби не займав, як не хоче скушту
вати мого дзьоба! І ще. Маленьких
лісових синичок мені не кривдити,
чуєте? Бо, по-перше, сім’ї у них ве
ликі і, по-друге, користь від них лі
сам неабияка.
Краще б снігур про користь зовсім
не говорив, бо тут таке почалося...
— А ми, а ми, а ми!!! — закрича
ли великі синиці.— Хто сади від
гусені рятує, хто, хто?
— Вірно кажуть! — вигукнув і
собі горобець.— Синиці щороку...
— Що синиці?! — знову озвався
до горобця снігур.— Сам знаю про
синиць, а от від тебе яка користь?
Лізеш у вічі всім!
Зніяковів горобець і сховався за
гілку.

Ю РІЙ СТАРОСТЕНКО

185

ЗИМА грудень
1989

Слово це прийшло до нас з фран
цузької мови через англійську. У
французькій мові воно означало
спочатку «піхотинець», а пізніше
«солдат інженерних військ». За
вданням цих військових частин бу
ло рухатися попереду армії і про
кладати їй шлях. Французи завез
ли це слово до Америки, де воно
набуло інших барв: піонерами там
звали вже не людину-воїна, а лю
дину, яка вперше прокладала шлях
у незвідане, обробляла одвічно неорані землі, проникала у дикі пущі.
Пізніше піонером почали називати
й людину, яка прокладає нові шля
хи в науці. Ми'запозичили це слово
і використали його як назву піонер
ської організації. А чи знаєте ви
про те, що слово п і о н е р не було
першою назвою члена славнозвісної
дитячої організації? Перша його
назва — «юний комуніст» — поча
ла вживатися у 1919 році. Пізні
ше з’явилася назва «юний піонер».
День народження піонерської орга
нізації — 19 травня, рік народ
ження — 1922. Скільки їй років?

місяців

ПІОНЕР__________________________

Дванадцять

— Не кривдь його,— вступилися
за горобця інші птахи,— він пташе
нят також комахами вигодовує.
— Вірно, комахами,— закричали
усі горобці,— ми так само корисні
птахи!
— Корисні, гаразд,— уже ла
гідніше мовив снігур.— Має бути,
як я сказав!
Хоча усі птахи знали, що користь
від снігура також не більша, ніж від
горобця, та докоряти йому цим ні
хто не став. Тільки скривджений
горобець зухвало вигукнув:
— Ти про себе скажи, ягіднику
нікчемний! Чи багато ти комах
нищиш?
Та снігур ніби й не чув. Змахнув
крилами і полетів за городи. Там на
тоненьких гілках горобини висіли
грона смачних червоних ягід. А
птахи, може, ще й довго б спереча
лися, якби не помітили хлопчика,
що наближався до кормушки. Це
був той самий хлопчик, який ще навсні у садку синичники розвішу
вав. Хто-хто, а синиці його добре
знали. Підійшов він до яблуні і
насипав з торбинки у кормушку різ
ного насіння.
— їж те,— сказав,— та не сва
ріться мені, чуєте?
Птахи зачаїлися, бо кожен почу
вав себе винним. У садку зробилося
тихо-тихо. Та ось хлопчик пішов.
Сніг у нього під ногами хрум-хрум...
І відразу всі птахи — у кормуш
ку. Лущать насіння і все хвостика
ми кивають: так їм, мабуть, смачно.
Незабаром вже й весна. А як при
йде літо, знов у цьому садку жодно
го яблука з черв’яком не знайдеш.
Всіх жучків, хробачків, гусінь, що
так шкодять садам, геть-чисто вини
щать невтомні пернаті трудівники.
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СЛІДИ НА СНІГУ________________
«Стежка в лісі — найцікавіша
книга, яку мені доводилося чита
ти». Це сказав Михайло Пришвін.
На лісових стежках особливо запа
м’ятовуються зустрічі з різними тва
ринами. Правда, пернаті, чотирино
гі та інші жителі лісу на очі людям
попадаються не часто. Навіть якщо
людина йде обережно, тварини від
чувають її присутність значно рані
ше, ніж вона їх побачить або почує.
Нічого дивного в цьому немає.
Просто у тварин гостріший слух, а у
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деяких і зір кращий, ніж у людей.
Лось, наприклад, чує людину за
кілометр. Лисиця писк миші здатна
почути за двісті п’ятдесят метрів.
Птахи бачать у п’ять — сім разів
краще за людину. Але якщо самих
тварин побачити не так просто, то
сліди їхні можна зустріти на кож
ному кроці.
Звірині й пташині сліди в лісі
найкраще видно зимою. Про те,
кому вони належать, говорять їх
форма, розміри. Сліди копит, схожі
на сліди свійської худоби, зали
шають зубри, лосі, олені, кабани.
Слід лисиці подібний до сліду соба
ки. Слід вовка виглядає як рівний
ланцюжок, він теж схожий на соба
чий, тільки значно більший, відбит
ки лап завширшки до чотирнадцяти
сантиметрів. Дворядна доріжка на
лежить дрібним тваринкам —

СТРАХОВИСЬКО ДЛЯ СНІГОВИХ БАБ

Моя скромність не дає мені надто
багато говорити про себе, я швидше
інших підхвалю, сам не люблю на
видноті бути. Звуся я Чів, горобець
Чів.
Взимку, як випаде сніг і я відчую,
що холодно, стаю лютий, чистий то
бі тигр, справжнє страховисько для
снігових баб. Інші горобці туляться
біля коминів, деякі залазять навіть
усередину та гріються і, як ото за
куряться груби, вискакують звідти
чорніші від сажотрусів, а я собі
прогулююсь по даху й чекаю, коли
з’явиться снігова баба. Як тільки
побачу її, відразу ж вигукую бойо
вий клич і стрімголов кидаюся на
неї, у відкритий бій.
Снігова баба добре озброєна,
стоїть поважно й войовничо, але як
тільки мене угледить, зараз уся, ба
чу, починає тремтіти, починає тіпа
тися, і не те що серце її, а й уся вона
тетеріє зі страху. А я тільки того й
чекаю, щоб вона отетеріла, і як
ухоплю — раз! — так і відірву їй
носа. Ніс у неї, звичайно, з моркви,
а ми ж, горобчики, взимку дуже
любимо моркву. Мої приятелі хо
ваються по закапелках, одним оком
дивляться на страшну січу, а друге
око заплющують від страху. Коли
ж побачать, що снігова баба лиши
лася без носа і ніс той валяється на
снігу, радісно галасують і кидають
ся ласувати носом.
І всі мене вітають. А я собі скромнесенько так стою та погукую понашому: «їжте, хлопчики. Поки зі
мною, з голоду не помрете!»
І знову видивляюся, чи не з’яви
лася ще яка снігова баба. А вона
вже й стоїть, озброєна до зубів, і
викликає мене на герць. Закасую
187
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мишам, полівкам. Якщо звір іде —
проміжки між відбитками лап
однакові, коли біжить — з’являють
ся групи відбитків, а проміжки між
ними тим більші, чим швидше звір
біжить. У багатьох тварин задні
лапи попадають у слід передніх —
сліди лягають парами. Заєць задні
лапи викидає наперед. Якщо роз
дивлятись його сліди, то видно біль
ші відбитки задніх лап і менші —
передніх. На поверхню снігу часто
вибирається кріт, його слід — ка
навка.
Птахи залишають на снігу чоти
рипалі (три пальці вперед, один на
зад), або трипалі сліди (слід задньо
го пальця помітний не завжди).
Дрібні птахи пересуваються стриб
ками. Крупні й водоплавні птахи
ходять, тому відбитки лап у них
поодинокі, а парні тільки тоді, коли
вони стоять або відштовхуються
лапами, щоб злетіти. На відбитках
лап качок і гусей помітні плавальні
перетинки. Слід сороки можна впі
знати по довгому задньому пальцю,
а в який бік вона полетіла, можна
здогадатись за такою ознакою:
якщо лапами сорока відштовхнула
ся вліво, значить, полетіла вона
праворуч і навпаки.
Свіжі сліди чітко відбиті, мають
гострі краї заглибин, вони особливо
виразні на неглибокому снігові під
час відлиги. Коли ж мороз — сліди
нечіткі, важко часом навіть встановитити, кому вони належать.
В який бік пішла тварина, ви
значають так: з того боку, звідки
тварина прийшла, перед відбитка
ми лапи чи копита тягнеться смуж
ка вдавленого снігу, поступово
смужка поглиблюється і переходить
у відбиток. Витягаючи ногу, звір
залишає коротку боріздку з викину
тими грудочками снігу.
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по-молодецькому рукави, напру
жую м’язи і кидаюся на неї. Мить —
і ще одна снігова баба стоїть без но
са, а з-за гребеня даху чую вереск:
«Браво, дорогий мій пане! Браво!
Браво!» Нічого й обертатися, знаю,
що то горобець, прозваний «Доро
гий мій пане», який завжди перший
опиняється біля трофея і заради то
го перший поспішає похвалити.
Не знаю, де літують снігові баби,
ні разу не пощастило мені зустріти
снігову бабу влітку.
В усякому разі, де б вони не манд
рували, де б не переховувалися
літньої пори, я знаю, що з настан
ням зими з ’являються вони в містах
і в селах, войовничо наставляють
свої носи, аби нагнати на всіх стра
ху. Але мене не залякаєш, хоробрість-бо мені дісталася у спадок.
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Ще тільки я ногою тупну на тих
снігових бабів, як їм носи повідвалюються від страху. А як ще й
крикну та ногою тупну, їй-право,
не те що носи, а й самі баби снігові
починають падати.
Але це якщо не прискочить який
котисько зі своїми кігтями, якась
нечиста сила приробила йому ті
пазури, щоб мене зловити ними.
Той котисько — то щось жахливе.
Щоразу, як тільки почнеш людям
розповідати про свої бойові подвиги,
відразу ж як вродиться якийсь ко
тище, аби зганьбити тебе. Та я обач
но щезаю зі своїми подвигами —
не такі вже ми багаті на подвиги,
аби засиджуватися та розтриньку
вати свою силу на якихось там
котів.
Й О Р Д А Н Р АД ІЧ КО В

ять місяців

1989

ЗИМА грудень

СТОРІНКА- ВЕСЕЛИНКА

— Знайдіть відмінності між ци
ми двома малюнками.
НЕ КВАПСЯ З ВІДПОВІДДЮ
Летіли гуси: один попереду, два
позаду, два попереду, один позаду,
один між двома і троє вряд.
Скільки усього гусей?
ВСЕРЙОЗ І ЖАРТОМА
Чим кінчається літо і починається
осінь?
Чим закінчується день?
Які два
шляхи?

займенники

псують

У трьох лікарів був брат Сашко, а
в Сашка братів не було.
Чи може таке бути?
Сам не біжить, а стояти не дозвоЛЯ6.
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